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ZALABÉR 
 

 2014/2015. 

TANÉVZÁRÓ 
 

 

Tájékoztató a tanévkezdésről 
 
Az első tanítási nap: 2015. szeptember 1. (kedd) 
 

Tanévnyitó: 2015. szeptember 1. (kedd) 8 óra 
 

Pótvizsga: 2015. augusztus 27. (csütörtök) 8 óra 
 

Az 1. osztályosok fogadása: 2015. augusztus 28. (péntek) 8 óra (ismer-

kedés az iskolával, társaikkal, tanáraikkal) 
 

Tankönyvosztás: 2015. szeptember 1-jén, az első tanítási napon  
 

A bejáró tanulók ezen a napon kapják meg az éves buszbérletet. 

 

 

Tájékoztató 
a 2015/2016-os tanév ingyenes tankönyvellátásáról 

 
 

1. A tanuló jogosult ingyenes tankönyvre, ha 
a) tartósan beteg, 
b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fo-

gyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyaté-
kos, 

c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamat-
ban 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, bérjegy-

zék, 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 ha-

tárideje 2016. június vége. 

 



 

 

 

2. Ha valakinél az ingyenességre jogosultság megszűnik, azt is 

be kell jelenteni, a beállt változást követő 15 napon belül! 
 

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

július 31-ig – le kell adnia az ingyenességet igazoló doku-

mentumot az intézménybe (elég a fénymásolata). Annak hi-

ányában 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 figye-

lembe venni a kedvezményeket (ingyenes/kedvezményes étkezés). 

Javaslom - a kellemetlenségek elkerülése érdekében -, hogy az érvényes-

ség lejárta előtt 1 hónappal már kezdeményezzék a támogatás meghosz-

szabbítását, s akkor – a kiadott határozatot követően is - biztosított lesz a 

folytonosság. 

Kozma Ildikó 

        tankönyvfelelős 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az iskolai élet hírei, információi 

- A 2014/15-ös tanév egyik kiemelt történése az, hogy ismét kiválóra akk-

reditált tehetségponttá nyilvánították intézményünket. Ez a rangos el-

ismerés arra biztat bennünket, hogy folytatnunk kell azt a programot, amely 

az „Esély és ösztönzés” címet viseli. A modell lényegét és pedagógiai kutatá-

sunk részeredményeit Kiss Albert, iskolánk igazgatója több helyen prezen-

tálta és publikálta. Legutóbb a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövet-

sége „Műhelytanulmányok, műhelydokumentumok” sorozatában jelent meg 

az írása, amelyben a modell értelmezésén túl vállalkozik a mindennapi pra-

xisban való bemutatásra is, majd a modell megvalósításához elengedhetet-

len feltételről, a pozitív pedagógiai klíma fontosságáról értekezik. 

- A mentoráló intézményi címet is ebben a tanévben érdemelte ki az isko-

lánk. Ennek keretében több bemutató órát, foglalkozást tartottunk, éppen 

a fent említett modell gyakorlatban való „működését” kívántuk átadni az 

idelátogató pedagógusoknak (Zalaszentgrót, Türje, Batyk). Így megtapasz-

talhatták, miképpen történik a tehetségígéretek azonosítása, a megfelelő 

légkör kialakítása, a gyenge és erős oldalak fejlesztése, a kiegészítő tevé-

kenységek beemelése. Mivel az Alkotói napok programelemet mindhárom 

intézmény adaptálni kívánja, így a jövő tanévtől már Kistérségi Alkotói na-

pokat tervezünk. 

- A Pannon Egyetem docense, Dr. Zsolnai Józsefné dr. Mátyási Mária 2015. 

június 5-én megrendezett pedagógiai konferencián „a tehetséges diákok fej-

lesztésében végzett példaértékű, követendő, a Kutató Gyerekek Konferenciá-

jára felkészítő többévi munka elismeréseként” Referenciaintézmény címet 

adományozott a zalabéri iskolának. 

- A sikeres pályázataink, díjaink hátterét is az Esély és ösztönzés modell ele-

mei biztosítják, ennek köszönhetően folyamatos fejlesztésekben gondolkod-

hatunk. A továbbiakban a nyertes pályázatainkról közlünk rövid leírásokat, 

hiszen ezáltal egy  teljesebb képet kaphat az érdeklődő olvasó pedagógiai 

arculatunk lényegéről. 

 

Összefoglaló a 2014/15-ös tanév pályázatairól: 

A) A TÁMOP-3.3.8 – 12/2-0045 számú, immár a második tanévben futó 

„Esély és ösztönzés projekt” keretében támogatott idei rendezvények, 

foglalkozások, kirándulások, üdülések felsorolásképpen az alábbiak 

voltak: 

-  Iskolanyitogató Program;  

-  Anyanyelvi és gondolkodási képességet fejlesztő foglalkozások;  

 

 

 

- Pályaorientációs foglalkozások és kirándulások (Győr és Sárvár);  

- Karácsonyi játszóház;  

- Alkotói napok;  
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- Húsvéti játszóház; 

 

- Művészeti bemutató; 

- Nyílt nap;  

- Családi nap. 

 

Emellett a pályázat kétféle pedagógus-továbbképzést is finanszírozott a Be-

illeszkedési nehézségek, alulteljesítő tehetségek; valamint Gondolkodásfej-

lesztés táblajátékkal témákban. 

Az eszközbeszerzés tételnél labdák, sportjátékok, társas játékok, hangfalak, 

2 digitális fényképező, 1 kamera, projektor, nyomtató, 2 asztali számítógép, 

2 laptop, 2 CD-lejátszó szerepel. 

Amint a múlt nyáron, így 2015 nyarán is 40 gyermeknek tesz lehetővé egy 

hetes balatoni nyaralást a pályázat. (Művészeti tábor Balatonlellén 215. jú-

nius 29-e és július 5-e között) 

 

B) A TÁMOP- 3.4.5-12-2012-0001 jelzésű, „Tehetséghidak Program” 

keretében a „Csoportos tehetségsegítő tevékenységekre” nyújtott támo-

gatást versenyfelkészítésre, gazdagító programpárok teljesítésére, tan-

órán kívüli lazító program megvalósítására (kirándulás- Ják, Sárvár) 

fordítottuk. Ennek köszönhetően bővült az intézmény kis értékű 

anyagszükséglete, többek között festészeti kellékekkel, sport, készség-

fejlesztő és táblajátékokkal, egyéb fejlesztő eszközökkel. 

C) A THE-M-14-es pályázat benyújtója a kolozsvári János Zsigmond Uni-

tárius Kollégium, míg a III. 8554 azonosítóval ellátotté a Szlovákiai Ma-

gyar Pedagógusok Szövetsége Galánta Regionális Pedagógiai Központja 

volt. Ez utóbbi a Határtalan lehetőség cím alatt futó projekt részeként 

valósult meg. Ennek köszönhetően vehetett részt 9 tanítványunk a 

szlovákiai Galántán, ahol a KGYTK-s munkájuk prezentálását nagy ér-

deklődés övezte, jutalomként pedig több város nevezetes helyszínét 

mutatták be nekik a szlovákiai magyar vendéglátók. 

A kolozsváriakat idén – a tavalyi látogatásunk viszonzásaképpen- mi 

fogadhattuk. Az együtt töltött időt közös drámafoglalkozásokkal, elő-

adásokkal, kirándulásokkal (Bakonybél - Csillagvizsgáló, Kehida - Ter-

málfürdő) gazdagítottuk. 

D) Az előző tanévben indult és e tanév februárjáig tartott a TÁMOP 

3.3.14.A-12/1-0080 Kistérségi esély és ösztönzés testvériskolai 

kapcsolat című 16 884 115 Ft össztámogatású pályázat, melynek ke-

retében a zalaszentgróti Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és 

Alapfokú Művészeti Iskolával működtünk együtt. A pályázat hátterét 

az „Esély és ösztönzés”tehetségsegítő modell biztosította, amely a zala-

béri iskola fejlesztésének eredménye. Az együttműködés szakmai  

 

 

foglalkozásokban, előadássorozatokban és tantárgyi újításokban reali-

zálódott. A gyermekeknek szóló foglalkozások kiterjedtek az Európai 

Unióval kapcsolatos ismeretek bővítésére, a generációk közötti kapcso-

latok mélyítésének fontosságára, az egészséges életmódra, az önkén-

tességre; a prevenció szándékával figyelmeztettek a dohányzás, alkohol 

és drogfogyasztás, a virtuális lét és a felelőtlen, felkészületlen szexuális 

élet veszélyeire. Ezenkívül közös budapesti, győri kirándulásokat, szín-

házlátogatásokat (Zalaegerszeg, Székesfehérvár), termálfürdőzéseket 

(Kehidakustány, Zalaszentgrót), nyári tábort (Balatongyörök) kínált a 

program. 

E) Az NTP-TV-14-A-0093 és az NTP-TTM-14-0016 szám alatt futó pá-

lyázatok kiírói mindkét esetben a tehetséggondozásunkat ismerték el. 

Az előbbi a KGYTK országos tanulmányi verseny, míg az utóbbi egy 

országos tehetségsegítő módszertani konferencia megrendezését fog-

lalta magában. Végeredményben mindkettő a tudományos diákkört 

egy olyan pedagógiai alternatívaként ismeri el, amely hatékonysága, 

sokszínű képességfejlesztése megkérdőjelezhetetlen, a résztvevők kul-

túrához való viszonyulása biztosan pozitív, kiváltképp a kommuniká-

ció, a szocializáció és a problémakezelés területeken. A konferencia 

plenáris ülésén például Dr. Szvathné dr. Szalay Márta, az EMET osz-

tályvezetője a Nemzeti Tehetség Program bemutatásával,  Fuszek 

Csilla, az European Talent Centre igazgatója az Európai Tehetséghá-

lózathoz való csatlakozás feltételeinek ismertetésével vázolt fel további 

lehetőségeket a tehetségművelésben érintettek számára.  Természete-

sen más jeles előadók is szerepeltek, hiszen megjelent és előadást tar-

tott Dr. Balogh László, a Tehetséghidak Program szakmai vezetője, a 

pszichológia- tudományok kandidátusa, Dr. Zsolnai Józsefné dr. Má-

tyási Mária, a Pannon Egyetem docense, Bajor Péter, a MATEHETSZ 

ügyvezető elnöke és Kiss Albert, iskolánk igazgatója, a MATEHETSZ 

elnökségi tagja, a KGYTK Tehetségsegítő Tanács elnöke.  

 

 

 

 

 

 

 

A képzőművészeti tanszakosok minősítése 



A képzőművészet tanszak diákjai az idei tanévben is számos pályamunká-

val szerepeltek a különböző szintű versenyeken. Ahogy már „megszoktuk”, 

ismét több díjat nyertek el országos és megyei szinten. A munkáikból a 

Művészeti bemutatón nyílt meg a szokásos Év végi tárlat, amely a tanévzá-

róig megtekinthető. A kiállított festményeket minősítettük; a zsűrizésben 

Ács Klaudia, Cseh Németh László és Pados Eszter vett részt.  

arany ezüst bronz 

Nyári Bálint Kolompár Dzsenifer Kolompár György 

Bogdán Barbara Reiman Irma Alexandra Varga Alexandra 

Szalay László  Bogdán Benjamin Kiss Árpád 

Halak Sára Cseszkó Martin Léber Dávid 

Kurucz Szabolcs Csizmazia Sándor Szabó Dóra 

Légler Mercédesz Léber Kiara Takács Flóra 

Horváth József Kiss Roland Horváth Tibor 

Bogdán Krisztofer Kolompár Péter Lecsek Márk 

Szalay Milán Németh Dominika  

Szép Leila Horváth Bence 

Takács Réka  

Csizmazia Veronika 

Csécs Patrik 

Pánczél Emili 

Hosszu Dorina 

Kurucz József 

Juhász Dominika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versenyeredmények 

Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája 2015. 

 
név felkészítő 

tanár 
regioná-

lis 
országos 

Szeidli Katinka – Takács Flóra 
4. o. 

Cseh Németh 
Zsuzsanna 

3. hely  

Csizmazia Sándor 4. o. Csiszárné 
Egyed Aliz 

 1. hely 

Gergály Vivien – Horváth Eve-
lin 5. o. 

Ács Klaudia 3. hely  

Horváth Bence 5. o. Tanainé 
Szeghy Rita 

 1. hely 

Puklics Flóra 5. o. Papp Katalin  1. hely 

Rába Róbert – Varga Miklós 6. 
o. 

Kiss Albert 3. hely  

Bogár Ivett – Balázs Bianka 8. 
o. 

Nagy Brigitta 3. hely  

Tóth Ádám – Rába Martin 8. o. Kiss Albert  kiemelt 1. hely 

Németh Richárd – Nyári Patrik 
8. o. 

Kiss Albert  kiemelt 1. hely 

Szép Leila 8. o. Kiss Albert  1. hely 

 
Verseny megnevezése helyezés résztvevők felkészítő tanár 

„Árpád örökében” me-

gyei levelezős történe-
lem verseny 

 

17. hely 

 

Zsohár Veronika 7. o. 

 

Papp Katalin 

 

 
POP-ART szavalóver-

seny - Zalaszentgrót 

1. hely Zsohár Veronika 7. o.  
Cseh Németh Zsuzsanna 3. hely Németh Dominika 7. o. 

3. hely Dézsi Réka 7. o. 

2. hely Szép Leila 8. o. Dézsi Ágnes 

 

Deák Ferenc versmondó 
verseny - Kehidakus-

tány 

2. hely Szép Leila 8. o. Dézsi Ágnes 

 

„Az én világom” Zala 

Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Rajpályázata 

1. hely Nyári Bálint 7. o.  

 
Cseh Németh László 

A legtöbb és leg-
igényesebb pálya-

munkát benyújtó 
iskola 

Zalabéri Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

 

 

 
 

„Csodafiú szarvas” Pan-
non Lapok Társaság 

Rajzpályázata 

nagy könyvilluszt-

ráció a kiadott 
könyvben 

Szép Leila 8. o. 

Kurucz Szabolcs 7. o. 
Bogdán Krisztofer 7. o. 

Nyári Bálint 7. o. 
Halak Sára 6. o. 

 

 
 

 
 

Cseh Németh László Hajszál Híján Ga-
léria - könyvmel-

lékletben szerepel 
az alkotása 

Kiss Roland 8. o. 

 

„Ez a vágyam, erre 
gyűjtök” Takarékpont 

országos rajzverseny 

1. hely Halak Sára 6. o.  
Cseh Németh László 

 

Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma és Nemzet-

stratégiai Kutatási In-
tézmény nemzetközi 

rajzverseny 

1. hely Szalay László 5. o.  
 

Cseh Németh László 
3. hely Bogdán Krisztofer 7. o. 

Részlet az „Év végi tárlat”ból 



 

Verseny megnevezése helyezés résztvevők felkészítő tanár 

 
 

 
 

„Tiszán innen, Dunán 
túl” népdaléneklési ver-

seny megyei forduló 

arany minősítés Bognár Brigitta 1. o.  
 

 
 

 
Csiszárné Egyed Aliz 

kiemelt arany mi-
nősítés 

Csizmazia Veronika 2. o. 

kiemelt arany mi-
nősítés 

Pánczél Emili 2. o. 

arany minősítés Puklics Flóra 5. o. 

ezüst minősítés Halak Sára 6. o. 

ezüst minősítés Juhász Dominika 7. o. 

arany minősítés Dézsi Réka 7. o. 

ezüst minősítés Rozmaring énekegyüttes 

arany minősítés Bokréta énekegyüttes 

 

 

 
 

 
 

Játékos sportverseny 
(1-4. osztály) Zalaszent-

grót 

 

 
 

 
 

 
2. helyezés 

Szabó Roland 1. o. 

Szeidli Zalán 2. o. 
Bognár Barbara 2. o. 

Hosszu Dorina 2. o. 
Csiszár Viktória 2. o. 

Kolompár Armandó 2. o. 
Léber Kiara 2. o. 

Léber Dávid 3. o. 
Halak Evelin 3. o. 

Horváth Olivér 3. o. 
Csizmazia Sándor 4. o. 
Kiss Árpád 4. o. 

Cseszkó Martin 4. o. 
Bogdán Dorottya 4. o. 

 

 
 

 
 

 
Borbás Nikoletta 

 

 
 

 
Teremlabdarúgás (5-6. 

osztály) Zalaszentgrót 

 
 

 
 

4. helyezés 

Horváth József 6. o. 
Gergály Dávid 6. o. 

Bogdán Benjamin 6. o. 
Kolompár Péter 6. o. 

Szalay László 5. o. 
Szabó Bence 5. o. 

Cseszkó Martin 4. o. 
Csizmazia Sándor 4. o. 

Horváth Bence 5. o. 

 
 

 
 

Borbás Nikoletta 

 

 
 

 
 

Szabadtéri Foci (7-8. 
osztály őszi-tavaszi for-

duló Zalaszentgrót 

 
 

 
 

4. hely 
 

kisiskolás korcso-
port 3. hely 

Horváth József 7. o. 
Kolompár György 7. o. 

Szalay Milán 7. o. 
Lecsek Márk 7. o. 

Nyári Bálint 7. o. 
Kurucz Szabolcs 7. o. 

Osvált Patrik 8. o. 
Kiss Roland 8. o. 

Tóth Ádám 8. o. 
Pesti Roland 8. o. 

Pattantyus Gergő 8. o. 
Rába Martin 8. o. 

 
 

 
 

 
 

Borbás Nikoletta 

 

 

 
 

 
 

Teremlabdarúgás (7-8. 
osztály Zalaszentgrót 

 

 
 

 
 

5. hely 

Horváth József 6. o. 

Kolompár György 6. o. 
Szalay Milán 7. o. 

Lecsek Márk 7. o. 
Nyári Bálint 7. o. 

Kurucz Szabolcs 7. o. 
Osvált Patrik 8. o. 

Kiss Roland 8. o. 
Tóth Ádám 8. o. 

Pesti Roland 8. o. 
Pattantyus Gergő 8. o. 
Rába Martin 8. o. 

 

 
 

 
 

Borbás Nikoletta 

 

Diákönkormányzatunk (ZaDÖK) önértékelése 

A ZaDÖK vezetősége a tanévzáró ülésén önértékelést végzett. A résztvevők 

megfogalmazták a szervezet erősségeit, megnevezték a fejlesztendő terüle-

teket, amelyeket kiegészítettek javaslataikkal is.  Az elhangzottakat egy 

táblázatban összegeztük. 

 

Erősség Javaslatok, fejlesztendő terüle-
tek 

A Facebook aktivitásunk jelentő-
sebb volt az idei tanévben. 

A határidők betartására jobban 
kell ügyelnünk. 

Összetartóbb lett a szervezetünk. Az időpontok tervezésénél érdemes 

pótidőpontokat is megjelölnünk az 
esetleges csúszások miatt. 

Az előre kijelölt napon pontosan 
megtartottuk a gyűléseket, s több-
nyire aktívan „szerepeltünk”. 

Még aktívabb facebook megjelenés 
szükséges, hogy a tájékoztatás tel-
jesebb legyen. 

Sikeresen megszerveztük és lebo-
nyolítottuk a rendezvényeinket a 
meghirdetéstől a kihirdetésig, a 
facebook megjelentetésig. 

Új elemként heti rendszerességgel 
készítsünk „kétperces híradást” az 
iskolai életről. Ez akár videóként 
kerüljön fel az internetre is. Ehhez 
felelősi rendszert dolgozzunk ki. 

A korábbi évekhez képest több és 
színesebb programot kínáltunk az 
aktívabb diákélet érdekében. Jól 
működő információ-áramoltatást 
tudtunk megvalósítani. 

Készüljenek videoklipek a rendez-
vényeinkről. 

Az év eleji diákelnök-választás ér-
dekesebb, volt, jobban bevonta a 
közösséget. 

Körültekintőbben ügyeljünk a 
képviselők közötti egyenletesebb 
munkamegosztásra. 

Az idei diákelnök betartotta az ígé-
reteit. 

A jövőben az osztálytermekben le-
gyen egy „fala” a diákoknak: pl. 
egy „graffiti fal”.Az egyéb helyeken 
előforduló firkálást (pl. padok, de-
korációk) szüntessük meg. 

 Tartson a diákönkormányzat – ne-

gyedévenként - kibővített, nyílt 
üléseket, ahol az iskola minden 
dolgozója, diákja megjelenhet, s 
közzéteheti véleményét, javaslatát.  

 A hagyományos iskolai partikat 
frissítsük, tervezzünk újdonságo-
kat. 

 Próbálkozzunk felvenni a kapcso-
latot más diákönkormányzattal, 
kezdeményezzünk közös rendezvé-
nyeket velük. 

 



A ZADÖK programokról hónapokra lebontottan 

adunk egy tömör tájékoztatót a 

 2014/2015-ös tanévre vonatkozóan 

 szeptember 

- megalakulás, elnök és tisztségviselők megválasztása, feladatki-

osztások 

 október 

- őszi túra  

- versenyek: zsámoly- és kosárlabda 

- a hónap diákja cím kiosztása 

- faliújságok dekorálása (alsó, felső) 

- rend és tisztaság verseny indítása 

 november 

- versenyek: futball, barkácsolás 

 december 

- versenyek: asztali játékok (sakk, malom) 

- karácsonyi díszek készítése, vására 

 január 

- rend és tisztaság verseny 1. félévének értékelése 

- a hónap diákja cím kiosztása 

- a tábla- és társasjátékok mellett új közösségi játékok a folyosó-

kon (biliárd, csocsó, darts, asztalitenisz)- házi versenyek meg-

szervezése 

 február 

- farsang 

- iskolai bálban díszek árusítása 

- versenyek: zsámolylabda, jéghoki  

 március 

- Tavaszváró parti szervezése 

- húsvéti játékos feladatok alsósoknak, felsősöknek 

- versenyek: biliárd, csocsó, pingpong 

 április 

- rendőrségi előadás alsó és felső tagozatosoknak 

 május 

- versenyek: kosárlabda, teremfoci 

- a hónap diákja (diákjai) cím kiosztása 

 június 

- Rend és tisztaság verseny év végi értékelése 

-  A ZaDÖK képviselőinek szóbeli és írásbeli önértékelése; a 

szervezet munkájának értékelése: erősségek megfogalma-

zása és fejlesztendő területek kijelölése 

( A ZaDÖK  aktuális tőkéje: 60.000 Ft, amelyet rendezvények be-

vételeiből, saját készítésű díszek árusításából, papírgyűjtésből ta-

karított meg.) 

„Búcsúzunk és elmegyünk…” 

Kedves búcsúzó nyolcadikosok! Nagyon szép, élményekben gazdag utat kívánunk 
nektek. De mi is a legkülönlegesebb élmény? Hadd válaszoljunk erre Márai Sándor 
segítségével: „Az igazi élmény az ember számára elsőrendűen: önmagának megisme-
rése. […] ; önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfede-
zés, a legtanulságosabb találkozás. Rómában vagy az Északi-sarkon járni nem olyan 
érdekes, mint megtudni valami valóságosat jellemünkről, tehát hajlamaink igazi ter-
mészetéről, a világhoz, a jóhoz és rosszhoz, az emberekhez, a szenvedélyekhez való 
viszonyunkról.[…]”   
Nos, ha ezt a nagy utazást sikerült előkészítenünk, talán nem dolgoztunk hiába. Vi-
szontlátásra! 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Balázs Bianka 
Magammal viszem a szép emlékeket, amiket az évek során szereztem. Nem felejtem 
el a barátaimat, a tanárokat és az iskolában töltött szép napokat.  A tanároknak 

pedig külön köszönök mindent! 
 

Bóbics Hanna Laura 
Magammal viszem a jó emlékeket, amiket az évek során gyűjtöttem. 
Soha nem felejtem el az osztálytársaimat, a tanáraimat és a jó napokat. 
Nem felejtem el az iskolában töltött időt. A tanáraimnak pedig köszönök mindent. 
 

Bogár Ivett 
Soha nem felejtem el a szép emlékeket, amiket az évek során az iskolai programok 
alkalmával szereztem.  Megőrzöm emlékeimben a barátokat, az osztálytársaimat és a 
jó napokat. A tanáraimnak pedig mindent köszönök. 
 

Károly Ádám 
Megőrzöm magamban a szünetek és az órák örömét, valamint az együtt töltött vidám 
pillanatok emlékét és a sok örömteli kalandot. Sok érdekes dolgot tanultunk, sokat 
nevettünk az órákon. Ezekre a pillanatokra örökre emlékezni fogok. 
 

Kiss Roland 
Köszönöm, hogy az elmúlt 8 évben tanítottak engem. Köszönöm a sok jó programot, 
a táborokat. Nagyon jó volt járni néptáncra, festészetre és drámára is. Köszönöm a 
sok jó pillanatot! Sajnálom, hogy el kell mennünk. Nekem ez volt a legszebb és legjobb 

nyolc évem. Megőrzöm szívemben a tanári kartés az egész iskolát.  
 

Kolompár Barbara 
Soha nem felejtem el az iskolában töltött jó napokat és a szép emlékeket. Itt hagyom 
a testvéremet, de neki is kívánom, hogy olyan jól töltse el a hátra lévő éveket, mint 
ahogy én töltöttem. A barátaimat és az osztálytársaimat soha nem fogom elfelejteni. 

A tanároknak pedig mindent köszönök!  
 

Nyári Patrik 
Nekem az iskolából örök emlékek maradnak a táborozások, az iskolai programok, 
versenyek. Sok barátot szereztem az évek folyamán. Szerettem a tanórákat is. 



Németh Richárd 
Számomra a legemlékezetesebb és a legjobb az a sok érdekes foglalkozás, program 
volt, amit a nyolc év alatt átéltem. Emlékeimben megőrzöm a tehetségsegítő órákat, 
amiken napról napra, évről évre részt vettünk. Gondolok itt a KGYTK -ra és az érde-

kes művészeti órákra. A festészet - ahova mindig örömmel mentünk, és mindig jó-
kedvünk lett tőle -, valamint a néptánc. Most mégis el kell búcsúznunk ettől az isko-
lától…  
 

Osvált Patrik 
Jó volt az osztálytársaimmal és az iskolatársaimmal együtt részt venni az iskolai 

programokon. 
Voltak vicces élményeim és rosszak is, de az utóbbiakat hamar elfelejtettem, és szinte 
mindig jól éreztem magamat. 
 

Pattantyus Gergő 

Nekem ez az iskola nagyon tetszett, mert számtalan érdekes program volt, és ezeken 
jól éreztem magamat. Nagyon sok barátot szereztem ebben a nyolc évben. Az órákon 
is rengeteg vicces dolog történt, és sokat nevettem. 
 

Pesti Roland 

Megőrzöm magamban az iskolába járó gyerekek emlékét, az osztályomat és azokat az 
eseményeket, amiknek a szervezését én is segítettem. Nem felejtem el a tanáraimat, 
és azt sem, amit tőlük tanultam.  
 

Rába Martin 
Számomra nagyon jó volt az, hogy KGYTK -ás munkával foglalkozhattam 3. osztályos 

korom óta.  A pályamunkák elkészítésekor az adott témában elmélyedtünk és renge-
teget tudtunk meg róla. Az idei évben a munkánk során megismerkedtünk különböző 
kémiai anyagokkal. Az iskolában minden évben volt színdarab karácsonykor illetve 

év végén, amelyekben előfordult, hogy részt vettem. Nekem a próbák és az előadások 
is nagyon sok pozitívumot adtak. Az iskolával lehetőségem nyílt arra, hogy eljussak 
Kolozsvárra és Galántára. Többször is történt olyan, hogy iskolán kívül mutathattuk 
meg teljesítményünket a sporttól elkezdve a KGYTK országos fordulójáig.  Számomra 

ez az iskola nagyon sok pozitív élményt adott.  
 

Szép Leila 
Számomra minden egyes emlék pozitív. Első osztályos koromban ismertem meg az 
osztálytársaimat. Azóta sok év eltelt. Jöttek és mentek néhányan, de akik számomra 
a legkedvesebbek, azok mind itt vannak velem most. Azt szerettem legjobban ebben 

az iskolában, hogy színessé varázsolták az éveket. Mindig valami programot találtak 
ki, hogy jobban érezzük magunkat. Élmény volt, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy 
Szlovákiába és Erdélybe utazzak, hogy részt vegyek az ének- és versmondó versenye-
ken.  Nehéz lesz megválni ettől az iskolától. Nagyon szerettem és furcsa lesz, amikor 

már nem hallom a szokásos vicceket és szavakat az órákon, amikkel mindig jobb 
kedvre derítettek az osztálytársaim és tanáraim. Hiányozni fog a KGYTK, a színdara-
bokra való készülés, az osztályterem, de legjobban a barátok és tanárok. Most, hogy 

nyolcadik osztályos lettem, sok mindent megértettem. Az utolsó évek és napok na-
gyon gyorsan elmentek. De az emlékeim örökre megmaradnak. Rettentően hiányozni 
fog minden, amit ebben a 8 évben átéltem a társaimmal a Zalabéri Általános Iskolá-
ban.  
 

Tóth Ádám 

Magammal viszem a sok emléket és a sok örömet, amit ebben az iskolában szereztem. 
Számomra nagyon jó élményt jelentettek a táborok, a tanórák, valamint a barátokkal 
eltöltött szabadidő. Az osztályt végig a szívemben fogom őrizni. Külön kiemelném a 
KGYTK-t, amiben kimagasló eredményt értem el, és így számos lehetőségben része-

sültem. 
 
 
 

 

 

A 2014/2015-ös tanév eseményei képekben 

 
 

 

 
 

 

  

Népdalverseny (iskolai) 

 

Alkotói napok (alsós) 

Október 23. Népdalverseny (iskolai) 

Farsang 

„Tiszán innen-Dunán túl” országos nép-
daléneklési verseny megyei forduló 

Tehetségnapok Galántán 

KGYTK országos tehetségsegítő mód-
szertani konferencia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galántai utazás 

Szép Leila úti beszámolója 

Egyik tavaszi délután történt velem és néhány diáktársammal egy fantasz-

tikus dolog: egy váratlan ajánlattal örvendeztettek meg bennünket az iskolánkban. 
Kilenc tanuló lehetőséget kapott, hogy 3 napra Szlovákiába, Galántára utazzon.  
Nyilvánvalón nem csupán kirándulásról volt szó, mert a szórakozás mellett nem 
csekély felelősség hárult ránk. A KGYTK-s munkánkat kellett előadnunk, mégpedig 

úgy, hogy a vendéglátó iskoláknak, pedagógiai szakembereknek, diákoknak egy-
aránt felkeltsük az érdeklődését, legyen kedvük a jövőben részt venni e versenye-
ken. 

2015. május 14-én elbúcsúztunk aggódó szüleinktől, s bepakolt bőröndje-

inkkel felszálltunk a buszra, elindultunk a várva várt útra. Kis idő után egy benzin-
kútra értünk, ahol még utoljára ettünk egy fagyit, mielőtt átléptük volna a határt.  

Mikor megérkeztünk, szeretettel fogadtak minket. Míg a szállásunkat in-
tézték, meglátogattunk egy templomot, aminek története a Trianont követő évekre 

nyúlik vissza. Ekkor rombolták le ugyanis az eredeti épületet, s azzal együtt az ol-
tárt is megsemmisítette volna az akkori szlovák hatalom. A bátor galántai asszo-
nyok azonban szembeszegültek, seprűvel a kezükben körbeállták az oltárt, s meg-
mentették azt az utókor számára.  

A séta után elmentünk vacsorázni. Ezután még ellátogattunk a Taksonyi tájházhoz. 
Itt sok régi szokással ismerkedtünk meg, ami ismerős volt számunkra. Az utcán sé-
tálva feltűnt, hogy az egyik étterem kapuját egy kép díszíti, a festett képen Toldi 
Miklós malomkővel a kezében „csalogatja be a vendégeket”. A nap utolsó program-

jaként Taksony vezér címerét és szobrát tekintettük meg.  
Végül elmentünk a szállásra lepihenni.  

Másnap reggel korán keltünk. Megreggeliztünk, majd felöltöztünk az alka-
lomnak megfelelően, hiszen aznap prezentációkat tartottunk KGYTK-s munkáink-

ból, s az ottani diákelőadókat is meg akartuk tisztelni öltözékünkkel. Szerintem si-
keresen szerepeltünk, tényleg komolyan vettük „küldetésünket”. A szlovákiai ma-
gyar diáktársaink is remekül szerepeltek, igazi élmény volt hallgatni a „Kincskere-
sők” tehetséggondozó program keretében elhangzott gyűjtőmunkák eredményét, 

amelyek nyilvánvaló üzenete magyarságtudatuk ápolása, valamint a múlt emléké-
nek fenntartása. Miután lezajlott a kötött program, mindannyian megebédeltünk, 
aztán egy JOMILI nevű játékot tanultunk. Ennek a játéknak az a lényege, hogy kis 
fekete és fehér kockákból rakjunk ki képeket. Miközben ügyeskedtünk, megismer-

kedtünk az ottaniakkal, még barátokat is szereztünk. 
 Lassan elbúcsúztunk tőlük, s felnőtt kísérőink a Galántai temetőben egy cigányprí-
más sírját mutatták meg, majd a vasútnál Kodály Zoltán emlékművét. Ezután De-

ákiba mentünk, ahol egy emeletes templomot láttunk. Itt főként a festményeket és 
rajzokat csodáltuk. A napot a Vág folyónál zártuk, ahol néztük a tájat és „kacsázás-
ban” versenyeztünk. Mielőtt lepihentünk volna, bevásároltunk másnapra és a haza-
felé útra.  

Az utolsó napot reggelivel kezdtük, majd vendéglátóinkkal együtt Nagy-
szombatra utaztunk. Meglátogattunk egy templomot és egy múzeumot is. Kaptunk 
némi szabadidőt, amit vásárlással és fagylaltozással töltöttünk el. Még újabb két 
templom várt ránk, amiknek a történetét érdeklődve hallgattuk. Közben meglátogat-

tunk egy piacot is, ahol körülnézhettünk.  Ezen a napon szereztük a legtöbb bará-
tot. Végül útnak indultunk. Útravalónak kaptunk szendvicseket is, amit útközben 
fogyasztottunk el.  

Hat és hét óra körül hazaérkeztünk az iskolánkhoz. Nagyon jó volt újra 

otthon lenni. Ezt a néhány napot sose felejtjük el.  
 

Családi sportnap Húsvéti játszóház 

Március 15-i megemlékezés Nyílt nap 

Művészeti Bemutató Sportnap 

Családi sportnap Húsvéti játszóház 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadja: Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti  

Iskola 

 

Felelős szerkesztő:  Cseh Németh Zsuzsanna 

 

A kiadványt szerkesztette: Kozma Ildikó 

 

Készült 120 példányban 

 

 

 
 


