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Tájékoztató 

Szükséges taneszközök a 2009/2010-es tanévben 

Tisztelt Szülők! 

 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az iskolánk tanulóinak az alábbi 

taneszközöket szükséges beszerezni a tanévindításhoz: 

1. A papír-írószer boltokban kapható egység-füzetcsomag osztályok 

szerint 

2. Az alapcsomagon felül szükséges 

Alsó tagozat 

- Kiegészítő csomag l., 2. osztályos tanulók számára (korong, 

logikai készlet, színes rudak, papír óra stb…) 

- 100 db rajzlap 

- 5 csomag írólap 

- papírvágó olló 

- folyékony ragasztó (technokol) színes ceruza (6 színű) 

- hurkapálcika (20 db) 

- színes papír (technikához) 

- kis tükör 

- mérőszalag 

- gyurma 

- fehér tempera 

- tempera készlet 

- vízfesték 

- tornacipő, gumi talp vászon felsőrész (nem sportcipő) 

- Zalabér feliratú póló (az iskolában rendelhető meg) 

- tornanadrág (fűtési szezonban melegítő alsó) 

- 2 csomag (1000 db) fénymásolópapír, félévenként 1 csomag 

(500 db) 

- váltócipő 

- szoprán furulya 

 



Felső tagozat 

- 1 csomag floppy 

- 100 db rajzlap 

- papírvágó olló 

- folyékony ragasztó (technokol) 

- 1 csomag hurkapálcika 

- színes ceruza (6 színű) fehér tempera 

- tempera készlet 

- vízfesték 

- színes papír (technikához) 

- tornacipő, gumi talp vászon felsőrész (nem sportcipő) 

- Zalabér feliratú póló (az iskolában rendelhető meg) 

- tornanadrág (fűtési szezonban melegítő alsó) 

- 2 csomag (1000 db) fénymásolópapír, félévenként 1 csomag 

(500 db) 

- vonalzókészlet (4 db-os) 

- körző 

- mérőszalag 

- A4-es méretű négyzetrácsos füzet (2 db) 

- szögmérő  

- váltócipő 

 

 

Tájékoztató a tanévkezdésről 

 

Az első tanítási nap: 2009. szeptember 1. (kedd) 

Tanévnyitó: 2009. szeptember 1. (kedd) 8.00 óra 

Pótvizsga: 2009. augusztus 26. (szerda) 

Az 1. osztályosok fogadása: 2009. augusztus 28. (péntek) (ismerkedés az 

iskolával, társaikkal, tanáraikkal) 

A tankönyvosztás időpontja: 2009. augusztus 28. (péntek)  

8.00 – 12.00 óráig. 

Tájékoztató  

a 2009/2010-es tanév ingyenes tankönyvellátásáról 
 

 

1. A tanuló jogosult ingyenes tankönyvre, ha 

a) tartósan beteg, 

b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, 

c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban 

tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, 

dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros 

aktivitászavar), 

d) három- vagy többgyermekes családban él, 

e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, 

f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 
 

2. A jogosultságot igazolni a következő dokumentumokkal lehet (a 

fenti sorrendnek megfelelően): 

a.) külön ilyen igazolás kiállítására elkészített nyomtatványon 

adott orvosi igazolással, 

b.) és c.) szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével, 

d.) és e.) családi pótlék összegéről (banki számlakivonat, 

bérjegyzék, postai feladóvevény ez utóbbi esetben a 

feladóvevényre rá kell írni a gyermek nevét és osztályát, aki 

után kapja a családi pótlékot.) 

e.) önkormányzat határozatát, amelyen a kedvezmény lejárati 

határideje 2010. június vége. 

3. Ha valakinél az ingyenességre jogosultság megszűnik, azt is be 

kell jelenteni, a beállt változást követő 15 napon belül! 

 

 

 

 



4. A tankönyvosztás időpontja: 

2009. augusztus 28. (péntek) 8.00 – 12.00 óráig. 

 

5. Aki ingyenesen kapja a könyveket, annak még átvétel előtt – 

augusztus 20-ig – le kell adnia az ingyenességet igazoló 

dokumentumot (elég a fénymásolata). Annak hiányában csak a 

tankönyvek árának befizetése után kaphatja meg a tankönyvet. 

 

 

Kozma Ildikó 

          tankönyvfelelős 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Bogdán Ákos 3. o. 

                               

 

 

 

 

 

Versenyeredmények 

 

Országos Tudományos Diákköri Konferencia 2009. 

név felkészítő tanár regionális országos 

Zsohár Balázs  (3. o.) Papp Katalin  x 

II. hely 

Berkovics Aliz (4. o.) Laskay Annamária x  

Csiszár Péter (4. o.) Csiszárné Egyed Aliz x  

Rába László (4. o.) Pados Eszter x  

Borbás Bianka (4. o.) Kiss Albert x  

Horváth Andrea (5. o.) Ács Klaudia x  

Mészáros Bianka (6. o.) Papp Katalin  x 

III. hely 

Kürnyeg Nikoletta (6. o.) Laskay Annamária  x 

III. hely 

Légler Imre (6. o.) Dézsi Ágnes x  

Horváth Bálint (7. o.) Végh Judit x  

Talabér Dorina-Bertha Eszter 

(7. o.) 

Kiss Albert  x 

I. hely 

Cseh Németh Rafael (7.  o.) Kiss Albert  x 

I. hely 

Lakatos Adrienn-Farkas 

Eszter (7. o.) 

Csiszárné Egyed Aliz  x 

II. hely 

 
Verseny 

megnevezése 

helyezés résztvevők felkészítő tanár 

Bendegúz 

Országos 

Levelező Verseny 

ezüst fokozat 

(matematika) 

Horváth Katalin (4. o.)  

arany fokozat 

(olvasás, szöveg-

értés) 

Csiszár Péter  (4. o.)  

Jonatán Országos 

Levelezős 

Verseny 

„Könyvmolyok 

kiváló mestere” 

Mészáros Bianka 

(6. o.) 

 

Németh Klaudia (6. o.)  

Tóth Zsófia (6. o.)  

Farkas Eszter (6. o.)  

 

 

 



Területi 

Népdalverseny 

Zalaegerszeg 

továbbjutott a 

megyei 

fordulóra 

Hegyi Barbara (7. o.) Csiszárné  

Egyed Aliz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laskay Annamária 

Kiss Norbert 

eredményesen 

részt vett 

Kurucz Georgina (5. o.) 

továbbjutott a 

megyei 

fordulóra 

Bokréta Énekegyüttes: 

Kurucz Georgina (5. o.) 

Tóth Zsófia (6. o.) 

Németh Klaudia (6. o.) 

Pető Dóra (6.o.) 

Vitéz Veronika (6. o.) 

Hegyi Barbara (7. o.) 

Bertha Eszter (7. o.) 

Farkas Eszter (7. o.) 

Talabér Dorina (7. o.) 

Horváth Rozália (8. o.) 

Rózsa Barbara (8. o.) 

továbbjutott a 

megyei 

fordulóra 

Rozmaring 

Énekegyüttes: 

Kurucz Georgina (5. o.) 

Pető Dóra (6. o.) 

Hegyi Barbara (7. o.) 

Horváth Rozália (8. o.) 

Rózsa Barbara (8. o.) 

Megyei 

Népdaléneklési 

Verseny 

arany minősítés Hegyi Barbara (7. o.) 

arany minősítés Bokréta Énekegyüttes 

ezüst minősítés Rozmarint 

Énekegyüttes 

Kistérségi 

Művészeti 

Bemutató 

Zalaszentgrót 

eredményesen 

részt vett 

Hegyi Barbara (7. o.) 

eredményesen 

részt vett 

Rozmaring 

Énekegyüttes 

3. helyezés Bokréta Énekegyüttes 

II. helyezés Alapfok 4. évfolyamos 

néptánccsoport: 

Bánfalvi Martina (4. o.) 

Szocsics Karolin (5. o.) 

Horváth Andrea (5. o.) 

Pető Dóra (6. o.) 

Vitéz Veronika (6. o.) 

Talabér Dorina (7. o.) 

  



Zalai Gyermekek 

Művészeti 

Találkozója 

Nagykanizsa 

eredményesen 

részt vett 

Hegyi Barbara (7. o.) Csiszárné  

Egyed Aliz 

eredményesen 

részt vett 

Bokréta Énekegyüttes 

eredményesen 

részt vett 

Pető Dóra-Vitéz 

Veronika (6. o.) 

néptánc 

Laskay 

Annamária 

Kiss Norbert 

eredményesen 

részt vett 

Alapfok 4. 

évfolyamos néptánc 

csoport 

kiemelkedő 

teljesítmény 

Szocsics Karolin  

(5. o.)-Bánfalvi 

Martina (4. o.) 

néptánc 

„Táltos” gyermek 

képzőművészeti 

pályázat Zánka 

fődíj (táborozás) Tóth Zsófia (6. o.) Cseh Németh 

László különdíj Pattantyus Dániel  

(6. o.) 

tárgyjutalom Németh Klaudia  

(6. o.) 

tárgyjutalom Kovács Rebeka 

(óvoda) 

tárgyjutalom Szabó Dóra (óvoda) 

„csodálatos vízi 

világ” rajzpályázat 

Vonyarcvashegy 

I. helyezés Kovács Rebeka 

(óvoda) 

különdíj Légler Imre (6. o.) 

„Közlekedésbiztonság 

gyermekszemmel” 

Országos 

képzőművészeti 

pályázat 

III. helyezés Balázs Roland (6. o.) 

„Egry József” 

képzőművészeti 

pályázat Zánka 

fődíj (táborozás) Balázs Roland (6. o.) 

III. helyezés Németh Klaudia  

(6. o.) 

legjobb 20 

között 

Pattantyus Dániel  

(6. o.) 

legjobb 20 

között 

Tóth Zsófia (6. o.) 

„Értékeink” gyermek 

rajzpályázat 

Zalaszentgrót 

I. helyezés Horváth Mátyás  

(5. o.) 

II. helyezés Kurucz Georgina  

(5. o.) 

különdíj Balázs Roland (6. o.) 

különdíj Cseh Németh Rafael 

(7. o.) 

POP-ART 

Szavalóverseny 

Zalaszentgrót 

III. helyezés Bogdán Krisztofer  

(1. o.) 

Ács Klaudia 

II. helyezés Lakatos Alexandra  

(5. o.) 

Cseh Németh 

Zsuzsanna 

 III. helyezés Szocsics Karolin  

(5. o.) 

I. helyezés Balázs Roland (6. o.) Dézsi Ágnes 

I. és III. 

helyezés 

Lakatos Adrienn  

(7. o.) 

Cseh Németh 

Zsuzsanna 

 II. helyezés Bertha Eszter (7. o.) 

József Attila 

Szavalóverseny 

városkörnyéki 

forduló Zalaszentgrót  

I. helyezés Szocsics Karolin  

(5. o.) 

Cseh Németh 

Zsuzsanna 

 III. helyezés Lakatos Alexandra  

(5. o.) 

III. helyezés Bertha Eszter (7. o.) 

III. helyezés Lakatos Adrienn  

(7. o.) 

József Attila 

Szavalóverseny 

megyei forduló 

Keszthely 

IV. helyezés Szocsics Karolin 

(5. osztály) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

     Tóth Zsófia 6. o. 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légler Imre 6. o. 

 

 

 

 

 

Tanév végi összefoglaló 

Amint az elmúlt néhány évben, úgy a 2008/2009-es tanévben is a mindennapi 

feladataink részévé vált a pályázatírás. Azért tartjuk ezt egy kiemelten fontos 

tevékenységnek, mert munkánk színvonalát és kínálatunkat az elnyert 

támogatások segítségével tudjuk szinten tartani, némely területen esetleg emelni.  

- Az óvodai és iskolai integrációt finanszírozta az állam 2 millió 285 ezer 

forinttal, amelyből az óvoda részesedése 685 ezer, az iskoláé 1 millió 600 

ezer forint volt. Az óvodások részére fejlesztő játékokat, eszközöket, 

fekvőhelyeket vásároltak, óvodapedagógusoknak szóló továbbképzéseket 

támogattak, az iskolában pedig új függönyökre, tanulói asztalokra és 

székekre, falitáblákra, fogasokra, a folyosón található öltözőszekrények 

felújítására költöttünk. A tanulóbarát környezet megteremtésén kívül 

jutott még kedvezményes színházlátogatásra, honlapfejlesztésre, továbbá 

a felzárkóztatásra szoruló gyerekek különóráinak megszervezésére, 

megtartására is.  

Az integrációs pályázatot a következő tanévre ismételten benyújtottuk, 

reméljük, hogy az elbírálás ugyanolyan kedvező lesz, mint az idei.  

-  Egymillió forintot fordíthattunk tornatermi és udvari sporteszközökre, 

így vettünk kézi-, futball-, kosár- és röplabdákat, magasugró - és 

röplabdaállványt, röplabdahálót, zsámolyokat, ugrószekrényt és 

dobbantót, tornaszőnyegeket, tornapadokat, gerendát, kézi súlyzókat.  

A sportszeretetre és az egészséges életmód elérésére ösztönöz a Nemzeti 

Utánpótlást Nevelő Intézet programja, amelynek részeként félévente 

három-három alkalommal futballmérkőzéseket szerveztek a programra 

nevező települések ifjai között. Iskolánk alsó tagozatosaiból 22 fő vett 

részt ezeken a találkozókon, ahol körmérkőzéseket játszottak. A futball 

népszerűsítéséért indult akció eredményeként 240 ezer forintot kaptunk 

az intézettől. Ezt a pénz ugyancsak sportszerekre és játékokra költjük. 

-  A diákok közvetlen környezetének egyik meghatározó színtere az udvar, 

ezért oly lényeges, hogy az mind esztétikailag, mind funkciójában 

kellemes és hasznos tér legyen. Ezt a célt szolgálta az új játékok, játszó- 

és sportoló helyek megépítése, kialakítása (hinták, vár, röplabdapálya), 

amelyre 300 ezer forint volt az állami dotáció. A végeredmény igazán 

tetszetős lett, amihez nagyban hozzájárult Bangó Sándor, a Szent Antal 



fogadó tulajdonosa, aki a faanyag nagy részét biztosította és Laub László 

vállalkozó, aki pedig a strandröplabdához és a játékvárhoz szükséges 

homokot ingyen szállítatta.   

- A tehetséggondozó programunkat segítette az Oktatási Minisztérium 300 

ezer forinttal, ezt a Kutató gyerekek tudományos konferenciájának 

regionális fordulójára, a továbbjutók budapesti szállásának és 

étkezésének finanszírozására, a zalabéri indulók jutalmazására 

(kedvezményes táborozás, könyvutalvány) fordítottuk. 

- Az Oktatási Minisztérium elfogadta és 883 ezer forinttal elismerte azt a 

teljesítményt, amit a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés 

területein végeztünk. A szóban forgó összeget a kompetenciaméréshez 

kapcsolódó innovációs munkára használtuk fel, valamint két kollégát 

beiskoláztattunk egy 30-30 órás tanfolyami képzésre. A képzésen 

foglalkoztak projektpedagógiával, tanulásszervezési technikákkal, a 

kompetencia alapú oktatás korszerű módszereivel, a kompetenciamérés 

lehetőségeivel, módozataival.  

- Július 1-je a határideje annak a pályázatnak, amely a Magyar Géniusz 

Tehetségsegítő Program címmel az Európai Unió támogatásával jelent 

meg. E pályázatot azzal a szándékkal írták ki, hogy felkutassák azokat a 

helyeket, intézményeket, ahol többek között valódi, komplexen 

funkcionáló tehetséggondozás folyik. Mivel iskolánkban évek óta tart a 

rejtett tehetségígéretek felfedezése és a tehetségek gondozása, ezért 

mindenképpen benyújtjuk igényünket a támogatásra. Emellett megyei 

szinten is megcélozzák e pályázatot, hiszen Kiss Albert - a megye 

tehetségsegítő tanácsadójaként a nálunk folyó tehetségsegítő projekt 

mintájára - a Zala Megyei Pedagógiai Intézet más munkatársainak 

együttműködésével irányítja azt a megyei hálózatot, amely mint 

konzorcium számíthat anyagi segítségre. Ehhez a tehetségpont 

hálózathoz iskolánkon kívül elsőként Nagykanizsáról, Zalaegerszegről, 

Keszthelyről, Zalakarosról és Sümegcsehiről csatlakoztak intézmények.  

 

 

 

 

 

Tisztelt Szülők! 

Tisztelettel tájékoztatjuk a kedves szülőket a 2008 / 2009-es tanévben, az Anti-

Drill Alapítvány és az iskola Szülői Érdekképviseletének munkájáról.  

 A tavaly év végén megnyert Sportnapos pályázaton nyert 1.000.000.-Ft-

ot – kisebb bonyodalmak elhárítását követően (köszönet a cél érdekében 

folytatott harcokért) – sikerült sportszerekre váltani. Tornatermünket 

gazdagítják a vásárolt tornapadok, talajtorna-szőnyeg, dobbantó, gerenda, 

magasugró készlet, valamint az óvoda felszerelését javító 

készségfejlesztő eszközök. 

 A tavalyi bál bevételéből két garnitúra sörpadot vásároltunk, a jövőbeli 

rendezvények szervezésének megkönnyítésére 34.000.-Ft-ért 

 Az asztalokra való terítők alapanyagát felajánlásként kaptuk, a varrást két 

lelkes anyuka végezte. Köszönjük. 

 A decemberi Mikuláshéten rendezett sport-, szavaló-, népdal-  és egyéb 

versenyek díjazásának támogatásával  és a mikuláscsomagok 

elkészítésével járultunk hozzá csemetéink boldogságához. A ráfordított 

érték kb. 40.000.- Ft volt. 

 A karácsonyfa alá került ajándékokra, barkácsgépekre, barkács és 

technikaórán használatos eszközökre, nyersanyagra 40.000.-Ft-ot 

költöttünk. 

 A Húsvétváró-Tavaszköszöntő rendezvényt a Hálózat az Integrációért 

Alapítvánnyal karöltve, civil támogatókkal – kalácssütő asszonyok, a 

kalács mellé való kakaót, tejet felajánló magányszemély segítségével, az 

ajándék édesség megvásárlásával oldottuk meg. 

 Támogattuk – ahogy minden évben – a TDK és az Alkotói Napok 

finanszírozását. 

 Az év végi jutalmazáshoz és a nyári táborozáshoz 100.000.-Ft-ot ajánlott 

fel az iskola SZÉK és az Anti-Drill Alapítvány. 

 Az idei bevételeinket 150.000.- Ft növelte, ami az adó 1%-os 

bevételekből származott. Köszönjük, hogy a bevallásukban megjelölték 

az alapítványi számlaszámot, nagy segítség ez a nagyobb volumenű 

kiadásokhoz. 

 Másik, a fent említett bevételen kívül az egyetlen lehetőségünk, a Szülők 

– Nevelők – Osztályok Találkozója, mely szép összeggel gyarapította a 

gyerekekre fordítható pénz mennyiségét. A 360.000.-Ft tiszta haszonnal 

zárt rendezvénymérleg nemcsak számos szülő megmozdulásának 

köszönhető, hanem a szervezésért felelős két önzetlen családnak, akik 

minden energiájukat belefektették a megvalósításba. Köszönjük továbbá 

a szereplőknek a fáradságot, a zalavégi, dötki, zalaistvándi 



polgármestereknek a bútorok ingyenes használatát, a tombolatárgyakat és 

nem utolsó sorban a szülők által fel nem használt, de megvásárolt 

jegyeket.  

 A pénzmaradvány felhasználásáról a következő év elején döntünk. 

 Az idei tanévben búcsúzunk két  iskola SZÉK tagtól, akikre gyermekük 

nyolc iskolai éve alatt mindig lehetett számítani: Rába Ágnes és Mazurné 

Sallai Beáta. Köszönjük. 

Kérünk mindenkit, hogy aki szívesen részt venne a további munkánkban, és tenne 

valamit ebben a nehéz gazdasági helyzetben gyermekeinkért, támogassa 

részvételével és ötleteivel a működésünket, jöjjön el az iskolaidőben, minden 

hónap első hétfőjén tartandó Érdekképviseleti ülésre. Várunk mindenkit 

szeretettel. 

   Horváthné Mörk Anikó – Anti-Drill Alapítány titkára 

   Berkovics Attilláné – Szülői Érdekképviselet elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Balázs Roland 6. osztály 

 

 

 

 

 

Az itt látható táblázat az intézmény alapítványa által támogatott rendezvényekről, 

valamint az iskola dolgozóinak a munkaköri kötelességén felüli vállalásairól 

tudósít. 

 

 

 

 név / munkaóra 

K.A. Cs.N.

Zs. 

T.Sz.

R. 

D.

Á. 

Cs.E.

A. 

Cs.

N.

L. 

P.

K. 

P.

E 

L.

A. 

Á.

K. 

V.J K.I. 

I. alapítványi bál 

 

1 

 

közreműködés az 

osztálytalálkozók  

szervezésében 

  2 ó.   4 

ó. 

     5 ó. 

2 színpad  és 

díszletkészítés 

     20 

ó. 

      

3 felkészítés a 

műsorra 

    5 ó.   5 ó. 5 

ó. 

   

II. alapítvány által támogatott verseny 

 

4 szervezés 20 ó. 10 ó  5 ó        10 ó. 

5 felkészítés 40 ó.   10 

ó. 

20 ó.  20 

ó. 

 20 

ó. 

10 

ó. 

10 

ó. 

 

6 kísérés, felügyelet 2 nap     2 

nap 

      

III. 

 

alapítvány által támogatott úszásoktatás 

7 szervezés            5 ó. 

8 kísérés, felügyelet 12 ó. 12 ó. 6 ó. 6 ó. 3 ó  3 

ó. 

3 ó. 6 

ó. 

3 

ó. 

6 

ó. 

 

IV. 

 

alapítvány által támogatott nyári tábor 

9 szervezés  10 ó. 10 ó.         5 ó. 

10 programok, 

felügyelet 

8 nap 6 nap 6 nap 3 

nap 

3 nap 8 

nap 

3 

nap 

3 

nap 

3 

nap 

3 

nap 

3 

nap 

 

V. 

 

alapítvány által támogatott  

játszótérkészítés 

11 vár, hinta, 

röplabdapálya, 

futballkapuk 

30 ó.     30 

ó. 

      

VI. 

 

alapítvány által támogatott iskolán kívüli kulturális rendezvények  

12 

 

szállítás, fellépő 

ruhák előkészítése,  

felügyelet 

        25 

ó 

   

13 falunap 2 ó.   2 ó.  10 

ó. 

      

14 karácsonyi 

betlehem 

   8 ó. 4 ó.    4 ó    

15 művészeti 

fesztiválok 

   10 

ó 

20 ó 10 

ó. 

 10 

ó 

20 

ó 

   



Diákszem 

 Az iskolánk diákönkormányzata 2008 októberében alakult újjá, és választott 

képviselőket, valamint diákelnököt. A diákelnöki posztra négyen pályáztak, 

mindegyikőjük nagyon színvonalas programbeszéddel állt a szavazók, tehát  a 

tanulóifjúság elé. A diákelnök-jelöltek bemutatkozása után két nappal következett 

a titkos szavazás, amelynek eredménye lett Cseh Németh Rafael diákelnökké 

választása. Rafael olyannyira komolyan vette új feladatát, hogy a tudományos 

diákköri dolgozatának is ez adta az alapötletét. Erről publikációt is készített, 

amely a Zalai Tanügyi Információk című pedagógiai folyóirat májusi számában 

jelent meg.  

Az itt olvasható írás pedig már egy beszámoló arról, miképpen végezte diákelnöki 

munkáját. A beszámoló június 5-én hangzott el a zalabéri iskola diákjai és 

pedagógusai előtt. 

 

Diákelnöki beszámoló 

Kedves Diáktársaim! 

Az október 23-i iskolai ünnepségen hirdették ki a diákelnöki pályázatok 

eredményét, vagyis azt, hogy a zalabéri iskola diákjai engem választottak 

diákelnöknek.  

A pályázatom alapján kezdtem el a munkát, s most arról szeretnék beszámolót 

tartani, hogy abból mi teljesült, mit valósítottam meg.  

A környezettudatosság és az aktív társadalmi létre való felhívás volt 

pályamunkám két fő pontja. Nagyon hittem abban, hogy ezek igen fontos 

kérdések, de azt is tudtam, hogy a velem együtt pályázók programját is 

hasznosítani akarom. Tehát Rózsa Barbarával, Lakatos Adriennel, Németh 

Klaudiával együtt fogtunk munkához. Az Év osztálya cím meghirdetéséről hoztuk 

meg az első közös döntésünket. A döntésből cselekvés lett, hiszen mindnyájan 

tudjátok, hogy ez csaknem egy teljes tanévet felölelő verseny, ami majd a mai 

sportnappal zárul.  

 Novemberben rendeztem az osztályokról készített fotókból egy kiállítást. 

Ezt nem egy hagyományos tárlatnak szántam, hanem szembesíteni akartam az 

osztályokat környezetükkel. A szembesítés sikerült, mindenki elég lehangolónak 

tartotta a látványt, ez kiderült az önértékelésekből. Kiírtam a „Rakd rendbe az 

osztályodat karácsonyra!” című pályázatot. Elmondhatom, hogy meglepő 

aktivitást tapasztaltam, nagyon tevékenyek voltatok, a diákönkormányzati 

értékelés egyértelműen kimutatta a pozitív változást. 

Ez az osztályközösségeket megmozgató program a környezettudatosság 

mellett szolgálta az aktív társadalmi létre való felkészülést is, bár az utóbbit még 

inkább az, hogy az iskolában tetten érhető negatív viselkedésekről esetleírásokat 

végeztem. Eközben többen is jelezték, hogy szívesen javítanának berendezési 

tárgyakat, így megalakulhatott a karbantartó csoport. 

Hamarosan újabb diákönkormányzati értékelést végeztünk, az osztályok állapotát 

vizsgáltuk, ismét pozitív változást tapasztaltunk.  

Két osztálytársam- Farkas Eszter és Lakatos Adrienn- ötlete alapján 

indítottuk a „Nemzetek és kultúrák” versenyt, amely gyűjtőmunkával kezdődött, 

majd előadásokkal zárult. Nagyon eredményesnek és hasznosnak tartottuk az 

osztályok hozzáállását a feladathoz. 

Elérkezett a tavasz, hozzákezdhettünk közvetlen környezetünk másik 

színterének, az udvarnak a rendbetételéhez.  

Facsemetéket ültettünk először, a korábban említett karbantartó csoport itt is 

komoly részt vállalt a munkálatokból, de rajtuk kívül mások is dolgoztak. 

Hasonlóan történt a kapuk áthelyezésénél is. A hinta készítése, a röplabdapálya és 

a vár építése már a hétvégeket is igénybe vette. Szombati napokon, egy hónapon 

(talán 5 héten) át tartottak a munkálatok, az eredményt láthatjátok. A felnőtteken 

kívül átlagosan négyen – Orsós Roland, Orsós Tibor, De Francesco Dániel és én 

– rendszeresen dolgoztunk, de hosszabb-rövidebb időre megjelent Szabó Dániel, 

Borsos Rómeó, Kolompár Martin is.  

A korábban elkezdődött osztályok közötti sportversenyek, bajnokságok most már 

igazán szép és hangulatos környezetben zajlódhatnak. 

 Kedves Diáktársaim! Ha az elmondottakat összevetem a 

diákönkormányzati pályázatommal, akkor kiderül, hogy egy valami kimaradt 

abból. Mégpedig a túra. Útvonalakban ugyan gondolkodtam, a dötki ökoház 

vezetőjével igazgató úr egyeztetett is, de az udvarrendezés hosszabb időt igényelt, 

több hétvégét lefoglalt, így erre már nem került sor. Szerintem a közös kirándulás 

ősszel megvalósulhat. 



 Beszámolómat azzal zárom, hogy megköszönöm a diákönkormányzati 

képviselők munkáját, hiszen közösen értük el azt az eredményt, hogy az elindított 

folyamatok nem álltak le, végigcsináltuk azokat. 

Köszönöm a diákönkormányzatot patronáló tanárnak, Végh Juditnak a 

támogatását, minden osztályfőnöknek a közreműködését.  

Köszönetet mondok Igazgató Úrnak, aki ötleteivel, útmutatásával folyamatosan 

segítette, hogy mindnyájan egy szebb és jobb környezetért munkálkodjunk, és 

eredményesek legyünk. 

Végezetül ismételten köszönöm mindnyájatoknak a bizalmat, hogy erre a tanévre 

diákelnöknek választottatok. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

„Ezt viszem magammal- Ezt hagyom itt” 

A Diákszem rovat ad helyt a mindenkori ballagó nyolcadikosoknak, hogy 

gondolataikat „átnyújtsák” társaiknak, tanáraiknak. Mi, az itt maradó társak és  

tanárok jó utat kívánunk nekik. 

 

Horváth Rozália: Elviszem a sok viccelődéseimet Annával. A sok együtt töltött 

szép napot. Az énekkaros szereplésekkel együtt járó utazásokat. Elviszem a 

kedves tanárainkat a szívemben és a szeretettel teli gondolataimat, amit a 

padomban egy láthatatlan dobozban gyűjtöttem. Itt hagyom az eredményeim, az 

eddigi  legjobb, kedvenc iskolámat. Itt hagyom ezt a szöveget, amit írok. Itt 

hagyom az emlékem az alsósok szívében. És fájó szívvel itt hagyom a tanáraimat 

és a dolgozatokat. 

Köszönöm, hogy itt lehettem négy évig. 

Lukács Boglárka: Elviszem magammal a tanult tantárgyakat, és itt hagyom a 

tanárokat. Itt hagyom a polgárőrség tagjait és az egyik felkészítő tanáromat. 

Borsos Annamária: Elviszem magammal a sok bolondozást a barátaimmal, az itt 

tanultakat és a kedves tanáraimat a szívemben. Fájó szívvel hagyom itt a  

barátaimat, rajzaimat, a legjobb iskolámat. 

Farkas Éva: Elviszem magammal a szép, jó dolgokat, de a rosszat itt hagyom. 

Soha nem feledem a tanító tanáraimat és a boldog óráinkat. Elhagyom szerető 

osztályomat, de a sok vitáinkat soha nem feledem. Itt hagyom a polgárőrséget és 

a vezetőjét. 

Borsos Rómeó: Itt hagyom az én munkámat, amit egész évben csináltam. Itt 

hagyom az asszonyomat. Elviszem az életemet és amit itt tanultam, ja,  meg 1 év 

múlva az asszonyomat. 

Orsós Péter: Itt hagyom a munkáimat és a vicceimet. Elviszem azt,  amit 

tanultam és a barátaimat, meg a tanárokat. 

Mazur Anett: Elviszem magammal azt a rengeteg tudást, amit 8 év alatt itt 

kaptam.  A sok jó tanácsot, amit a tanároktól kaptunk. A barátságokat, amik 

többségét talán meg tudjuk  tartani „az elválásunk” után. Elviszem  azokat a szép 

emlékeket ( a felejthetetlen német-, média-, biológia- és néptánc órákat, a poénos 

dolgainkat,a kirándulásokat), amelyek itt történtek velem.  Itt hagyom azokat a 

dolgokat, amiket itt készítettem, a tanárokat, az iskolát, a kicsiket és egypár 

emléket, ami ide köt. Szívesen fogok visszagondolni az itt eltöltött 8 évre. 

Horváth Roland: Én elviszem a vidámságot, a vagányságot, a jókedvet és a 

közös éneklést a cimbikkel. Remélem, hogy énekelni fognak nélkülem is. 

Itt hagyom a jókedvű tesiórákat, a haverokat –Attilát,  Danit és a sok cimbit és az 

osztályfőnökömet, de azért néha bejövök. 



Rózsa Barbara: Nehéz szívvel hagyom itt az iskolát, melynek falai közt sok 

tudással és élménnyel gazdagodtam. Itt hagyom a tanáraimat, akik megpróbáltak 

tanítani és nevelni bennünket, a barátaimat, akikkel sok kellemes időt töltöttem 

el. Szívesen gondolok vissza a nyári táborokra, kirándulásokra, a megfeszített 

munkákra, mikor készültünk a versenyekre, rendezvényekre. Azt gondolom, hogy 

a későbbiekben erőt adnak az itt megszerzett tapasztalatok, a szellemi és 

gyakorlati tudás. 

Kovács Martin: Elviszem magammal az itt szerzett tudást és tapasztalatokat. Itt 

hagyom az elért eredményeket a matematikaversenyekről, a jó hangulatú 

társaságot. 

Halek Roland: Itt hagyom a sok”hülyeséget” , amit eddig csináltam. Elviszem 

magammal azt a sok jót és kedvességet, amit adtak nekem. 

Frigy Richárd: Itt hagyom munkáimat, a vicceimet és a haverokat. 

Elviszem az itt tanultakat és a barátságunkat. 

Orsós Roland: Elviszem, ami történt velem ebben az évben, mert volt jó is rossz 

is. Amit itt hagyok: sok munkámat, sok barátot és még egy pár jó tanárt. 

Horváth Máté: Itt hagyom az eredményeimet és azokat az éveket, amiket az 

életemben soha nem felejtek el. Azt a tudást , amit tanultam és az élményeket 

tovább viszem. 

Karácsony Kristóf: Búcsúzom kedves tanáraimtól, osztálytársaimtól, 

barátaimtól. Magammal viszem és megőrzöm a 8 év emlékét. Mindig jó szívvel 

gondolok majd az iskolámra. Köszönök mindent és mindenkinek minden jót 

kívánok. 

Kürnyeg Dániel: Itt hagyom a testvéremet, barátaimat, tanáraimat és a 

hógolyózás által kitört ablakot. Magammal viszem a táborozások, kirándulások 

szép emlékét, a sportversenyek hangulatát. 

 

 

 

Jelenlétünk a sajtóban 
 

Az alábbiakban publikációrészleteket olvashatnak a Zala Megyei Pedagógiai 

Intézet szakmai lapjából, a Zalai Tanügyi Információkból.  Az első négy idézet 

Kiss Albert írásából való, mindegyik a korszerű tehetséggondozás kérdéskörével 

foglalkozik.  

Az ötödik kiemelést Cseh Németh Rafael tudományos diákköri munkájából vettük, 

őt az intézet vezetője kérte fel kutatási beszámolójának rövidített közlésére. 

Rafaelen kívül hasonló felkérést kapott Kürnyeg Nikoletta, Farkas Eszter és 

Lakatos Adrienn. Az ő írásuk majd egy későbbi számban jelenik meg. 

 

Zalai Tanügyi Információk (2008. szeptember; II. évfolyam 7.sz.) 

„[…] A komplex tehetséggondozó program lényege egyrészt az 

„újtudás” mint érték; másrészt a kreativitás kibontakoztatása mint az „újtudás” 

létrehozásának segítése; harmadrészt az „újtudás” létrehozásának (a szubjektív és 

minőségi tudományos alkotás-, a művészi ábrázolás, kifejezés, konstruálás 

technikáinak; a mikrotársadalmi, diákönkormányzati szerepvállalás; a partikuláris 

és nembeli értékütköztetés; a gondolkodó, szellemi partnerség tanulása) tanulása. 

Mindez új feladatokat gerjeszt a tehetséggondozásban […] A tudásalapú 

társadalomra felkészítő pedagógus az egyéni boldogulásra, a túlélésre, a 

csoporton belüli együttműködésre, a saját és a csoport életminőségének 

javítására, a nyomtatott és az elektronikus információkezelésre képes gyermekben 

látja a tehetségígéretet. […] 

Zalai Tanügyi Információk (2008. október; II. évfolyam 8.sz.) 

[…] Megállapíthatjuk, hogy a diákköri munkát vállaló diákok képesek a 

tudományos diákkör által közvetített értékrendszer tanulására. Így képesek a 

kreatív tudományos ismeretszerzésre, az információs forrásközpontok 

használatára, a tudomány által feltárt problémák felkutatására. Ezen felül képesek 

az érdeklődési körüknek megfelelő tudományos ismeretterjesztésre, valamint a 

tudományos kutatási módszerek elemeinek, és a mikrokutatás folyamatelemeinek 

alkalmazására a szubjektív tudományos alkotásuk közben. Mindezt képesek 

digitális írással (Word és Excel programok alkalmazásával) 20-30 oldal 

terjedelmű szövegben összefoglalni, és PowerPoint program szemléltetéssel 

előadás formájában bemutatni. Tehát a 10-14 éves általános iskolás diákok 

képessé válhatnak megtanulni az újtudás létrehozásának alapjait.  […] 



Zalai Tanügyi Információk (2008. november; II. évfolyam 9. sz.) 

[…] A tehetségsegítő program kidolgozásakor a már létező, jól működő, 

minőséget és hagyományokat felmutató részprogramokat (a minőség és a 

hitelesség megőrzésével) szükséges összefogni. Emellett kívánatos 

megfogalmazni a közös szakmai paramétereket, és életre kell hívni új 

részprogramokat a tudásalapú társadalom kihívásai mentén hiányzó területeken.  

A tehetségsegítő program sikeres megvalósításához a tehetséggondozó 

kulcsemberek megújhodására, a tehetségígéretek gondozása iránt elkötelezett 

pedagógusok bevonására és továbbképzésére, tehetségpontokra és a 

tehetségígértek segítését pártoló civil szervezetekre van szükség. […] 

 

Zalai Tanügyi Információk (2009. május ; III. évfolyam 5. sz.) 

„ […] A tehetségponthálózat célkitűzéseiben egyebek közt szerepel az 

iskolai tehetségpontok létrehozásának segítése, amelyek elkötelezetten vállalják a 

tehetségígéretek felkarolását és kibontakoztatását. A komplexen funkcionáló 

modell felöleli a tehetségígéretek felkészítését: - a tanulmányi versenyekre, - a 

tudományos- és a művészi alkotások létrehozására, - az aktív társadalmi 

szerepvállalásra, - az integrációs és integrált tehetséggondozásra. […]” 

Zalai Tanügyi Információk (2009. május; III. évfolyam 5.sz.) 

„[…] A rögzítés után megfogalmaztam a problémámat: 1. A diákok 

között vannak olyanok, akik elhanyagolják a környezetüket, sértik a 

mikrotársadalmi közegüket. 2. Kevés az olyan diák, aki legalább jelzi a 

rongálást vagy a sértést. 3. Az előző években indított akciók többnyire 

leálltak. Ezek után feltételeztem, hogy diákönkormányzati akciókkal, 

pontozásokkal valamelyest tudatosítható a környezet óvása, szebbé tétele. A 

cselekvés során csökkenhetnek az osztályon belüli sértések. […]” 

 Az intézményünkről számos cikk és hír jelent meg a Zalai Hírlapban is. Ezek 

többnyire a rendezvényeinkről tudósítottak, de legutóbb például egyik 

tanítványunk, Horváth Andrea (5.) diákköri munkájáról olvashattunk egy 

rövid elemzést. (2009. június 13.) 

 

 

 

A 2008/2009-es tanév rendezvényei képekben 
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március 15.                    Zala megye 1000 éve című kiállítás              Regionális TDK 

                                                  megnyitó ünnepsége 

 

 

tornaverseny                                 Anyák napja                      Nemzetek és Kultúrák Napja                     

 



 

                       Művészeti bemutató                                                          Sportnap 

 

 

 

                    udvari játékok építése                                                      úszásoktatás 
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                                                            Iskolai kirándulás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tájékoztató  

a 2009/2010-es tanév ingyenes tankönyvellátásáról 
 

 

1. A tanuló jogosult ingyenes tankönyvre, ha 

g) tartósan beteg, 

h) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, 

i) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban 

tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, 

dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros 

aktivitászavar), 

j) három- vagy többgyermekes családban él, 

k) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, 

l) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 
 

2. A jogosultságot igazolni a következő dokumentumokkal lehet (a 

fenti sorrendnek megfelelően): 

c.) külön ilyen igazolás kiállítására elkészített nyomtatványon 

adott orvosi igazolással, 

d.) és c.) szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével, 

d.) és e.) családi pótlék összegéről (banki számlakivonat, 

bérjegyzék, postai feladóvevény ez utóbbi esetben a 

feladóvevényre rá kell írni a gyermek nevét és osztályát, aki 

után kapja a családi pótlékot.) 

f.) önkormányzat határozatát, amelyen a kedvezmény lejárati 

határideje 2010. június vége. 

3. Ha valakinél az ingyenességre jogosultság megszűnik, azt is be 

kell jelenteni, a beállt változást követő 15 napon belül! 

 

 

 

 

4. A tankönyvosztás időpontja: 

2009. augusztus 28. (péntek) 8.00 – 12.00 óráig. 

 

5. Aki ingyenesen kapja a könyveket, annak még átvétel előtt – 

augusztus 20-ig – le kell adnia az ingyenességet igazoló 

dokumentumot (elég a fénymásolata). Annak hiányában csak a 

tankönyvek árának befizetése után kaphatja meg a tankönyvet. 

 

 

Kozma Ildikó 

          tankönyvfelelős 
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