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A 2012/13-es tanév zárása 

Tisztelt Olvasó! 

Üdvözöljük Önt az Iskolai Tájékoztató tanévzáró számával. 

Először- az Iskolai élet rovatban-  az idei tanév nyertes 

pályázatairól számolunk be, de az egyéb kiemelkedő 

eseményekről is hírt adunk. Az ezek után következő 

hasábokon a képes tanév-összefoglalóval elevenítjük fel a 

vidám és a kissé komolyabb pillanatokat, közzétesszük a 

tanév kiemelkedő versenyeredményeit, végül a Diákszemben 

a nyolcadikosok intenek búcsút az iskolának, az itt 

maradóknak.  

 

Iskolai élet 

Intézményünk az alábbi nyertes pályázatokkal 

valósíthat meg kiegészítő programokat: 

 

- NTP-KTTV-12-0029 Kutató Gyerekek Tudományos 

Konferenciája (Az évek óta folyó tehetséggondozó 

programunk újabb elismeréseként kaptuk a 

támogatást az idei tanévre is.) 

- NTP-TTM-12-P-0007 A tudomány iránt érdeklődő 9-

14 éves tehetséges gyerekek és mentoraik 

együttműködéséért, tehetséghasznosulásukért (Az 

előbbi tehetséggondozó program az alapja ennek a 

pályázatnak is, hiszen a KGYTK-ban részt vevők 

munkájának koordinálását vállalta.) 

- NTP-AMI-12-0039  kódszámú,  „Korok és lelkületük” 

címűpályamunkánkkal a művészeti tevékenységet 

díjazták és segítették. Ez a pályázat azoknak a 

művészetoktatási intézményeknek szólt, amelyek 

kiváló minősítéssel rendelkeznek.  



 

Részlet a „Korok és lelkületük” című projekt 

tehetségnapján bemutatott színpadi produkcióról és a 

kiállításon megtekinthető alkotásokról 

 

 

 

 

 

 

 

- NTP-KKT-12-A-P-004: Ez egy ingyenes nyári balatoni 

nyaralásra nyújt lehetőséget 20 fő számára. A 

helyszín:Balatongyörök. 

- A természettudományokra fogékony  

magyarországi iskolák tanulóit célozza meg a 

zánkai nyári tábor, amely a Magyar Tehetséggondozó 

Társaságnak köszönhetően valósulhat meg. A 

programban közel száz gyermek vehet részt, köztük 16 

zalabéri iskolás, akik majd hazánk különböző 

pontjáról érkező diáktársakkal tölthetnek el egy aktív 

hetet.  A tábor vezetésével Kiss Albertet bízta meg az 

MTT. 

- „Esély és ösztönzés” a címe annak a támogatott 

TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) 

projektünknek, amely a hátrányos helyzetű 

tehetségígéretek kibontakoztatását segíti. (30 millió a 

megítélt összeg) 

 

Nem pályázati hír, de mindenképpen közlésre 

méltó, s a tehetséggondozást érinti: 

- Tehetséglabirintus volt az a március 23-i program, 

amelyet a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 

Szövetsége szervezett és rendezett, s amelyre csak 

tehetségpontok kaphattak meghívást. Mi 20 fő 7. és 8. 

osztályossal jelentünk meg, nagyon gazdag 

programkínálatban volt részünk, a gyermekek remekül 

érezték magukat Budapesten, a Szent Imre 

Gimnáziumban. 

 

- A KGYTK bevezetésének lehetőségeiről érdeklődött egy 

határon túli magyar iskola. Kiss Albertet, 

intézményünk igazgatóját kérte fel egy kétnapos 

továbbképzés megtartására a kolozsvári János 

Zsigmond Unitárius Kollégium.  

 



- Tehetségnapot szerveztünk június 12-én Zalabérben. 

A délután folyamán került sor egy nagyon színvonalas 

színpadi bemutatóra, majd egy nagyszabású 

képzőművészeti tárlat megnyitójára. 

- Tehetségnap lesz június 18-án is, de ennek helyszíne 

már Budapesten. A felnőttek szakmai programja 

mellett, illetve annak részeként az országos KGYTK 

verseny legjobbjai is előadást tartanak, köztük két 

zalabéri diák: Zsohár Veronika (5.)és Rába László (8.). 

A rendezvényen több magyarországi iskola igazgatója, 

pszichológusok, tehetséggondozással foglalkozó 

szakemberek, folyóiratok főszerkesztői (köztük az Új 

Katedra főszerkesztője) jelennek meg. 

 

Mindezen események bizonyítékai legfőbb 

törekvésünknek, miszerint az intézményünkben 

folyó tehetségazonosító folyamatok során keressük 

azokat a tanulókat, akik átlag feletti általános 

képességekkel, az átlagot meghaladó speciális 

képességekkel, kreativitással és a feladat iránti 

elkötelezettséggel kitűnnek a társaik közül.  

Az átlag feletti általános képességek területén 
keressük a magas szintű elvont gondolkodásra képes, 
fejlett anyanyelvi képességű, jó memóriájú, hatékony 
információfeldolgozási stratégiával bíró gyerekeket. A 
speciális képességek esetében információt gyűjtünk a 
nyelvi, a vizuális-téri, a szociális irányultságú 
tanulókról. A kreativitás megfigyelésekor kitérünk az 
originalitásra és a problémaérzékenységre, a feladat 
iránti elkötelezettség vonatkozásában pedig a 

személyiségtényezők közül az érdeklődésre, a 
versenyszellemre, a kitartásra és az emocionális 
stabilitásra figyelünk. 
A tehetség-összetevőket tantárgyi és iskolaszintű 

pedagógiai folyamatokkal fejlesztjük. A tantárgyi 

folyamatok során a kiugró tehetségek mellett 

fejlesztjük a szunnyadó tehetségeket is. Ezekben a 

folyamatokban alkalmazott tehetséggondozó 

tevékenységek módszerei: a differenciált 

képességfejlesztés, a projektkészítés, a páros és a 

csoportos alkotói tevékenység.  

 

Tájékoztató a tanévkezdésről 
 

Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfő) 

 

Tanévnyitó: 2013. szeptember 2. (hétfő) 8 óra 

 

Pótvizsga: 2013. augusztus 29. (csütörtök) 

 

Az 1. osztályosok fogadása: 2013. augusztus 29. 

(ismerkedés az iskolával, társaikkal, tanáraikkal) 

 

A tankönyvosztás időpontja:  

1-4. osztály: 

2013. augusztus 29. (csütörtök) 8.00 – 12.00 óráig. 

5-8. osztály: 

2013. augusztus 30. (péntek) 8.00 – 12.00 óráig. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Szalay Vivien 7. osztály 



 
 

Tájékoztató 
a 2013/2014-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 2014. június vége. 

 

1. Ha valakinél az ingyenességre jogosultság 

megszűnik, azt is be kell jelenteni, a beállt változást 

követő 15 napon belül! 

 

2. Aki ingyenesen kapja a könyveket, annak még átvétel 

előtt – augusztus 10-ig – le kell adnia az 

ingyenességet igazoló dokumentumot (elég a 

fénymásolata). Annak hiányában csak a tankönyvek 

árának befizetése után kaphatja meg a tankönyvet. 

 

Tisztelt Szülők! 

Ezúton kérem Önöket, hogy a tanév során is fokozottan 

figyeljenek arra, hogy gyermekük rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásáról szóló határozat érvényben 

legyen, ugyanis csak ebben az esetben tudjuk figyelembe 

venni a kedvezményeket (ingyenes/kedvezményes étkezés). 

Javaslom, - a kellemetlenségek elkerülése érdekében - hogy 

az érvényesség lejárta előtt 1 hónappal már kezdeményezzék 

a támogatás meghosszabbítását, s akkor – a kiadott 

határozatot követően is - biztosított lesz a folytonosság. 

Kozma Ildikó 

         tankönyvfelelős 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Versenyeredmények 

Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája 2013. 

 

 

 

név felkészítő tanár regio-
nális 

országos 

Dézsi Réka 5. o. Ács Klaudia +  
 

Zsohár Veronika 5. o. Cseh Németh 

Zsuzsanna 

 kutatásmódszertan 

1. hely 

Tóth Ádám 6. o. Kiss Albert +  
 

Nyári Patrik 6. o. Kiss Albert +  
 

Szalay Vivien – Bogdán Ákos 

7. o. 

Kiss Albert  kutatásmódszertan 

3. hely 

Berkovics Aliz 8. o. Papp Katalin  ismeretterjesztő 
2. hely 

Rába László 8. o. Kiss Albert  kutatásmódszertan 
1. hely 

Csiszár Péter 8. o. Cseh Németh László  kutatásmódszertan 

2. hely 

Verseny megnevezése helyezés résztvevők felkészítő tanár 

 

Nemzetközi Gyermek Festészeti Fesztivál Hongkong 
Intézményünk a világ 300 induló iskolája közül a legjobb 20 közé jutott 

 

 
kiemelt alkotások 

Dézsi Réka 5. o. 
Németh Dominika 5. o. 

Szalay Milán 5. o. 
Rába Martin 6. o. 

 
 

 
Cseh Németh László 
 
 

 
 

100 legjobb közé válogatott Cseh Németh Ádám 8. o. 

A döntőben, a helyszínen iskolánkat 
képviselik (Hongkongban) 

Cseh Németh Ádám 8. o. 
Csiszár Péter 8.  . 
Rába László 8. o. 

 

Egry József országos 
Képzőművészeti Pályázat 

Badacsonytomaj 

3. Légler Mercédesz 3. o.  
 

Cseh Németh László 
3. Szalay Vivien 7. o. 

„Madarak és fák a magyar 
szólásokban és 

közmondásokban” 
rajzpályázat Zalaegerszeg 

díjazott Szalay Milán 5. o.  
Cseh Németh László 

 

Megyei Művészettörténeti 
Verseny Zalaegerszeg 

2. Cseh Németh Ádám 8. o. 
Csiszár Péter 8. o. 
Rába László 8. o. 

 
Cseh Németh László 

 

Pop Art Versmondó 
Verseny Zalaszentgrót 

Őszi forduló 

különdíj Gergály Vivien 3. o. Nagy Brigitta 

1. Szép Leila 5. o. Dézsi Ágnes 

különdíj Csiszár Péter 8. o. Cseh Németh 
Zsuzsanna 

Pop Art Tavaszi forduló 1. Szép Leila 5. o. Dézsi Ágnes 

 

Tiszán innen – Dunán 

túl… országos 
Népdaléneklési Verseny 
Területi forduló 
Zalaegerszeg 

arany 

minősítés 

Puklics Flóra 3. o.  

 
 
 
 

 
 
Csiszárné Egyed Aliz 

arany 
minősítés 

Dézsi Réka 5. o. 

arany 
minősítés 

Juhász Dominika 5. o. 

ezüst 

minősítés 

Németh Dominika 5. o. 

ezüst 
minősítés 

Rozmaring Énekegyüttes: 
Puklics Flóra 3. o. 

Dézsi Réka 5. o. 
Gaál Boglárka 5. o. 
Juhász Dominika 5. o. 
Kiss Ramóna 5. o. 

Reiman Irma Alexandra 5. o. 

Tiszán innen – Dunán 
túl… 

Megyei Forduló 
Gyenesdiás 

arany 
minősítés 

Puklics Flóra 3. o. 
 

 
 

Csiszárné Egyed Aliz arany 
minősítés 

Dézsi  Réka 5. o. 

ezüst 

minősítés 

Juhász Dominika 5. o. 



DIÁKSZEM 

 

Bogdán György: Kedves Diáktársaim! Jó volt itt, de szerettem 

volna jobban megismerni benneteket! Remélem, még fogunk 

találkozni! 

Berkovics Aliz: Végre, vége! Ezt vártam már nyolc éve! Ugyan 

eljött, de már most sajnálom, hogy ősztől nem hallom: „Oldja meg!”; 

„a jó ég áldjon meg!- ugye, Aliz?”. Hálás vagyok a volt és jelenlegi 

tanáraimnak az elmúlt évekért. Búcsúzom Igazgató úrtól, 

tanáraimtól, osztálytársaimtól, diáktársaimtól. Bízom benne, hogy 

még találkozunk, de addig is maradjanak a szép emlékek! 

Borbás Bianka: Nyolc évet töltöttem el az iskola falai között. Ezek 

az évek számomra felejthetetlenek. Hiányozni fog az osztályom és 

kedves tanáraim, de vár ránk egy új iskola, új kihívásokkal. 

Cseh Németh Ádám: Nyolc évet töltöttem el ebben az iskolában. 

Tudásom nagy részét itt szereztem, és a szép élményeim maradnak 

meg. Szerettem fociedzésekre járni, és a jó hangulatú órákat is 

kedveltem. 

Csiszár Péter: Nyolc évvel ezelőtt, amikor először jöttünk az 

évnyitóra, nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan elrepül ez a nyolc év. 

Mintha csak tegnap lett volna. Vár egy új világ, de azt tudom, hogy 

nagyon sokat köszönhetek ennek az iskolának. Itt szereztem a 

barátaimat és a tudásomat is. Hálával fogok visszagondolni az itt 

töltött éveimre. 

Horváth Kata: Hamar elmúl ez a nyolc év. Mintha csak tegnap lett 

volna, hogy szüleimmel és bátyámmal az 1. osztályba indulunk, a 

tanévnyitóra. Egy évvel ezelőtt még vártam azt a napot, amikor 

elballagunk, most azonban könnyes búcsút veszek az iskolától, 

társaimtól és a tanáraimtól. Magammal viszem azt a sok emléket, 

amit ettől az iskolától kaptam. Itt hagyom az unokatestvéremet és a 

rossz emlékeket. 

Juhász Martin: Nyolc éve járok ebbe az iskolába, most azonban 

vége! Búcsúzunk egymástól, útjaink sokfelé válnak. Remélem, öt év 

múlva újra találkozunk itt! 

Kolompár Dániel: A nyolc év alatt sok barátra találtam, és sok 

emléket viszek magammal. Hála Isten, vége az iskolának! 

 

 

 

Kolompár Elemér: Gyorsan elmúltak itt az évek. Magammal 

viszem a tehetségemet, amit itt szereztem. Itt szereztem a 

barátaimat is, nagyon jó volt velük. Csak szép emlékeket viszek 

magammal. 

Nagy Ferenc: Kedves Diáktársaim! Mindig öröm volt veletek 

mókázni! Az együtt töltött időket sohasem feledem. 

Orsós Natasa: Sziasztok! Vége! Vége! Számomra ez a három év 

felejthetetlen! Hiányozni fognak az igaz barátok, akikre mindig 

számíthattam. Nem feledem azt a sok szép dolgot, amit veletek 

élhettem át.  A jövőbeni nyolcadikosoknak csupa jót kívánok és 

semmi rosszat! 

Rába László: Egy RTM-es idézettel búcsúzom: „Ha létezik olyan, 

hogy idő kereke, akkor tekerném oly sokszor visszafele, hogy újra 

átéljem a sok balhézást, a sok nevetést, a sok csajozást. Volt úgy, 

hogy jó volt, volt úgy, hogy rossz volt, de a spanom mindig 

mellettem harcolt. Együtt mulattunk, együtt szenvedtünk; Úristen, 

mennyi hülyeséget megtettünk!” 

Tóth Péter: Gyorsan eltelt ez az év. Az év elején még azt vártuk, 

hogy eljöjjön az év vége, de aztán most mégis bánkódom, hogy 

elmegyek. 

 

Jó utat Nektek is, kedves idei Nyolcadikosok! Kívánjuk 

mindannyitoknak, hogy „Adjon az Isten szerencsét, szerelmet, 

forró kemencét.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Németh Dominika 5. osztály 



A 2012/13-as tanév rendezvényei képekben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

1. osztályosok fogadása Őszi túra 

Október 23. Iskolai népdalverseny 

Farsang Alkotói napok 

Területi népdalverseny KGYTK regionális forduló 

Anyák napja Színházlátogatás Budapesten 

Gyermeknap Iskolai kirándulás 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadja: Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény, Óvoda 

Comenius 2000 minőségbiztosítási program 

részeként 

 

Felelős szerkesztő:  Cseh Németh Zsuzsanna 

 

Készült 150 példányban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


