
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadja: Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

Felelős szerkesztő:  Cseh Németh Zsuzsanna 

 

A kiadványt szerkesztette: Kozma Ildikó 
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AZ ISKOLAI ÉLET HÍREI, INFORMÁCIÓI 

 

Az NTP-KKI-16-0415 azonosító számú, Kisiskolákban működő tehetséggon-

dozó programok támogatása – „Az alsó tagozatos kisiskolások bevezetése az 

Esély és ösztönzés programba” című pályázat 1.800.000 Ft támogatásban része-

sült. A projekt keretében Kreatív műhely, M(i)ért pont érték műhely, Tudományos 

diákköri műhely működött. Emellett Családi délutánt szerveztünk és az alsó tago-

zatos diákok egynapos kirándulását részben e keretből támogathattuk.  

A MATEHETSZ által meghirdetett EFOP-3.2.1-15-2016-00001 azonosítóval ellá-
tott projekt a „Tehetségek Magyarországa” elnevezést kapta, s  400. 000 Ft-tal 2 

csoportos tehetségsegítő programot finanszírozott. Az összeget főképp a kézmű-
ves foglalkozásokhoz szükséges anyag- és eszközbeszerzésre fordíthattuk, de ren-
dezvények szervezését is segíthettük ebből. Kiegészítő tevékenység keretében Pá-
pára és Veszprémbe látogattunk el.  
 
A „Tér, forma, kontempláció, geometrizmus” című, NTP-MOI-16-0141 azono-
sítószámú pályázat megvalósítására 1.000.000 Ft támogatást nyert a művészeti is-
kolánk. A program célja a korábbi években konzekvensen egymásra épülő temati-
kák és tevékenységkörök keretében az alap-, a szakirányú és a kreatív kompeten-
ciák fejlesztése volt. Ennek érdekében elsősorban képzőművészeti műhelyfoglal-
kozások valósultak meg, melyeket drámafoglalkozásokkal egészítettünk ki. A ta-
nulók múzeumpedagógiai foglalkozásokon is részt vehettek a budapesti Műcsar-
nokban és a Ludwig Múzeumban, továbbá előadást szerveztünk a számukra, mely-
nek megtartására dr. Vándor László régészt kértük fel. A program zárórendezvé-

nyeként szerveztük meg iskolánk Művészeti bemutatóját. 

Az NTP-TV- 16-0136 kódjelű projekt az iskolánk által elindított felmenő rend-
szerű komplex tanulmányi verseny, a KGYTK újbóli megszervezését segítette. Az 
idei évben 1.000.000 Ft támogatást nyertünk, melyet 4 regionális és 1 országos 
forduló megrendezésére fordítottunk. A XVI. országos döntő megrendezésére má-
jus 8-án, a budapesti Demjén István Református Általános Iskolában került sor. 
Minden résztvevő és felkészítő pedagógus elismerő oklevélben részesült, illetve az 

országos döntőben résztvevő tanulók könyvjutalmat kaptak. 

 

 
 

SZÜLŐI KÖZÖSSÉG AZ ISKOLÁBAN 

A zalabéri szülői közösség az idei évben is szereplője volt az iskolai életnek. Fo-
lyamatosan közreműködtek a különböző rendezvények szervezésében. Tevékeny-
ségük nem csupán anyagi támogatásból állt , hanem egyebek mellett például süte-
ménykészítésből, főzésből, teremrendezésből, takarításból.  
Az idei tanévben az alábbi eseményeket támogatták ajándékozással vagy egyéb 
juttatásokkal:  
Szavalóverseny; Mikulás (minden gyermeknek ajándékcsomag); Farsang; 
KGYTK (vendéglátás); Alkotói napok; Karácsonyi játszóház; Családi nap; Sport-
nap; Üvegpoharak vásárlása rendezvényekre. 
 
Köszönjük mindazoknak, akik bármiképpen részvevői voltak ennek a munkának.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Léber Kiara 4. osztály 

 
Tájékoztató a tanévkezdésről 

 
Az első tanítási nap: 2017. szeptember 1. (péntek) 
 

Tanévnyitó: 2017. szeptember 1. (péntek) 8 óra 
 

Pótvizsga: 2017. augusztus 28. (hétfő) 8 óra 
 

Az 1. osztályosok fogadása: 2017. augusztus 28. (hétfő) 8 óra (ismerkedés az isko-
lával, társaikkal, tanáraikkal) 
 

Tankönyvosztás: 2017. szeptember 1-jén, az első tanítási napon  
 

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



Tájékoztató 

a 2017/2018-as tanév tankönyvellátásáról 
 

 A 2017/18-as tanévben minden általános iskolásnak alanyi jogon jár-

nak az ingyen tankönyvek. 

Versenyeredmények 

Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája 2017. 

név felkészítő  
tanár 

regionális országos 

Németh Dorián 3. osztály  
Csiszárné Egyed 

Aliz 
3. hely  

Zsuppán Zsombor 3. osztály  Ács Klaudia  1. hely 

Szabó Petra 3. osztály  Ács Klaudia  1. hely 

Léber Kiara 4. osztály  

Pados Eszter 

Cseh Németh 

László 

 1. hely 

Csizmazia Veronika –  

Pánczél Emili 4. osztály  
Pados Eszter 3. hely  

Bogdán Barbara 4. osztály  Pecsics Szabina 3.hely  

Horváth Bence 7. osztály  
Cseh Németh 

László 
3. hely  

Puklics Flóra 7. osztály  
Cseh Németh Zsu-

zsanna 
 1. hely 

Gergály Vivien 7. osztály  
Cseh Németh Zsu-

zsanna 
 2. hely 

Rába Róbert 8. osztály  Kiss Albert  1. hely 

Halak Sára – Varga Miklós 8. osz-

tály  

Tanainé  

Szeghy Rita 
 2. hely 

   
 

 

Verseny megneve-
zése 

helyezés résztvevők fe lkészítő tanár 

„Értékeink Euró-
pában – ami össze-
köti Európát” or-

szágos rajzpályázat 

különdíjas Légler Mercédesz 7. o.  
 
 

 
 
 

 
 
Cseh Németh 
László 

„Az erdő természe-
tesen” orzságos 
rajzpályázat 

kiállításra került a 
munkája 

Szabó Petra 3. o. 

Megyei Pályavá-
lasztási Kiállítás 

rajzpályázata Zala-
egerszeg 

1. helyezés Kolompár Péter 7. o. 

2. helyezés Csécs Patrik 7. o. 

Zala Megyei Ka-

tasztrófavédelmi 
Igazgatóság rajz-
pályázata Zala-
egerszeg 

2. helyezés Léber Kiara 4. o. 

2. helyezés Hosszu Dorina 4. o. 

 

Verseny megneve-
zése 

helyezés résztvevők fe lkészítő tanár 

 

Deák Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár Zala-

egerszeg „Települési ér-
tékek diákszemmel” 
című pályázata 

fotó kategória 
2. helyezés 

Szeidli Katinka 6. o.  

képeslap kategória 

3. helyezés 

Csizmazia Veronika 4. o.  

 

Varga Tamás megyei 
matematika verseny 

19. hely Horváth Bence 7. o. Tanainé Szeghy Rita 

 

Tiszán innen, Dunán 
túl népdaléneklési ver-

seny „Szép Zalában 
születtem” megyei for-
duló 

arany minősítés Léber Kiara 4. o. 
Pánczél Emili 4. o. 

 
 

 
 
 

 
 
 
Csiszárné  

Egyed Aliz 

kiemelt arany  minő-

sítés 

Bognár Brigitta 3. o. 

kiemelt arany minő-
sítés 

Rozmaring Énekegyüttes (Szeidli 
Zalán 4. o., Dézsi Panna 3. o., 
Bognár Brigitta 3. o., Tóth 
Csenge 3. o., Bogdán Barbara 4. 

o., Csizmazia Veronika 4. o., 
Hujber Lili 4. o., Léber Kiara 4. 
o., Pánczél Emili 4. o., Takács 
Réke 4. o.) 

arany minősítés Halak Sára 8. o. 

arany minősítés Halak Sára 8. o. 

Puklics Flóra 7. o. 

arany minősítés Bokréták Énekegyüttes (Halak 
Evelin 5. o., Szeidli Katinka 6. o., 
Takács Flóra 6. o., Puklics Flóra 
7. o., Halak Sára 8. o.) 

 

Tudásbajnokság (leve-
lezős verseny) - megyei 

környezetismeret  
6. hely 

Csizmazia Mátyás 2. o.  

környezetismeret  

9. hely 

Csizmazia Veronika 4. o.  

matematika 3. hely Horváth Bence 7. o.  
 

PopArt versmondó ver-

seny Zalaszentgrót 

2. helyezés Szeidli Katinka 6. o. Dézsi Ágnes 

    

Mikulás Kupa focibaj-
nokság Zalaszentgrót 

3. helyezés Bogdán Roland 6. o.; Horváth 
Bence 7. o.; Kolompár Péter 7. o.; 
Szalay László 7. o.; Horváth Jó-
zsef 8.o.; Rába Róbert 8. o. 

Kutai Marcell 

 

Zalabér Könyvtári és 
Információs Közösségi 

Hely és Zalabér Község 
Ö nkormányzata „Az 
ősz kincsei” című alko-

tópályázata 

díjazottak Zsuppán Zsombor 3. o. 
Csizmazia Veronika 4. o. 

Halak Evelin 5. o. 
Szeidli Katinka 6. o. 

 

 

O rszágos Honismereti 

Tanulmányi Verseny 
(3 fordulós levelezős 
verseny 3-7.o.) 

megyei 5. hely Szeidli Katinka 6. o. Papp Katalin 

országos 1. hely Puklics Flóra 7. o. 

 



2016/2017-es tanév eseményei képekben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Őszi túra 

„Szép Zalában születtem”- megyei népdal-

éneklési verseny  

Kutató Gyerekek Tudományos Konferenci-

ája – Regionális forduló - Zalabér 

Művészeti bemutató 

-  

Március 15-ei megemlékezés 

Az Alkotói Napok alsós és felsős díjazottjai 

Nyílt nap 

Családi délután 

„Legyél válogatós” Zalaispa előadása az 

alsó tagozaosoknak 

Jutalomúton Kolozsvárott- Néprajzi Múzeum 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÁKSZEM 

Kedves Ballagók! 

Amint az elmúlt tanévben elköszönőknek, úgy most nektek is üzenjük: Gaudeamus igitur. Tehát vi-

gadjatok, örüljetek! Még egy gyönyörű verset is átnyújtunk útravalóul; olvassátok figyelmesen, mert 

segíthet majdan a jó döntések meghozatalában. 

Szép, tartalmas, élményekkel és örömökkel teli utat kívánunk !  

ELLEN NITT: 

Azt hittem 

Én azt hittem, hogy mindig kék,   Láttam földet, hol nincs tó, se folyó-  

ragyogó tükör a tenger,    por és rög, semmi más:  

s hogy rejtett aranyszemecskék   nincs aranyszem a porban, melyből ott   
kincsével tele az ember.   gyúrják az ember fiát. 

Hogy járva a tengert, szembe kell  De tudtam: Nincs szebb feladat,  

szállni merészen a széllel,    mint vágyva előre törni:    

s akkor a hajós csodákra lel,   keresni, kutatni, hol rejlik a mag,  

az idő nagy titkokat érlel.   s szeretni, és gyűlölni. 

Szálltam hát, Végtelen, feléd:   És látni, hogy néha szürke homályon,  

hullámok pörölye paskolt.    átragyog kéken a tenger,  

Ég s víz határa s a tengerfenék   s tudni: tisztább öröm nincs a világon  

derengett: messzi, deres folt.  mint az, ha ember az ember. 

S akkor megtudtam, hogy csak néha,  
nagyritkán kék a tenger,  

és hogy üres és szürke, még ha     Fordította: Képes Géza 

csillog is sokszor, az ember. 

   

  
  

 

 

 

 

 
 

                                     Szabó Petra 3. osztály 

 

Anyák napja 

Mikulás 

Megemlékezés – Október 23. 

Anyák napja 

Alsós iskolai kirándulás Pápán és Veszprémben 

Karácsonyi játszóház és Karácsonyi műsor a zalabéri templomban 



Egy nap Budapesten 

Az iskolám egyik sikeres pályázatának, a festészeti tanszakot támogató projektnek köszön-

hetően utazhattam el Budapestre kilenc társammal együtt. Ez egy május végi napra esett. Véleményem 

szerint a pályázat készítőit az a szándék motiválta, hogy egyfajta esztétikai élményszerzéssel növeljék 

ismereteinket, a művészetekre való fogékonyságunkat, kommunikációnkat.  

 Legelőször a Művészetek Palotájába (MÜPA) mentünk, egy foglalkozáson vettünk részt a 

Ludwig Múzeumban.  

Három különböző műfajjal ismerkedtünk: az akciózással, tehát a 20. századi modern kísérleti művé-

szettel, a hagyományos festészettel és a plasztikával. 

Mindhárom stílusról beszélgettünk, majd feladatokat ol-

dottunk meg velük kapcsolatban.  

A foglalkozás csoportmunkában folytatódott. A mi cso-

portunk a magyar zászlóba illesztette bele Magyarország 

egyik problémáját. A problémák közül egyik legszembe-

tűnőbbnek a társadalmi különbségeket ítéltük meg, ezért 

ezt ábrázoltuk.  A piros színben láttattuk a gazdagok ará-

nyát, míg a fehér részben a középosztályt. A szegények rétegét a zöldben, a legszélesebb sávban he-

lyeztük el.  A zöldtől a pirosig rajzoltunk egy meredek lépcsőt, amire még emberkéket is tettünk – 

igaz, csak pálcikát. A pirostól lefelé, a lap aljáig egy csúszdát rajzoltunk. A lépcső a szegénységből 

való nehéz felemelkedést ábrázolja, a csúszda pedig a szegény rétegbe való könnyű átmenetet jelké-

pezi. 

 A következő megálló a Műcsarnok volt. Itt nem az épületben tartózkodtunk, hanem kint a 

Hősök teréről tartott nekünk idegenvezetést az egyik ott dolgozó alkalmazott. Elmondta a tér eredetét: 

az 1900-as évek elején készült, a Millenniumra. Ahol most a 36 méter magas oszlop található, ott régen 

kút volt. A kutat lebontották, és felépítették a helyére a ma is látható oszlopot, aminek tetején Gábriel 

arkangyal található, kezében a koronával és a kettős kereszttel. Jelentősége van a kezében tartott tár-

gyaknak. Magyarország felajánlása, ajándéka a kereszténység számára. A talpazaton a hét vezér szobra 

áll: Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm. Az oszlop körül, két oldalt egy – egy szoborcsoport 

látható: bal oldalt a Habsburg uralkodók, jobb oldalt pedig az Árpád-házi királyok szobrai. 

 Nem csak a tér került bemutatásra, hanem két másik látványosság is. Megnéztük az 56-os 

emlékművet, és megbeszéltük a felépítését. Oszlopok sorakoznak fel, az elején nagy távolságban egy-

mástól, majd egyre sűrűbb az elhelyezkedés és egyre fényesebb a külseje az összeolvadás pontjáig. Ez 

az emberek összefogását szimbolizálja.  
 

Ezután az óriás homokórát néztük meg, amiben 1 év alatt folyik 

le a homok, ha lefolyt, fordítottak rajta egyet. 2010-ben fordították át utol-

jára, mert elfogyott rá a pénz. Az eredeti tervek szerint 12 métert ment 

volna az utcán, majd vissza. Kár, hogy mégsem valósult meg ez a terv. 
 

Hazafelé menet megálltunk egy benzinkútnál. Ott az eladó nő 

vagy nem tud számolni, vagy képes becsapni gyerekeket. Szerintem in-

kább az első. Vettem nála rágót és üdítőt, persze blokkot nem adott. El-

mentem az asztalhoz megszámolni a visszajárót és akkor tűnt csak fel,  

hogy kevesebbet adott vissza. Meglepetésemre csak hárman kerültünk 

ilyen helyzetbe a 10 főből.  

Természetesen ez a kis bosszúság nem szegte kedvemet, ha lehetőségem adódik, újra eluta-

zom Budapestre. 

Horváth Evelin (7.o.)  

Elődeink nyomában… / Kolozsvárott jártunk… 

Iskolánk több éve szakmai kapcsolatot tart fenn a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégiummal. 

Az együttműködés újabb állomásaként 10 diák és három pedagógus látogathatott Kolozsvárra június 

7-10. között. Popa Márta igazgatónő hívta meg iskolánk képviselőit az „Iskola másként” szakmai 

programon belül zajló Körmöczi János Természettudományi Kísérleti Verseny Kolozs megyei fordu-

lójára.  

Azok a tanulók részesülhettek az erdélyi jutalomútban, akik kiemelkedő tudományos diákköri kutatást 

folytattak ebben a tanévben és munkájukat a műveltségre való törekvés – mint alapérték – jellemezte.  

Június 7-én, szerdán hosszú és kimerítő, ugyanakkor lenyűgöző 

környezetben történő utazás várt ránk, míg Kolozsvárra érkez-

tünk. Solymosi Zsolt lelkész-aligazgató fogadott és kalauzolt  

bennünket a programok során. 

Másnap megismerkedtünk a több mint 450 éves múltra vissza-

tekintő intézménnyel, ahol óvodáskortól középiskoláskorig ta-

nulhatnak diákok. Délelőtt - egy líceumi diák vezetésével - rövid 

városnézésen vettünk részt a történelmi városközpontban, 

amelynek hangulatát még az eső sem ronthatta el. Ezt követően 

az alsós és felsős csoportok a másnapi versenyre készülhettek, 

valamint bepillanthattak a helyi diákok felkészülésébe is. Dél-

után Válaszútra utaztunk – szintén helyi diákok kalauzolásával -

, ahol megismerkedhettünk a Kallós Zoltán pedagógus, néprajz-

kutató, népzenegyűjtő által létrehozott Mezőségi Oktatási Köz-

ponttal és a Néprajzi Múzeum csodálatos gyűjteményével. 

Június 9-én, pénteken került sor a természettudományi versenyre, ahol két csoportban szerepeltek di-

ákjaink. Büszkék vagyunk arra, hogy mind az alsó-, mind pedig a felső tagozatosok csoportja első 

helyezést ért el teljesítményével. A nyolcadik osztályosokat az a megtiszteltetés érte, hogy az ünnepé-

lyes díjkiosztó gálán is bemutathatták kísérletüket, amellyel 

nagy sikert arattak a résztvevők körében. A verseny és a díj-

kiosztó közötti időben egy rövid sétát tettünk a Házsongárdi 

temetőben Solymosi Zsolt vezetésével, aki a magyar történe-

lem, tudomány, művészet kiemelkedő személyiségeinek 

nyugvóhelyeinél nem adatokkal bombázott bennünket, ha-

nem inkább egy-egy izgalmas történet (szomorú vagy éppen 

anekdotikus) felelevenítésével próbálta figyelmünket a törté-

nelmi múlt felé irányítani. 

Élményekben, ismeretekben gazdag két napot tölthettünk 

Kolozsvárott. Felnőttekben és gyerekekben egyaránt felmerült, hogy milyen jó lenne ezt a kapcsolatot 

az intézmények között tovább erősíteni, rendszeresebbé tenni. Ezzel kapcsolatosan történtek is egyez-

tetések az iskolák igazgatói – Popa Márta és Kiss Albert között.  

   Dézsi Ágnes 


