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Kedves Olvasó!

Köszöntő

Kedves Olvasó!
Az andráshidai Öveges József Általános
Művelődési Központ 2012. évi Kulturális
Hírmondójának olvasójaként köszöntöm
Önt.
Nyolcadik alkalommal jelentetjük meg e
kiadványunkat, amelyben az iskola és az
óvoda 2012-es történéseiről, nevelési,
oktatási és kulturális eseményeiről olvashatnak.
A kiadvány jó lehetőséget ad arra, hogy a
teljesség igénye nélkül összefoglaljuk,
megmutassuk azt, hogy mennyire sokszínű az Öveges palettája. Az
intézményünkbe járó gyermekek családjai, s egész Andráshida átfogó
képet kap arról a nevelő-oktató munkáról, közösségi életről, amely
az épület falai között, s azon kívül is zajlik.
Az elmúlt esztendőben már sokadszor gyönyörködhettünk
nyolcadikosaink báli táncában, állítottunk májusfát, tisztítottuk a
településrészeket, gyermekeink bizonyították tehetségüket a tavaszi
Jótékonysági gálán, s tüzet is ugrottunk Szentiván-éjjelén. Nyáron
családjaink tűrőképességét próbára téve írtuk a pályázatokat, majd
észrevétlenül megjött az ősz, és ismét az ovis csoportokban,
iskolapadokban találtuk magunkat. Nótaszóval, felvonulva tudattuk
mindenkivel, hogy bizony megérett a szőlő, s a zalai vadaknak, a zalai
vadászatnak is helye van a hungarikumok között.
Emlékeztünk névadónkra. Gyermekeink sokat játszottak, tanultak,
versenyeztek, énekeltek. Igyekeztünk egymáson segíteni, másoknak
örömet okozni, az időseket megbecsülni, szeretetet adni, s örömmel
másoktól elfogadni.
Készültünk a változásokra, tudtuk, hogy a 2013-as év majd mást, újat
hoz, bízunk a megújhodásban.
Az életet igyekeztünk tavaly is az övegesi-közösségben együtt
megélni, alkotni, tisztelni és szeretni.
Köszönöm a segítő szándékot, a támogatást, a jó szót, az építő
kritikát, a mosolygós arcokat, a felejthetetlen pillanatokat.
Kérem Önöket, a jövőben is álljunk egymás mellett, s tiszteljenek
meg bennünket bizalmukkal.

Zalaegerszeg
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzata nevében sok szeretettel
köszöntöm az Öveges József ÁMK
Kulturális Hírmondójának minden kedves
Olvasóját. Nemcsak polgármesterként, de
kulturális-művészeti érdeklődésű emberként és andráshidai lakosként is örömmel
tölt el az a gazdagság és sokszínűség,
melyet az intézmény program-palettáját
jellemzi, és fontosnak tartom, hogy
mindezt a jelen kiadványban is közreadják,
lehetőséget teremtve egy-egy élmény
újbóli felidézésére, vagy éppen felhívva az érdeklődők figyelmét
tevékenységükre.
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre
elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi
magának” – írta egyhelyütt a kiváló zeneszerző, Kodály Zoltán. De
nem elég összegyűjteni és megismerni az őseinktől ránk
hagyományozódott tudást, szellemiséget, tehetségünkhöz, képességeinkhez mérten mindegyikünknek hozzá kell tenni a sajátos, csak
ránk jellemző, csak általunk létrehozott javakat is, bővítve, gazdagítva
úgy a helyi, mint az egyetemes magyar kultúra kincsestárát. Ahogy
néhai nagy miniszterelnökünk, Teleki Pál mondta: „Gondozzuk a haza
szent tüzét nemzedékről-nemzedékre és próbáljuk azt gyarapítani. A
múltból így lesz jelen, a jelenből pedig jövő.” Figyelemmel kísérve az
ÁMK rendezvényeit, örömmel tapasztalom, hogy az intézmény
mindkét kihívásnak megfelel, hogy minden korosztály igényeit
kielégítő programjai szervezése és lebonyolítása mellett fontosnak
tartja népi hagyományaink, szokásaink felelevenítését, ugyanakkor
különböző területeken lehetőséget kínál az induló tehetségek kibontakozására, bemutatkozására is.
Néhány esztendővel ezelőtt avattuk fel az iskola első igazgatója,
Novák Mihály emléktábláját. Azt kívánom, hogy az intézmény
továbbra is az általa vágott ösvényen haladjon, hűen a névadó tudós
szellemiségéhez is, úgy, hogy közben mind tágasabbá, mind többek
számára szívesen járhatóvá tegye az utat. Magunknak, olvasóknak
pedig, hogy a jövőben is minél többször kézbe vehessük a
településrész közművelődési krónikáját, a Kulturális Hírmondót.
Gyutai Csaba
polgármester
andráshidai lakos

Domján István
az Öveges József ÁMK
igazgatója

Tisztelt Andráshidai Polgárok!
Az első gondolatom a megszólítás nehézsége volt, hiszen a Kulturális Hírmondó nemcsak Andráshida, de a
környező városrészek és községek kiadványa is. Mindazoké, akiket összeköt az Öveges József ÁMK, Domján István
igazgató úr szavaival élve az „övegesi közösség”. Ez akkor is így van, ha az oktatási rendszer jelenleg zajló átalakítása
során hivatalosan van Öveges József Általános Iskolánk és külön Öveges József ÁMK-nk is. Mi, akik itt élünk, akik
gyermekeink, civil szervezeteink révén ezer szállal kötődünk az intézményhez nem akadunk fenn holmi
bürokratikus átalakításokon. Hiszen továbbra is ide hozzuk gyermekeinket a reggeli iskolakezdésre, ide jövünk
szülői értekezletre, fogadóórára, ünnepi műsorokra. Itt látogatjuk az aula kiállításait, szórakozunk az iskolai
alapítvány és a településrészi önkormányzat rendezvényein. Civil szervezeteink itt tarják összejöveteleiket,
táncpróbáikat, borkóstolóikat.
A 2012. esztendő kapcsán van mire visszatekintenünk. Jogosan lehetünk büszkék visszatérő rendezvényeinkre
(március 15-i ünnepség, Szent Iván-éji vigasság, szüreti mulatság, stb.), kiállításainkra (borászati, gobelin, pásztorbot, stb.), új programjainkra
(vadászati fesztivál), de még inkább az itt tanuló gyermekekre, akik számos tanulmányi és tehetséggondozó versenyen értek el szép
eredményt. Reményeink szerint a 2013-as esztendő is hasonlóan sikeres lesz az „övegesesek” részére.
Köszönettel tartozunk az itt folyó munkáért a pedagógusoknak és technikai dolgozóknak, a rendezvények önkéntes segítőinek, a szülőknek, a
civil szervezetek tagjainak. Az ő munkájuk nélkül nem lenne ilyen színes és gazdag településünk élete. A szülőknek, gyermekeknek, az
andráshidai lakosoknak pedig azt kívánom, vegyenek részt minél több helyi programon, váljanak nézőként, szereplőként részesévé a helyi
kulturális életnek. Hiszen a közös élmények, sikerek kovácsolnak valódi közösséggé bennünket.
Sümegi László önkormányzati képviselő
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50 éves

Változások...

az andráshidai ovi
A 1960-as években Andráshida gyors fejlődésnek indult, ami a város
közelségének tudható be. Sorra épültek a családi házak, folyamatosan nőtt a település lélekszáma. Egyre nagyobb igény
jelentkezett arra a szülők részéről, hogy amíg ők dolgoznak,
gyermekükre vigyázzon valaki. Ebből adódóan 1962. november
első napjaiban megnyílt Andráshidán az óvoda. A kezdetekben
nagyon szegényes volt az óvoda berendezése, a játékpolcokon 4-5
játék volt csupán. Már ekkor komoly nevelőmunka folyt az
intézményben. A szabad, falusias neveltetésű gyermekek életébe
előtérbe került a napirend szerinti szervezett foglalkozásokon való
kötelező részvétel, az egymásért végzett naposi munka, a rend
szeretetére nevelés, az illemszabályok megismerése stb.
Ahogy múlt az idő az 1980-as évekre már az első óvodások,
szülőként hozták gyermeküket az oviba. Lelkes, jószívű, önzetlen
szülői munkaközösségek alakultak, segítségükkel az óvoda egyre
virágosabb és a társadalmi munkáknak köszönhetően egyre nagyobb
és szebb környezettel rendelkezett. Megjavították az elromlott játékokat, asztalterítőket, naposkötényeket, babaruhákat varrtak, bálokat
szerveztek.
A 2000-es évekre kitágult a világ, új lehetőségek nyíltak a nevelés
területén. A kötelező foglalkozásokat felváltotta a játékba integrált
tanulás, mely során a gyermek egyéni képességeinek figyelembe
vételével lett fejleszthető. Lehetőség nyílt játékos nyelvtanulásra,
mozi, színház, zenei előadások látogatásra, játékos vízhez
szoktatásra, korcsolyázásra, ovis focira, néptánc és hitoktatásra.
Részt vettünk Horvátországban, Varasdon az ovi olimpián, ahol mi
képviseltük Magyarországot, és eredményeinkre nagyon büszkék
lehetünk! Egyre több rajzversenyen vettünk részt és rendszeresen
TV felvételek készülnek gyermekeink mesemondásáról. A településrész szinte minden programjába bekapcsolódunk, műsort adunk.
Fontos feladatunknak tekintjük a hagyomány ápolását, mert tudjuk:

Gyakran gondoljuk, személy szerint én szinte minden év végén, hogy
az ideinél több változás-változtatás az új esztendőben sem
köszönthet ránk. Aztán az élet erre eddig még minden alkalommal
rácáfolt.
Nem tudhatom, így lesz-e ez 2013 év végén is, amikor ismét számot
vetünk, egy mégis biztos: a 2012-es év gazdaságilag, politikailag
egyaránt hozott újdonságokat, és ezzel együtt a családok élete is
folyamatosan változott. Nem az én tisztem megítélni, hogy ezek a
változások pozitív avagy negatív hatással vannak-e az életünkre,
viszont az esetek többségében, a saját és családom példáját alapul
véve sokszor nehezen alkalmazkodunk, néha nagyobb erőfeszítések
árán oldjuk meg az újabb és újabb problémákat.
Anyagi értelemben is folyamatos átcsoportosításra késztetik az
embereket az új szituációk, és ha sikerül is minden szükségeset
megoldani, mindent kifizetni, a kultúra és a szórakozás az a terület,
amelyre a legnehezebb forrást teremteni. Ebben volna nagy
felelőssége a közösségnek, és nagyon fontos feladata a település
oktatási intézményének magában a közösségteremtésben. És bár az
intézménynek az említett változásoknak „köszönhetően” mindene,
még a neve is megváltozott, kulturális, nevelő, értékteremtő
munkáját folytatta és remélhetőleg folytatni is fogja. 2012-ben sem
lett kevesebb a kulturális és hagyományőrző program. Nem
tapasztaltam, hogy az intézmény dolgozói kevesebb gonddal,
kevesebb lelkesedéssel végezték volna a dolgukat, vagy akár ők, akár
a településen élők nem vették volna ki a részüket a közösség
munkájából.
Véleményem szerint a jövőre nézve is ez a legfontosabb küldetés:
nem szabad, hogy erkölcsi mércénk, a magunkkal és családunkkal
szembeni elvárásaink a körülöttünk zajló változások függvénye legyen
– legyenek azok jók vagy rosszak. Saját dolgaink pozitív változásáért
tegyünk mi magunk, mert tágabb értelemben a közösségért is ezzel
tehetünk a legtöbbet. Szilárd meggyőződésem, hogy fordítva nem
működik…

„A múlt a jövendő tükre.” (Kossuth Lajos)

Törgyekesné Baráth Krisztina
leköszönő SZM-elnök

Egy ismeretlen szerző gondolatait ajánlom mindenki figyelmébe:
„Azt, hogy hogyan éljek, mit tegyek, mind az óvodában tanultam meg. Az egyetemen a bölcsesség nem volt különösebb érték, az óvodában
annál inkább. Íme, amit ott tanultam: Ossz meg mindent másokkal! Ne csalj a játékban! Ne bántsd a másikat! Mindent oda tegyél vissza ahonnan
elvetted! Rakj rendet magad után! Ne vedd el a másét! Kérj bocsánatot ha valakinek fájdalmat okoztál! Evés előtt moss kezet! Húzd le a vécét! A
frissen sült sütemény és a hideg tej nagyon tápláló! Élj mértékkel! Mindennap tanulj, gondolkodj, rajzolj, fess, énekelj, táncolj, játssz és dolgozz
egy keveset! Délutánonként szundíts egyet! A nagyvilágban óvatosan közlekedj: fogd meg a társad kezét és ne szakadjatok el egymástól!

Ismerd fel a csodát!”
Novák Piroska óvodavezető

Óvodai karácsony 2012 decemberében

Az óvodások bemutatója az 50. évfordulón
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„Akikre büszkék vagyunk” Informatikai fejlesztések az iskolában
A fenti címmel tabló fogadja az Öveges ÁMK épületébe lépőket. Az aulában, a
bejárattal szemben az intézmény épületének fényképéről ünneplőbe öltözött
fiúk és lányok mosolyognak a belépőre. Pontosan tizennégyen. Egyenlőre,
hiszen reményeink szerint ez a társaság évről évre újabb fiúk és lányok képével
gazdagodik majd.
Domján István igazgató úr régi vágya teljesült, amikor a 2011/2012-es tanév
tanévzáró ünnepélyén felavatták ezt a tablót. Régóta szerette volna, hogy legyen
egy olyan hely, ahol mind együtt vannak a legkiválóbbak, akikre felnézhetnek
társaik, akikről példát vehetnek.
Rájuk vagyunk a legbüszkébbek. Bár minden tanítványunkra, aki valaha is az
övegesi közösség tagja volt, éppen most jár ide, vagy a jövőben koptatja ezeket
a padokat, szívesen emlékezünk, ők kiemelkednek teljesítményükkel közülük.
Miért vagyunk büszkék rájuk?
Tanulmányi munkájukban sikereket értek el nyolc éven át, közösségük életének
szervezésében jeleskedtek, a sportban nyújtottak maradandót, vagy kimagasló
volt teljesítményük tanulmányi versenyeken.
Kik is ők?
Az Öveges emlékplakettel díjazott Gazsi Zsófia, Szekér Dalma, Péter Bence,
Véber Nóra, Farkas Zsombor és Horváth Boglárka került fel a tablóra.
A 2012-es Nyári Olimpiai Játékok résztvevője Szekeres Dorina is nálunk tanult.
Bujtor Alex, Vaspöri Noémi, Vizdák Dorka, Lapat Luca, Kovács Márk, Karát
Eszter és Horváth Gergő Díszoklevelet kaptak kimagasló teljesítményükért.
Reméljük, sok tanulónk felkerül erre a tablóra a későbbiekben.
Salamon Edit

Szekeresné Simon Mária

általános iskola intézményegység-vezető

osztályfőnöki munkaközösség-vezető

Akikre büszkék vagyunk tabló minden diáknak példát ad

A mai kor egyik meghatározó feladata, hogy gyermekeink számára
lehetővé tegyük a modern informatikai tudás megszerzését. Az
ismeretszerzés alapvető feltétele a megfelelő eszközök léte, egy – a
mai igényeket kielégítő – informatikai terem megteremtése.
A 2011-ben elnyert TIOP-os pályázaton kapott számítógépek, s
digitális tábla jelentette a fejlesztés alapját. A terem elavultságát
mutatta, hogy a villamossági vizsgálat tanúsága szerint közösségi
használatra a továbbiakban nem alkalmas. A döntést tervezés követte,
azt pedig a pénzügyi háttér biztosítása, megteremtése.
A mai kor egyik nem könnyű feladata, hogy a hasznos, s a jövő
szempontjából elengedhetetlennek ítélt fejlesztéseknek
megteremtsük az anyagi hátterét. Mindez azonban egy jó szándékú,
segítőkész közösségnek – mint amilyen az andráshidai, vorhotai,
erzsébethegyi, hatházi – nem volt akadály. A felhívásra mindenki
segített, ahogy csak tudott.
Az informatikai terem kialakítását Zalaegerszeg város és a
településrészi önkormányzatok támogatásán túl segítették a helyi
vállalkozások, cégek, s intézményünk „Kéz a Kézben Gyermekeinkért
Alapítványa”. Pénzügyi és kétkezi segítséget kaptunk a szülőktől,
nagyszülőktől, de gyűjtöttünk az iskolai rendezvényeken is.
A projekt során kicseréltük az informatikai terem teljes
villanyhálózatát, informatikai rendszerét, a padlózatot, a falburkolatot,
a bútorokat, a függönyöket, új festést kapott, s klímatizáltuk a
helységet.
Az építkezés során gyermekek, kollégák figyelték aggódva: sikerül-e
megvalósítani az elképzeléseket?
És elkészült.
2012 őszén a vadászati fesztivál megnyitóján ünnepélyes keretek
között adtuk át az Öveges József ÁMK diákjainak, tanárainak, s a
jövőben – igény szerint – a megvalósulásban segítő vállalkozásoknak,
cégeknek is lehetőséget szeretnénk adni a dolgozók informatikai
képzéséhez .
Balaicz Zoltán alpolgármester köszöntőjét követően Grácián atya
szentelte fel a termet, amelyet a számítógép szülőatyjáról Neumann
János informatikateremnek neveztünk el.
Köszönünk minden segítséget, anyagi támogatást. A terem
megvalósulása – még ilyen gazdasági nehézségek közepette is – az
övegesi közösség összetartó erejét hirdeti. Példát ad arra, hogy a
nehézségek közepette is lehet szépet, maradandót alkotni.
Bízom abban, hogy sok-sok éven keresztül segíti majd gyermekeink
tanulását, tudásának gyarapodását.
Domján István igazgató

ÖKOISKOLA lettünk!

ÖKOiskola oklevél átvétele Budapesten

A zalaegerszegi Öveges József Általános Művelődési Központ sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások és a
Vidékfejlesztési Minisztérium által közösen kiírt ökoiskola pályázatán. Zala megyében három iskola kapta meg
az Ökoiskola címet, melyet 2012. június 9-én Budapesten vehettek át az iskolák képviselői. Az Ökoiskola
cím azon iskolák munkájának legmagasabb szintű állami elismerése, melyek iskolafejlesztési, pedagógiai
munkája kiemelkedően magas színvonalon képviseli a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiai
értékeit.
Iskolánkban nemcsak a tanítási órákon érvényesül a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiai elvei,
hanem az iskolai élet minden területén. A ZöldDök felügyeli a termek tisztaságát, rendjét, szervezi a szelektív
hulladékgyűjtést, az udvar takarítását is. Diákjaink minden évben a településrészen is szemetet szednek, a
szülőkkel közösen fát ültetnek, és a helyi közösséggel együttműködve környezeti problémák megoldásában is
részt vesznek.
Tanulóink nagyon szépen szerepeltek az ökováros, környezetvédelmi jeles napok versenyein, túráin és a
megyei versenyeken. Iskolánk a madarak és fák napi városi verseny megrendezésével járult az ökováros
környezetvédelmi programjaihoz.
A címet 2015-ig birtokolhatja az iskolánk, melynek fő feladata az eddig elért eredmények fenntartása, az
ökoiskola kritériumrendszerének megfelelő működés, és a pályázatban vállalt feladatok teljesítése. Ezt a
felelősségteljes munkát felügyeli és szervezi az öko munkaközösség.
Domján Anita
ÖKO munkaközösség-vezető

5

KULTURÁLIS HÍRMONDÓ

Egy templom történetéből
Amikor tavaly elhatároztuk az andráshidai templom szükségessé vált
felújítását (főként a vizesedés miatt), nem tudtuk, mekkora fába
vágjuk a fejszénket. Adminisztráció, tervezés, hivatalok, engedélyek
és persze pénz… Nagyon hálásak lehetünk az önkormányzatnak,
ami minden módon támogat bennünket. A folyamat részeként került
sor 2012-ben a templom falkutatására, amely számos érdekes
eredményt, fejleményt hozott. Ez egyszerre örömteli és egyszerre
ad még több feladatot.
A 70-es években már történt egy falkutatás, de az csak a templom
külső falát vizsgálta. Ennek során előkerült a templom egykori déli
kapuja, illetve egy román kori ablak befalazott maradványa, de ezeket
akkor nem állították vissza eredeti állapotukba, hanem visszafalazták.
A templombelső feltárt emlékeivel együtt most felmerült ezek
további kutatása, illetve rekonstrukciója, amely megmutatná a
templom középkori részleteit.
Sajnos a 90-es évek szakszerűtlen felújítása szükségtelenül nagy
károkat okozott a templomban, számos emlék és berendezés eltűnt,
a falak pedig vizesedni kezdtek a nem megfelelő szigetelés és
vakolatréteg következtében. Ez újabb terheket ró ránk.
A templom belsejében a déli falon előkerült két fülke, amelyek közül
az egyik valószínűleg ülőfülkeként szolgált. Mellette található egy
kisebb fülke, ami szoborfülke lehetett. Ezek kibontása és helyreállítása
is bekerült a tervek közé.

Ezen kívül megtalálták a szakértők a román kori szentély falának
indulását a jelenlegi hajóban, valamint két réteg barokk kori festés
maradékát a kóruson, az ablakmélyedésekben és a boltozaton.
Ugyanígy két befalazott román kori ablakot a toronyépületben. A
templom középkori járószintje körül-belül egy méterrel a mostani
alatt lehetett, és az újabb emlékeket, maradványokat rejthet.
Sajnos azonban mielőtt még elkezdődhettek volna a felújítási
munkálatok, tűz ütött ki a templom kórusán, aminek következtében
leégett a harmónium és a kórus egy része. Szükségessé vált az
elekronikus hálózat cseréje, illetve a teljes belső festés a kormozódás
miatt.
Ilyen jellegű esemény utoljára a török korban következett be…
Városunk legrégibb épülete tehát jelentős felújításra szorul, amit csak
nagy összefogással tudunk megvalósítani. Együttműködve az
önkormányzattal és a műemlékvédelmi hatósággal elkészültek a
tervek, pályázaton is igyekszünk előteremteni a szükséges fedezetet,
valamint gyűjtés szervezünk a közeljövőben Andráshidán. Ez a nagy
feladat áll tehát előttünk, melyben számítunk mindenki támogatására.
Fontos, hogy magunkénak érezzük ezt a régi és becses épületet,
attól függetlenül, hogy hívők vagyunk-e vagy sem, hiszen méltán
büszkék lehetünk erre az ősrégi templomra.
Fr. Kardos Csongor OFM

Hitélet

Karitatív tevékenység az Övegesben

Ebben az évben iskolánkban a hitoktatást a zalaegerszegi Jézus Szíve
Plébánia munkatársai látják el. Ocsovai
Grácián
atya
foglalkozik
az
óvodásokkal és a felsősökkel. Kardos
Csongor atya a felsőben Kovácsné
Iványi Judit nénivel tanít.
Alsó tagozatban Barnabás testvér
készítette fel az elsőáldozókat, ő
augusztustól Esztergomban teljesít
szolgálatot. Helyette Kornél testvér
érkezett, akit nagy szeretettel fogadtak
a 4. osztályosok. Nagy Gézáné 2-3.
évfolyamon foglalkozik heti 1 órában a
hittanra járókkal.
Kéthetente találkoznak a leendő elsőáldozók az Olai templomban
szülőkkel együtt. Ugyanebben a
formában folyik a bérmálásra való
felkészítés is.
Iskolánk életébe szívesen bekapcsolódnak az Atyák. Ünnepségekre,
évfordulókra ők is kapnak meghívást.
Segítségükkel tettük meghittebbé a
karácsonyra várakozást is. Advent
idején a gyertyagyújtás hangulatát
jelenlétükkel emelték, néhány szóval
emlékeztettek bennünket a várakozás,
elcsendesedés fontosságára. Tanulóink
énekekkel, imádsággal vettek részt
ezeken a reggeleken.
Nagy Gézáné
tanítónő - hitoktató

A gyermekszegénység szívszorító dolog. Fontos, hogy tegyünk ellene. Gyermekeinknek is meg
kell tapasztalniuk, hogy segíteni, adni jó, sőt kötelesség is.
Ennek szellemében rendezünk minden évben adventi vásárt, melynek bevételével szabadon
rendelkeznek a diákok. Idei felajánlásaik megközelítették a százezer forintot. Így ír erről Hegyi
Franciska és Tóth Nikoletta:
„ Az osztállyal sokat készültünk az adventi vásárra.
Délután 2 órakor kezdődött. Süteményeket és limonádét árusítottunk. Nagyon izgultunk a
bevétel miatt. Vajon tudunk-e belőle adományozni? A forgalom ugyan változó volt, de nagyon jól
éreztük magunkat, és örültünk, hogy segíthettünk a rászorulóknak.”

A 6. b osztály standja a vásáron

16 családnak sikerült szebbé tenni a karácsonyát csomagjainkkal.
Köszönjük diákjainknak, szüleiknek, pedagógusainknak a sikeres rendezvényt, valamint
köszönjük a Magnetic áruház felajánlását is.
Gerencsér Mária
ifjúságvédelmi felelős
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Harangrojt Hagyományőrző Csoport
A Harangrojt Hagyományőrző Csoport 2004 óta működik az andráshidai Öveges ÁMK-ban. A csoport célja a hagyományos népi kultúra és
szokásrendszer megismertetése, megszerettetése nemcsak a csoport tagjaival, hanem rajtuk keresztül az általános iskolás korosztállyal és
szüleikkel is. Az óvodában jól bevált körjátékok, jeles napok ünnepei az iskolában többnyire elmaradnak, pedig a gyermekek szívesen részt
vesznek ezekben. Ezért a csoport tagjai inkább az alsóbb évfolyamokból kerülnek ki. Hozzájuk ez nagyon közel áll. Jelenleg 15 fő a csoport
létszáma.
Az adott időszakhoz kapcsolódó különböző típusú játékok,mesék, legendák, szokások feldolgozása a foglalkozásokon úgy zajlik, hogy előbb
megismerjük a régit, majd ezt a mai korba átültetve újraértelmezzük. Így nincs olyan nagy szakadék az eredeti és a mostani között. A gyermek
elfogadja és megéli a játékok, szokások lényegét. Mivel a hagyományőrzés nem csupán a Harangrojtosok feladata az Öveges ÁMK-ban - a
kiválóan működő népdaléneklő csoportok, néptáncoltatás, népzene tagozat mellett - a mi tevékenységünk legnagyobb részét szokások,
hagyományok felelevenítése teszi ki.
Az előző évekhez hasonlóan 2012-ben is voltak fellépéseink az
intézmény ünnepségein. Ezek közül legkiemelkedőbbek a vadászati
fesztivál keretében előadott Csodaszarvas című összeállítás részlete és
a Luca-napi szokások (lucapogácsa sütés, lucabúza ültetés, lucaszék
készítés, Luca-napi tisztogatás és tilalom a varrásra, lucázás) voltak. A
diákok szívesen járnak a foglalkozásokra, lelkesen készülnek egy-egy
szereplésre.
Az iskola egész életét átjárja a hagyományok tisztelete, programjaink,
műsoraink összeállítása során számítanak a Harangrojt szerepvállalására. Köszönjük az Öveges ÁMK támogatását, melyre a
továbbiakban is számítunk.
Sümeginé Horváth Anita csoportvezető
A harangrojtosok gyerekjátéka

Zenei élet az Övegesben
Iskolánkban, bár csak heti egyórás tantárgy, fontos és megbecsült
helyet foglal el az ének-zeneoktatás. Kodály Zoltán zeneszerző
pedagógiai elveit szem előtt tartva arra törekszünk, hogy zeneileg
művelt fiatalok kerüljenek ki az iskolapadból. A hallás fejleszthető,
mindenkit meg lehet tanítani a zene befogadására. A zeneoktatás
középpontjában az éneklés áll, fő célkitűzésünk, hogy az éneklés, az
énekóra örömforrás legyen a gyermekek számára.
Ennek szellemében az iskolai énekkarban jelenleg 56 gyermek dalol kis
másodikostól a nyolcadikosig. A közös éneklés közösségteremtő erő,
fejleszti az együttműködési készséget. A kórustagok megtanulják a
nyilvánosság előtti megjelenés, szereplés szabályait. A gyakorlásra
bőven van alkalom a különböző iskolai rendezvényeken. Ősszel az
énekkar közreműködésével ünnepeljük a zenei világnapot. Az idei
tanévben Kodály Zoltán: Háry János című dalművének
keresztmetszetét adtuk elő hangszeresek és az iskolai színjátszó
csoport
közreműködésével.
A
játékba
igyekeztük
a
gyermekközönséget is bevonni, hogy alkotó részeseivé válhassanak
egy zenemű megszületésének. Az adventi időben háromszor
gyújtottak közösen gyertyát népénekek és taisei gitáros dalok ünnepre
hangoló éneklésével az iskola aulájában. Az énekkar a karácsonyi
műsorban kánonok és zongorakíséretes karácsonyi énekek
előadásával szerepelt. A kórus fellép a leendő kisiskolásoknak tartott
óvodás szombaton, tavasszal méltó összeállítással készül nemzeti
ünnepünkre, a jótékonysági gálára és a ballagásra. Az évet a „Kéz a
Kézben
Gyermekeinkért”
Alapítvány
jóvoltából
kiadós
termálfürdőzéssel zárja.
Kodály iránymutatása alapján a zenei ismeretek alapja elsőként a
népdalkincs elsajátítása. Kiemelten tanuljuk saját néprajzi tájegységünk,
Zala megye dalait. Az énekkar melengető szárnyai alól számos
népdalcsoport és szólista indul felfedező útra a népdalok csodálatos
világába. Pintyőke (3.b), Kistojás (4.b), Vadkörte (5.o.),
Szegénylegények (5.o.), Violák (7.o.), Katicák (8.o.)…Közel 30
gyermek a népdalok bűvöletében! Nem hiába érdemelte ki iskolánk,
hogy a „Tiszán innen Dunán túl” országos népdaléneklési verseny
területi fordulóját megrendezheti, immár 3.éve. A gyermekek
fejlődését számos nagyszerű eredmény is bizonyítja. A legkisebbek a
gyenesdiási Csicsergők Fesztiválról 3 ezüst, 1 arany és két kiemelt
arany minősítéssel tértek haza. A „Tiszán innen Dunán túl” országos
népdaléneklési verseny területi fordulójának mérlege: 2 ezüst, 16!

arany, 3 kiemelt arany minősítés! A népdalcsoportok próbáin igazi
műhelymunka folyik. Mi sem bizonyítja jobban, mint hogy dalosaink
már országos szinten is képviseltetik magukat. Kovács Adél az Apáczai
Kiadó országos népdalversenyéről, budapesti székházból hozott arany
minősítést. Sümegi Zoé elsőként képviselhette iskolánkat énekből
országos tanulmányi versenyen. A budapesti Néprajzi Múzeumban
országos ezüstminősítést ért el. A 8. osztályos tanulókból álló „Katicák”
népdaléneklő csoport 5 év kiegyensúlyozott, szorgalmas munkájára
tette fel a koronát 2012. november 17-én, a Csepeli
Munkásotthonban. A Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei
döntőjében Vass Lajos nagydíjat érdemeltek ki énekükkel. E nagyszerű
elismerés 2 év versenyfolyamát zárta le, a lányoknak tovább kellett
jutniuk a zalaegerszegi elődöntőn (2011) és a sümegi középdöntőn
(2012), hogy a budapesti Kárpát-medencei döntőn részt vehessenek.
Kovács Adél szóló énekét Kiemelt Nívódíjjal jutalmazták Budapesten.
A csodálatos versenyeredmények mellett a csoportok megbízható
szereplői városi és városrészi rendezvényeken is. Énekükkel nyitották
meg Zalaváron Zala megye ünnepi közgyűlését, Szüreti fesztiválok,
kiállítás megnyitók, avató ünnepségek, hősi megemlékezések aktív
résztvevői. Felkérésük van Botfára, a magyar kultúra napja alkalmából
tartott megemlékezésre.
Végezetül álljon itt néhány kodályi gondolat, csokorba szedve, ezzel is
bizonyítva, hogy érdemes az énekléssel komolyan foglalkozni:
"Az éneklés megtanít a helyes lélegzésre, fejleszti a memóriát. A
naponta éneklő gyermekeknek fejlettebb a tüdeje. A zenetanulás
transzferhatása, hogy a többi tárgyból is jobbak az eredmények. A
zene által fejlődik a tanulók személyisége, a gyermekek lelkileg
gazdagabbá válnak!"
Standi Gyuláné ének-történelem szakos tanár

A Katicák csoport
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Gondolatok a tánctanulásról
Az elmúlt napokban a zenetanulás előnyeit taglaló tanulmány jelent meg
Facebookon, melyet zenével (énekkel) foglalkozó pedagógusok
továbbítottak egymásnak.
A cikk szerzője szerint a szülők féltik gyermekeiket a túlterheléstől, és
hasznosabbnak tartják a sportot, nyelvórát és számítógépes oktatást a
művészeti oktatásnál.
A 10 pontba foglalt érvelést olvasva rájöttem, hogy a tánctanulás során
azonos értékeket fejleszthetünk, hiszen a tánc egyik legfontosabb összetevője a zene, ének és a ritmus.
A táncoktatás előnyeit taglaló cikkem előtt fontosnak tartom megemlíteni,
hogy nem vagyok sportellenes, hiszen ifjú koromban hosszú időn keresztül
a ZTE úszója voltam.
Nem tagadom a számítógépes oktatás fontosságát sem, mert meglett
koromban én is ECDL Start bizonyítványt szereztem.
Azonban elítélem gyerekeink, ifjúságunk globalizált szórakozását, azt a discovilágot, amelyben megszűnik a nemi különbség, a család és nemzet, a múlt
és hagyomány tisztelete, csak az egoizmus, az élvezeti szerek jelentik az élet
szépségeit, örömeit. Ha valaki ezért konzervatívnak tart, hát vállalom. Fél
évszázados táncoktatói tevékenységem és több ezer, tízezer tanítványom
által szerzett tapasztalataim szolgáljanak bizonyítékul e rövid érvelésre.
A tánc mint több más művészeti ág – fejleszti az agy azon részét (bal
agyfélteke), amely a logikus gondolkodásért felelős.
Több lehetséges megoldást kínálva segíti a kreatív kiválasztást.
Rávezet arra, hogy a részletek hogyan állnak össze egésszé, az egészet
hogyan lehet elemekre bontani.
Tökéletességre, alaposságra, lelkiismeretességre nevel.
A tökéletesség rengeteg tanulást, gyakorlást, kemény munkát igényel, amely
edzi az akaraterőt.
Olyan készségeket fejleszt, amelyek a későbbiek során hasznosak lesznek.
Fellépések során a táncos megtanul uralkodni félelmein és mer kockázatot
vállalni, hogy ki tudja próbálni és használni a benne rejlő képességeit.
Komplexitásánál fogva képes olyan érzelmek, gondolatok kifejlesztésére,
amelyekre a verbális közlés már nem alkalmas. (Kifejező erejének
sokszínűségét a folyamat összetevőinak belső végletei adják: mozdulat és
mozdulatlanság, ritmus és szünet, a dinamika csendje és erőssége, térbeli és
plasztikai vonatkozások.)
Közösségi jellegénél fogva alakítja felelősségtudatot, kötelességérzetet, az
egyéni érdek összehangolási szükségletét a közösségivel.
Nemes erkölcsi tartalmakat közvetít, gazdagítja a szókincset, fejleszti a

Zenei gyermeknevelde
Mindannyian tudjuk, hogy a gyerekek nevelése nem korlátozódik az oktatás
területére, hanem nagyon összetett, az élet minden területére kaput nyitó,
rendkívül felelősségteljes feladat.
Ennek tudatában, ebben való
elkötelezettségünkben nagy örömünkre szolgál, hogy a Pálóczi Horváth
Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény most már évtizedek óta szoros
és sikeres együttműködésben munkálkodik az Öveges iskolával a gyerekek
egészséges lelkű és szellemű felnőtté érésének folyamatában.
A zeneoktatás, különösen a hangszeres oktatás az egyik legszemélyesebb
formája a tanításnak, hiszen ilyenkor a gyerekek egyenként mennek
tanáraikhoz, s a nekik szánt időben a figyelem csak rájuk összpontosul. Így
fejlődésük nagyon pontosan nyomon követhető, a rájuk bízott teljesítendő
feladatok a lehető legszemélyreszabottabbak lehetnek. Segíti, könnyíti ennek
folyamatát, hogy az egyre gyarapodó növendéklétszámnak köszönhetően
egyre több kis diák vehet részt a zeneiskola tanárai által tartott órákon az
Öveges iskola falain belül. Tanulhatnak zongorát, furulyát, népi furulyát,
citerát, népi és klasszikus hegedűt, s a kötelező csoportos szolfézs illetve
zenetörténet óráknak is az Öveges iskola ad otthont. Így aprócskák, kisebb
és nagyobb gyerekek egyforma lehetőségekkel, esélyekkel indulhatnak el
ezen a dolgos, de szép, életre szóló ajándékokkal teli úton.
Fejlődésükről számot adnak évente kétszer hangszerük tanárai előtt a félévi,
és év végi vizsgán, de szüleik, társaik, iskolájuk, sőt sokszor a város lakosai
előtt is megmutatkozhatnak számos alkalommal egy-egy év során.
Mindannyian szerepelnek minden évben a zeneiskola színpadán, családjuk
előtt, valamint az saját iskolájuk színpadán, s a legszorgalmasabb, ügyes
növendékek rendszeresen szerepelnek a zeneiskola növendék-

verbális és nonverbális kommunikációt.
A tánc mint kollektív tevékenység korlátlan lehetőségekkel rendelkezik a
társas kapcsolatok gyakorlására, normáinak elsajátítására.
Segíti a nemzeti múlt, a hagyományok megismerését, ösztönöz annak
ápolására.
A táncdialektusok, dalok tartalmán nevelkedve erősíti a természet
szeretetét, annak védelmét.
Megismertet az öltözködés, étkezés, gazdálkodás, szórakozás, ünnepek,
egyszóval a mindennapi élet kultúrájával, az emberi lét szerepeivel, azok
kellékeivel illetve gyakorlásukhoz szükséges értelmes, érzelmi és erkölcsi
elvárásokkal.
Régen a család, a falu közössége, annak szokásai, kultúrája volt a gyermekek
tanuló, életre felkészítő iskolája.
A társadalmi és gazdasági fejlődés felbontotta ezeket a közösségeket,
közösségi normákat, fellazította az erkölcsi normákat, a hagyományos családi
szerepeket.
Az átalakulás következményeként az óvodák, iskolák, közművelődési
intézmények és civil szervezetek vették át a fentiekben felsorolt feladatokat.
A néptánckultúra ápolása hazánkban tudományos megalapozottsággal és
világszínvonalon történik.
Az Öveges József ÁMK felismerve a néptáncoktatás jótékony hatását a
legfogékonyabb és legfejleszthetőbb korosztály – (óvodástól a 10-12 éves
korig) számára ingyenes formában heti 1 tanórában 2009-ben bevezette a
néptáncoktatást.
A táncban rejlő fejlesztési lehetőségeken túl a tehetséggondozást és a
mozgásigény kialakítását jelölte meg fő feladatként.
Sajnos az iskolánkat is érintő szerkezeti átalakítás az ezzel járó pénzügyi
nehézségek felborították eredeti elképzeléseinket.
A tanév során befektetett munkát a második félévben csak óraösszevonással
és alapítványi segítséggel tudjuk megmenteni.
Hogy mi lesz a következő tanévben? Nem rajtunk múlik, csak reménykedni
tudunk!
Kiss István néptáncoktató
hangversenyein. Zenélnek az iskola kiállítás megnyitóin, az iskola más
rendezvényein, vagy az osztályukban műsorain, s az iskola legátfogóbb
ünnepein is, mint a karácsony vagy a Nemzedékek kézfogásának estje.
Sokszor színesítik a helyi városrész, Andráshida kulturális életét nemcsak
hangszeres zenéjükkel, hanem az iskola énekkarának lelkes tagjaiként is.
Számtalanszor hozzájárultak már a zeneiskola saját programjaihoz is, pl.
szakmai napok rendezésénél. A gyerekek munkájához a zeneiskolai tanárok
nemcsak a növendékek színvonalas felkészítésével járulnak hozzá, hanem
időnként saját hangszerükön való közreműködésükkel is jelen vannak.
Sokszor panaszkodunk, aggódunk rohanó világunk igénytelenségre hajlása,
az igazi értékek keresése helyetti felületes gondolkodás tendenciává válása
miatt. Ebben a folyamatban még inkább megnyugtató, hogy ebben az
iskolában különösen nagy igény mutatkozik a zenei értékek megtalálására is,
az ebben való munkálkodás lehetőségének biztosítására, folyamatos
fenntartására, mind a szülők-gyerekek, mind a két iskola vezetése és tanárai
által. S ezért köszönet
mindenkinek! Szeretnék buzdítani minden kis és nagy
diákot, hogy legyen része
ennek a csapatnak, gazdagítsa
életét ezzel a lehetőséggel,
mely az idők során egy nagyon
értékes, mással nem pótolható
eszközzé válhat.
Faragó Zsuzsa
a Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény tanára
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Könyvtárunk
Könyvtárunk száz négyzetméternyi alapterületen,
modern bútorokkal felszerelve 10 000 kötetnyi könyvvel
és öt multimédiás számítógéppel várja az olvasókat. Fő
feladatunk az iskola tanulóinak könyvtári ellátása, de a
József Attila Városi Könyvtár fiókkönyvtáraként a
településrész középiskolás és felnőtt olvasóit is
szeretettel látjuk kölcsönzőink között. A beiratkozás és a
kölcsönzés díjtalan.
A könyvtár olvasótermében délelőtt tanítási órák folynak,
így kölcsönzésre csak a délutáni órákban van lehetőség.
Nyitva tartásunk heti 16 óra, amely 2013 első felében a
következőképpen oszlik meg:
Hétfő: 12.00-15.15
Kedd: 12.45-15.15
Szerda: 12.00-15.15
Csütörtök: 12.45-15.15
Péntek: 12.45-15.15
Állományunk nagy részét gyermekirodalom alkotja,
amely mesekönyvekből, verseskötetekből és ifjúsági
regényekből áll. A szakirodalom nagy része
ismeretterjesztő jellegű. Kisebb helytörténeti anyaggal és
pedagógiai szakirodalommal is rendelkezünk. A felnőtt
olvasók
mintegy
1200
szépirodalmi
műből
válogathatnak.
Könyvtárunk sajátossága gazdag bábgyűjteményünk,
amely kesztyűs és fejbábokból áll. Könyvtárunk ad
helyszínt a Kuckó bábszakkörnek, amelynek előadásai és
egyéb könyvtárral kapcsolatos információk az alábbi
honlapon megtekinthetők:
http://www.ovegeskonyvtar.eoldal.hu/
Kocsis Csaba könyvtáros

Színésztréning kicsiben
Intézményünkben tízéves múltra tekint vissza a színjátszó szakkör működése.
Népszerűségét elsősorban az alkalmazott dramatikus játékok adják, melyek nemcsak a játék
öröméért, hanem a személyiségfejlesztésért, a közösségépítésért és az önismeret
fejlesztéséért szerveződnek.
Negyedik osztálytól egészen nyolcadikig jelentkezhetnek a tanulók, s persze mindig a
csoport összetételétől függ, hogy milyen darabokat választunk, milyen irodalmi műveket
dolgozunk fel, és milyen „színészi eszközöket” választunk.
A szakkörön elsődleges a játék, hiszen a színészképzésben is alkalmazott gyakorlatok,
mozgások, beszédtechnikák a darabok megjelenítését segítik.
A szituációs játékok során megtapasztalják a gyerekek az egymásra támaszkodás fontosságát,
a rögtönzés erejét, a kreativitás fontosságát.
A Hevesi Sándor Színháznak rendszeres bérletes látogatói vagyunk, a nagyobbak már éles
szemmel látnak meg egyszerű, de kiváló színészi megoldásokat, érzékenyen elemeznek
hatásokat, technikákat, zenét, világosítást, díszletet. A látott darabokat megbeszéljük, önálló
kritikát próbálunk alkotni.
A 2011/2012-es tanévben sokszínű és változatos munkát végeztünk, hiszen a csoport
összetétele kicsit szélsőséges volt. A 4. osztályosokkal Lázár Ervin: Vacskamati virága című
mesét dolgoztuk fel, míg a nagyobbakkal húsvéti misztériumjátékot tanultunk, Jézus életével
ismerkedtünk.
Az ősszel a vadászati fesztivál keretében magyarságunk eredetmondájával foglalkoztunk
Rege a csodaszarvasról címmel. Az előadáson segítségünkre voltak a 2. osztályos
hagyományőrző csoport tagjai, valamit Kiss István koreográfiája alapján az 5. osztályos fiúk
és lányok.
Az iskolai ünnepek és jeles napok elmaradhatatlan szereplői a színjátszós tanulók, az idén a
bábos tehetségüket is megcsillogtatták, amikor Mikulásváró bábjátékkal lepték meg az első
osztályosokat.
Büszkék vagyunk azokra a 7. és 8. osztályos tanulóinkra, akik rendszeres szereplői a Hevesi
Sándor Színház gyerekdarabjainak, hiszen a művészetek szeretetét nálunk merítették.
Molnár Andrásné drámapedagógus szakkörvezető

Jézus szenvedéstörténetének bemutatása Húsvétkor

Színházlátogatás óvodásokkal
„A mese az, ahol a csoda természetes.” /Szentirmay László/
A mese bűvölete nagy hatással van a bontakozó gyermeki lélekre. Ezért fontosnak tartjuk, hogy változatos módon találkozzanak a mesék csodálatos
világával. Az óvodai bábjátékok, dramatizálások, mesehallgatások körét színházi és bábszínházi élményekkel gazdagítjuk.
A Griff Bábszínház előadásait a kezdetektől (2004-től fogva) rendszeresen látogatjuk óvodásainkkal. A népmesék és modernmesék mellett
megismerkedhettek más népek meséivel is, melyeket a díszletek, színek, a mozgás, a zene és a fényeffektusok tettek a gyermekek számára érthetővé.
Az esztétikai megismerés a művészet nyelvén jut el hozzájuk, amit a gyermekek az előadás után a „jó volt” értékeléssel jellemeznek. Az élőszínészettel
párosuló játékstílus, a báb és bábos együttes látványa közel áll gyermekeinkhez.
A bábdarabok ugyan a színpadon jelennek meg, de igazából a gyermekek lelkében, szívében játszódnak, a szemük láttára az élettelen anyag élővé
változik. A bábjáték felkelti a gyermekek érdeklődését a gyermekirodalom iránt, megjön a mesemondó, versmondó kedvük. Mivel a bábok viselkedési
mintákat és erkölcsi értékeket közvetítenek, a gyermekek helyes magatartási formákat sajátítanak el. Megismerhetnek emberi karaktereket,
személyiségjegyeket a bábelőadásokon keresztül. Beszédkészségük, fantáziájuk, gondolkodásuk fejlődik a pozitív élmények hatására. A bábszínházba
járás alapozza meg, alakítja ki igényüket a színházba járásra. Az óvodai közösség szempontjából és a gyermekeknek egyenként is fontos program: a
készülődés, a felöltözés csinos ruhába, maga a színház és a szokások megismerése.
Az előadások képesek megteremteni a gyermekek számára az illúziót, varázslatot, magát a csodát. Ez az örömteli élményforrás a későbbiek során is
szerves részét képezi óvodai programunknak.
Farkasné Pápa Ildikó
óvodapedagógus
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Találkozás levelezőtársainkkal
Osztrák partneriskolánk egyik 6. osztálya november
9-én látogatóba jött hozzánk. A vendégek
érkezésekor az igazgató úr és a tanáraink is jelen voltak
köszöntésükön. Ez után átadtuk a személyre szóló
ajándékainkat. Csoportokat alkotva bemutattuk
iskolánkat, majd Zalaegerszeg nevezetességeit.
Elvittük őket a ZTE stadionhoz, és fölmentünk a lelátó
legmagasabb pontjára. Elsétáltunk a Dísz térre, ahol az
előre megalakult csapatok szabad programot
folytathattak. Másfél óra múlva visszajöttünk busszal az
iskolánkba, ugyanis finom ebéddel vártak bennünket.
A laktató ebéd után elindultunk Gébártra, a
kézművesházba. Itt lehetőség volt arra, hogy sípot
faragjunk, kukoricacsutkából cicát fabrikáljunk, illetve
agyagból csinálhattunk tálat különböző mérettel,
mintával. Nagyon jól éreztük magunkat, de sajnos el
kellett indulniuk a vendégeinknek. Számunkra is
nagyon élvezetes volt a nap, sokat beszélgettünk
levelezőtársainkkal.
Csizmadia Lili
Hegedüs Olivér
Farkas Dorottya
6.a osztályos tanulók

Kirándulás
Budapestre
Egy májusi nap kora reggel - nem kis izgalmak
közepette- gyülekeztünk a zalaegerszegi
vasútállomáson, majd Jutka néni és Anita néni
vezetésével vonatra szálltunk. Jókedvűen,
várakozással tekintettünk az elkövetkezendő
események elé.
Ilyen hosszú vonatozásban nem volt még részünk,
ezért vidáman beszélgettünk, zenét hallgattunk,
szemléltük a tovatűnő tájat. A kolontári
iszapkatasztrófa nyomainak látványa azonban kissé
megrendített bennünket.
A szomorú dolgokat lassan feledve megérkeztünk a
Déli pályaudvarra. Igénybe vettük a csoportos utazás
nyújtotta kedvezményeket, és villamossal utaztunk a
Margit hídon át, gyönyörködve a budapesti
panorámában. Újdonság volt többünk számára a
hosszú mozgólépcső és a metró használata is.
A Természettudományi Múzeum érdekes
kiállításainak megtekintése és egy kissé hosszúra nyúlt
autóbuszozás után, megérkeztünk igazi
célpontunkhoz az AQUAWORLD-be. Felejthetetlen
délutánt töltöttünk a különböző csúszdák és
medencék kipróbálásával.
Az idő azonban sürgetett bennünket. Szinte az utolsó
pillanatokban érkeztünk a Déli pályaudvarra, hogy
elérjük a hazafelé induló vonatot.
Felidézve élményeinket, most is szívesen gondolunk
vissza erre a napra.
a 7.b osztály tanulói
Dr. Pardavi Andorné ofő
Domján Anita tanár

Találkozás az osztrák gyerekekkel az olvasóteremben
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A diákönkormányzat jeles eseményei 2012-ben
A hagyományokhoz híven tavaly is húshagyó kedden tartottuk szokásos farsangi délutánunkat. Ebéd után mindenki izgatottan készülődött, öltözködött,
majd együtt vonultunk le a tornaterembe. A megnyitó után a kicsik egyéni jelmezeikkel varázsolták el a zsűrit. Volt köztük gólyafészek, szőlőszem,
boszorkány, levelibéka,” túró Rudi” és még sorolhatnánk. A 4. osztályosok és a felsősök csoportos jelmezekkel és jelenetekkel készültek. Nagyon
ötletes és szórakoztató produkciókat láthattunk. Jártunk pom-pom „lányokkal” jégkorong mérkőzésen, cirkuszban, tengeren a matrózokkal, történelmi
kaleidoszkópot nézhettünk, táncolhattunk a 70-es, 80-as évek diszkózenéjére, bekukkantottunk egy contry klubba és egy könyvtárba, ahol a könyvek is
táncoltak, megtapasztalhattuk, hogy a zene megszínesíti az életet. A felvonulás után mindenki kapott farsangi fánkot, majd a zsűri értékelt. A legjobb
jelmezek és csoportok tortát kaptak, aztán az osztályok a saját termükben folytatták a bulit.

Másik fő eseményünk a gyermeknap volt, amit tavaly összevontunk a környezetvédelmi nappal. Reggel a pünkösdi királyválasztással kezdődött a
program. Különböző játékos feladatok megoldásával segítették az osztályok a pályázókat, akik kortes beszéddel igyekeztek megnyerni a támogatást. A
választás eredménye az idén a b osztályosok jelöltjének kedvezett, így Takács Kitti lett a pünkösdi király/nő/. A délelőtt további részében
környezetvédelmi vetélkedővel folytatódott a program, délután pedig sportvetélkedők, kirakodóvásár, valamint a”Téglagyári megálló” együttes koncertje
szórakoztatott bennünket. Az együttes tagjai iskolánk régebbi diákjai voltak, igazán jó zenét játszottak.
Takács Kitti és Szekér Réka 8. b osztályos tanulók

A „Téglagyári megálló” együttes koncertje

Sulitévé – Médiacsoport
Két évvel ezelőtt kezdte el munkáját a Suli tévé stábja, amely azóta is – évente új tagokkal – végzi munkáját.
2012 tavaszán a végzős nyolcadikos diákok lelkesen készítették az iskolai magazin aktuális adásait. A tanév végén emlékezetes vetítésen mutatták be az
itt töltött nyolc évről készített filmjüket. A médiás diákok közül kiemelkedő munkát végzett Zelkó Réka.
Öveges Sulitévé tavaszi adás 2012: http://www.youtube.com/watch?v=7Z0gkjnQc0A
Öveges József ÁMK 2012 ballagó évfolyam: http://www.youtube.com/watch?v=UQYcfN_9OuY
Szeptembertől újjáalakult a stáb. Ruszin Dániel gyakorlatilag mindenes, segít a felvételek készítésében, de fő területe a vágás és szerkesztés.
Kalamár Jázmin készíti a filmfelvételeket és a fotózásból is aktívan kiveszi a
részét. Szűcs László Ábel a csoport mókamestere. Ábel bemutatja címen
állandó rovatot indított, amely az iskolai élet mindennapjainak paródiája.
Karáth Martina riporterként dolgozik. Riportokat készített az intézmény
igazgatójával, a diákönkormányzat vezetőjével és az iskola tanulóival.
Az új csapat eddig már három műsort készített, amelyek az alábbi linkeken
megtekinthetők.
Öveges Sulitévé 2012 őszi magazin:
http://www.youtube.com/watch?v=6NAiFj-sJFs
Öveges ÁMK Zalaegerszeg Vadászfesztivál 2012:
http://www.youtube.com/watch?v=fbC75MC-3mI
Öveges Sulitévé 2012 téli magazin:
http://www.youtube.com/watch?v=hpd0rswvzuE
Kocsis Csaba könyvtáros, az Öveges Médiacsoport vezetője
A lelkes médiások csapata
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Küldetés
Már régóta beszélünk arról, hogy milyen fontos lenne hiteles képet adni valamennyi
gyerek számára a vadászatról, a vadászati kultúránkról, hiszen ha gyerekkorban helyére
tesszük a dolgokat, később kevesebb értetlenkedővel kell megküzdenünk, sőt talán
egyáltalán nem kellene majd küzdenünk. Voltak már kisebb próbálkozások, néhány
iskolában tartottunk előadásokat a délutáni szabad program keretében, de ezzel még
nem jutottunk el az összes gyerekhez.
Végre egy vadász a helyzetét lehetőségként megragadva a szavakat tettekre cserélte!
- Családapa, vadász, pedagógus, iskolaigazgató és megszállott vagyok, ezért
kötelességemnek érzem minden tőlem telhetőt megtenni annak érdekében, hogy a
felnövekvő ifjúság megismerhesse a vadászatot, a vadászati kultúránkat, a
vadgazdálkodást, ezzel elősegítve a mai vadászat helyes megítélését” – válaszolt a
gondolatokban feltett miért kérdésre megnyitó beszédében Domján István az andráshidai Öveges József ÁMK igazgatója, aki céljai megvalósításáért ötnapos
vadászfesztivált szervezett a diákjainak. Feleségével - aki szintén vadász és tanár - már régóta tervezgettek valamilyen rendezvényt, amivel közel hozhatják a
gyerekeket a vadászathoz, ezért most belevágtak. A program előtt rajz- és fotópályázatot írtak ki, a legjobbak díjakat kaptak és képeik az aulában díszítették a
vadászati kiállítást, amelyen hazai és afrikai trófeákat ismerhettek meg a diákok. Fantasztikus, tartalmas, színes programok vezették el a gyerekeket a vadászat, a
természet ösvényein. Vetélkedők, festmény, fotó, vadászati relikviák, könyvek, használati tárgyak kiállítása, solymászat, íjászat, légfegyveres lövészverseny,
vadászfegyverek és vadászruhák bemutatása, filmvetítés a vadászatról, szarvasbőgő verseny, vadászkürt és kürtszólamok ismertetése, látogatás a baki
vaddisznós kertbe, kézműves foglalkozások, vadászélmények meghallgatása, vadételfőzés, kutyaszépségverseny, a Csodaszarvas zenés történelmi játék
előadása, fúvósok koncertje. Szinte hihetetlen, de így van: vadászat költözött ebbe a zalai iskolába november 5-9. között. Ez az egy hét a gyerekeknek
rendkívüli élmény volt, örömmel szívták magukba a vadászatról, a természetről szóló rengeteg információt, és ami a legfontosabb, hogy ők ennek
köszönhetően most már helyes képet alkotnak a vadászatról. Tudják, hogy mi volt, és mi a mai szerepe a társadalmunkban. Az ötletgazda Domján Istvánon
kívül köszönet illeti meg azokat a zalai vadászokat és pedagógusokat, akik felismerve a program fontosságát, segítették megvalósítani ezt a rendezvényt, hiszen
nélkülük ismét csak a szavaknál tartanánk.
Polster Gabriella természetfotós

Környezetvédelmi akció Andráshidán, Erzsébethegyen és Vorhotán

Közösen igyekszünk megszabadulni az ottfelejtett dolgoktól

2012. árpilis 23-27. között zajlott iskolánkban a Flextronics által
megszervezett elektronikai hulladékgyűjtő akció. A versenyre Domján Anita
néni hívta fel a figyelmünket, ő indította el az akciót.
A villanyborotvától a mosógépig minden elektronikai eszközt le lehetett adni,
természetesen mindennek megvolt a maga pontértéke.
23-án reggel nagy konténereket hoztak iskolánk udvarára, amelybe a
behozott műszaki cikkeket gyűjtötték. Folyamatosan érkeztek az autók tele
mindenféle „áruval”, és gyorsan teltek a konténerek.
A nyertes iskola pénzjutalomban részesült. Ezt a verseny idén a mi iskolánk
nyerte meg, köszönet érte szüleinknek, akik ebben az akcióban segítettek
bennünket.
Stomfai Anna
8.a osztályos tanuló

Az Öveges József ÁMK tanulói és tanárai minden év
március 21-én felkerekednek, hogy a szűkebb
környezetüket, iskolájukat és a településük utcáit
megtisztítsák az egy év alatt felgyülemlett szeméttől.
Három évvel ezelőtt igazgató bácsi kezdeményezésére
kezdtük ezt a tisztító akciónkat. Akkor hatodik
osztályosként nehezen indultunk útra kesztyűben és
láthatósági mellényben. Először mindenki megnézett
bennünket, páran csatlakoztak is hozzánk.
Nagyon sok szemetet szedtünk össze az utcákon:
műanyagflakont, zacskót, üveget, papírt és hungarocellt .
2012 tavaszán is útra keltünk. Elsőseink az iskola udvarát
tették rendbe, a többi osztály Andráshida utcáin gyűjtötte
a hulladékot. Nyolcadikosként a Szentmártoni utcában és
a Kutasi út mentén takarítottunk, de a Gébárti úton és a
temetőnél is voltak serénykedő osztályok.
Mindig elcsodálkozunk, hogy mennyi szemét gyűlik össze
egy év alatt.
Fáradtan értünk az iskolába, s reméljük, hogy a tisztaság,
amit magunk után hagytunk, még hosszú ideig
megmarad.
Zelkó Réka
Öveges József ÁMK volt tanulója

Zúzz Velünk! elektronikai hulladékgyűjtő verseny 2012
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Ovis Olimpia Varasdon
Az idei évben 2012. 05.18-án Horvátországban rendezték meg az Ovis Olimpiát. A rendezvénynek Varasd városa adott otthont.
Magyarországot a zalaegerszegi Öveges ÁMK óvodásai képviselték. A város önkormányzata egységes mezeket készíttetett a résztvevő gyermekek
számára.
Az indulás napján az óvoda előtt gyülekeztünk. A gyerekeket a szülőkön kívül néhány óvónő, valamint iskolánk igazgatója, Domján István, a
focicsapat edzője Dezső bácsi és az óvoda vezetője, Novák Piroska néni is elkísérte. Autóbusszal és autókkal indultunk.
Megérkezésünk után a stadionba mentünk. Az öltözőbe csak a gyerekek és az óvó nénik mehettek be, hogy segítsenek az öltözködésben. Mi addig
a lelátón foglaltunk helyet, ahol kitűztük a magyar zászlókat. A versenyre több száz apróság érkezett a helyi és környező óvodákból. A megnyitót
követően egymás után vonultak fel a csapatok, saját címerüket jelképező zászlót lobogtatva. A versenyzőket több versenyszámba nevezhették be,
de egy gyermek csak egyféle számban indulhatott. Voltak, akik rövidtávfutásban, váltófutásban, távolugrásban és labdadobásban vettek részt.
Intézményünk ovisai nagyon jól szerepeltek, többen dobogóra is állhattak. Focicsapatunk is sikeresen küzdött, maga mögött hagyva a szlovénokat.
Eközben könnyes szemmel figyeltük a dobogón álló meghatódott apróságokat, és büszkék voltunk ügyességükre.
A verseny végére a gyermekek nagyon elfáradtak és megéheztek. A helyi óvoda dolgozói útravalóul csomagot készítettek nekik, melyben az
ennivaló mellett friss gyümölcs is volt. Ajándékba mindenki kapott egy nyakba akasztható kulcstartót, így senki sem távozott üres kézzel.
Későn és fáradtan érkeztünk haza, de boldogok voltunk, hogy együtt lehetünk ezen a felejthetetlen pénteki napon, melyre a gyerekek is örömmel
gondolnak majd vissza.
Vízdák Máté 1.b osztályos
és testvére Vízdák Dorka az iskola volt tanulója

Érmes helyezettjeink az Ovis Olimpián

Az olimpiai csapatunk

Sportéletünk
Intézményünkben a sportéletnek régi hagyományai vannak.
Az ÁMK-nak több mint 90 igazolt egyesületi sportolója van.
Turisztikai szakosztályunk egynapos adventi ausztriai kiránduláson vett
részt Grazban és környékén. Keresztül – kasul „ begyalogoltuk”a
karácsonyt váró, varázslatos hangulatú Graz belvárosát.
Folytattuk hagyományos egynapos síeléseinket Weinebene síparadicsomában.
Nyár elején egyhetes foci délelőttön vehettek részt alsós
labdarúgóink. A tábort hagyományteremtőnek szerveztük, ahol
tanulóink a sok foci mellett még fürdőzésen, szellemi és ügyességi
vetélkedőkön, számháborúzásban élvezhették a hirtelen jött nyári
szünetet.
Óvodásaink Horvátországban „Óvodás Olimpián” szerepeltek
egyedüli magyar csapatként. A Varasdon megrendezett versenyen
számtalan érmes helyezést értek el intézményünk legkisebb nebulói.
Minden korosztályban van focicsapatunk az óvodásoktól a 7-8.
osztályosokig. A Magyar Labdarúgó Szövetség Bozsik Intézményi /
iskolai/ Programjában szerepelnek rendszeresen labdarúgó
csapataink. Örömteli, hogy évről évre egyre több lány választja
kedvenc labdajátékának a labdarúgást. Az 5-6. és 7-8. osztályos
lánycsapataink
eredményesen
szerepelnek
a
különböző
megmérettetéseken. Intézményünk tanulói adják a helyi Andráshida
LSC jelenleg NB III-as csapatának utánpótlás bázisát. Csapataink
rendszeresen részt vesznek a Bozsik Egyesületi Program labdarúgó
tornáin, rendezvényein.
Az ÁMK sportköre az év folyamán 8 labdarúgó tornát szervezett és

bonyolított le. A hagyományos novemberi 5-6. osztályos torna
keretében emlékeztünk meg elhunyt kollégánkra: Bozó Tamás tanár
úrra, iskolánk legendás emlékű testnevelőjére.
Korosztályos labdarúgó csapataink több mint 10 tornán
diadalmaskodtak. A legnagyobb sikert 7-8. osztályos fiú labdarúgóink
érték el. Ők megnyerve a városi diákolimpiát, a megyei döntőn az
előkelő 3. helyezést érték el. Sikeresen rendeztük meg a diákolimpia
megyei döntőjét a 7-8. osztályos lányok számára.
A legnépszerűbb szellemi sportjáték: a sakk is teret hódított
iskolánkban. Sakkozóink is remek eredményeket értek el.
Sakkcsapatunk a városi diákolimpia megnyerése után a megyei
döntőn 2. helyezést ért el. Bali Ádám tanulónk megnyerve a megyei
egyéni sakkdöntőt, az Országos Diákolimpia döntőjében 20.
helyezett lett.
Iskolai rendezvényeken nagy sikert aratnak kötélugróink is.
Úszóink közül Betlehem Dávid szerepelt a legeredményesebben,
országos és nemzetközi versenyeken ért el értékes helyezéseket.
Eredményei: megyei 1. hely 50 m hát és 50 m gyorsúszásban.
Móron országos versenyen a legeredményesebb 2003-as versenyző
lett 4 aranyéremmel, egy bronzéremmel, s két kupát is kiérdemelt!
Megkapta a Nagy István kupát, amelyet a leggyorsabb férfi kapta, ezt
100 m gyorson érte el. Szombathelyen, a Claudius kupán a 2002esek között összesített második helyezést ért el.
A legnagyobb sikert Temlén Fanni 8. b osztályos tanulónk aratta, aki
karate sportágban lett országos diákolimpiai bajnok!
Varró Dezső testnevelő
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Korcsolyaoktatás az iskolában
Intézményünk célja a sport és a mozgás iránti szeretet fejlesztése a
tanulókban. A zalaegerszegi jégcsarnok használata szervesen egészíti ki
iskolánk életét. Tanítványaink játékos oktatás keretében sajátítják el a
korcsolyázás alapjait. Az oktatás célja, hogy minél több gyermek
megismerhesse és megszerethesse a korcsolyázást. Az oktatás
szakképzett oktatókkal történik. Somorácz György, a jégkorongcsapat
egyik edzője és Domján István, intézményünk igazgatója foglalkoznak a
tanulókkal. A 2. évfolyamos gyermekek szakkör keretében jártak
korcsolyázni. A szakkört Domján Anita tanárnő és Domján István
vezette. A 4.a, 5.a, 6.a osztályok heti rendszerességgel vettek részt
korcsolyaoktatáson. Kéthetente korcsolyáztak a 3.a és az 5.b osztályok
tanulói. Havonta egy alkalommal törekedtek a jégbiztonság
megszerzésére és az alapfokú korcsolyázó elemek elsajátítására a 3.b és a
5.a osztály a jégen
4.b osztályos gyermekek. A korcsolyázás mind a lányok, mind a fiúk
számára érdekes, a gyermekek terhelhetőségét is figyelembe vevő, erőfeszítést igénylő sportfoglalkozás. Kiválóan fejleszti a mozgáskoordinációt, az
egyensúlyérzéket, ritmusérzéket, koncentrációt. Korcsolyázás közben fejlődik a gyermekek kondicionális képessége (erő, gyorsaság, állóképesség). Jó
hatással van a tanulási képességek fejlődésére is. Aki megfelelő adottságokkal rendelkezik, és kedvet érez hozzá, a továbbiakban látogathatja a jégkorong
illetve a szinkronkorcsolya edzéseket. A megszerzett „jeges” tudás birtokában tanítványaink bátran tölthetik szabadidejüket a jégpályán az örömteli
kikapcsolódásért.
Mánfay Erzsébet tanító

Heti rendszerességgel működő
gyermekprogramjaink:
• Harangrojt Gyermek
Hagyományőrző Csoport
• Színjátszó szakkör
• Grafika
• ÖKO szakkör
• Kötélugrás
• Ovis néptánc
• Néptánc 1-5. o.
• Akrobatikus rock&roll
• Hip-hop

Akrobatikus rock&roll csoportunk fellépése a Nemzedékek
kézfogása c. jótékonysági gálán

• Zeneiskola: népi és klasszikus hangszerek
tanulása, szolfézs
• Futball
• Leány labdarúgás
• Korcsolyázás
• Sakk
• Karate
• Sulitévé
• Zenebölcsi
• Énekkar, népdaléneklő csoportok

A Harangrojt Gyermek Hagyományőrző Csoport
bemutatója
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Közművelődési kiállításaink a 2012-es esztendőben
•
•
•
•
•
•
•
•

Szabó Antal fotókiállítása – Zalai tájakon
Kiss István műgyűjtő: Pásztorbotok, fokosok, fafaragások
Kiss-Preisinger Anna: Gyapjú és vászon szőttesek
Gyermekmunkák
Népi hangszerek
A szőlészet, borászat története – az Andráshidai Borbarát Kör kiállítása
Vadászati kiállítás
Házak, korok, emberek – kiállítás a történelem és technika
órán készített munkákból

Havi rendszerességgel szerveztük továbbra is kiállításainkat az intézmény bejárati aulájában. Szabó
Antal Zalai tájakon c. fotói kedvenc témáiba (pincesorok, templomok, szakrális épületek) adtak
Pásztorbotok, fokosok, fafaragások c. kiállítás tárgyai
bepillantást. Néptáncoktatónk, Kiss István tanár úr lelkes műgyűjtő is. Pásztorbotok, fokosok,
fafaragások kiállítása révén a fafaragás művészi kidolgozásaira csodálkozhattunk rá, míg Kiss-Preisinger Anna munkái a gyapjú és vászonszövés titkaiba
engedtek betekintést.
Tanulóink, óvodásaink év közbeni munkái minden tanév végén bemutatásra kerülnek.
Az őszhöz kapcsolódott a népi hangszerbemutató és a borbarátok szüreti kiállítása, mely a szőlészet, borászat több évtizedes történelmét mutatta be az
érdeklődők számára. A kiállított eszközök, szerszámok, használati tárgyak, különböző iratok révén bepillantást nyerhettünk a változásokba, és a fejlődés
nagyütemű felgyorsulásába.
A vadászfesztivál keretében rendezett trófea és a vadászathoz kapcsolódó eszközöket, könyveket, festményeket, fotókat, újságokat felvonultató kiállítás
egyediségével szintén hozzájárult kulturális értékeink megismeréséhez, ismereteink bővítéséhez.
Kiállításaink során az érdeklődő közönség megismerhette az alkotók életét, munkásságát. Intézményünk diákjai, népdaléneklő csoportjai, az Igazgyöngy
hagyományőrzők fellépései tették emlékezetessé a megnyitókat.
Huber Klára művelődésszervező

Az év rendezvényei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Újévköszöntő
A doni áttörésre emlékeztünk
Ovis délután
Nyugdíjas farsang
Ovis szombat
Alapítványi bál
Farsang
Keller Péter rendhagyó irodalomórája
Gárdonyi Gézáról
Kiszejárás
Emlékezés az 1848-as forradalom
és szabadságharc hőseire
Környezetvédelmi akció
II. andráshidai borverseny
Tavaszi zsongás népdaléneklési verseny
Húsvéti forgatag
Májusfaállítás
Nemzedékek kézfogása jótékonysági gála
Májusfa kitáncolás
Marton-hegyi szőlősgazda találkozó
Gyermeknap

Emlékezés az '56-os hősökre

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szent Iván-éj
Őszi játszóház
Zenei világnap
Az aradi vértanúkra emlékeztünk
Szüreti fesztivál
Megemlékezés az 1956-os forradalomról
és szabadságharcról
Öveges-hét
Elsősegélynyújtó tanfolyam
Vadászfesztivál
Márton-napi óvodás bál
Területi népdaléneklési verseny
Márton-napi tollfosztó
Adventi gyertyagyújtás
Mikulásvárás
Adventi vásár
Lucázás
Ünnepi karácsonyi műsor
Ünnepvárás a mindenki karácsonyfájánál
Óévbúcsúztató

Őszi játszóház
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Madarak és fák napja
"... évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében."
Ez az idézet Herman Ottótól származik, aki természettudományos
munkássága mellett a magyarság hagyományos műveltségét, népi
mesterségeit is kutatta és leírta. Ő alapozta meg a tudományos
madárkutatást Magyarországon a Magyar Ornitológiai Központ
megalapításával. Herman Ottó javaslatára 1906 óta a természet
ünnepeként tartjuk számon május 10-ét. Azóta hazánkban minden év
május 10-e a madarak és fák napja.
Az ökováros környezetvédelmi jeles napok következő programja ez volt.
Társaimmal elhatároztuk, hogy mi is jelentkezünk a Gébárti-tavon
megrendezésre kerülő természetismereti akadályversenyre.
Előzetes feladatként madáretetőt kellett készítenünk, amit a helyszínen ki
is állítottak. Tizenkettő csapat jutott a döntőbe, ahol az 5-6. és a 7-8.
évfolyamosok külön versenyeztek.
Nagyon sokat tanultunk, szünetekben az iskola folyosóján lévő madaras
tablókat nézegettük, kirándulásaink során pedig nyitott szemmel figyeltük
a körülöttünk élő növényeket, állatokat.
Szerencsére a verseny napján napsütés fogadott minket. Igazgató bácsi és
Eszter néni köszöntője után elkezdődött a nagy csata.
Az állomásokon ügyességi és elméleti feladatok vártak bennünket, amiket
egy térkép segítségével kellett megtalálnunk. A mocsárjárás, a
lajhármászás és a célba dobás kellő ügyességet kívánt tőlünk. A többi
három állomáson keresztrejtvény, betűrejtvény, madár – és
növényfelismerés játékosan mérte fel a tudásunkat.
A verseny végén kellemesen elfáradva vártuk az eredményt. Nagy
örömünkre az első helyen végeztünk. Iskolánk hatodikosai a legtöbb
pontot érték el. Így az Öveges József ÁMK csapatai az összesített versenyt
is megnyerték. Jutalmunk egy Magnolia fa volt, amit az iskola bejáratánál
ültettünk el közösen. Senki nem maradt ajándék nélkül, mindenki
ökofüzetet kapott, s az első három helyezett, az iskolánk volt tanulója,
Bakó Bálint által tervezett pólót is hazavihette.
A mi csapatunk nagyon jól érezte magát, s reméljük, hogy lesz folytatása
ezeknek a versenyeknek.
Kovács Ákos 8.a osztályos tanuló

Középiskolások között a Föld napja versenyen
2012. április 21-én a Zrínyi Miklós Gimnáziumban a Föld napja alkalmából
szervezett versenyen vettünk rész a barátnőimmel.
Kicsit megijedtünk, amikor láttuk, hogy a középiskolásokkal fogunk
versenyezni. A feladatok nem voltak könnyűek, de mégis derekasan
helytálltunk. Az írásbeli fordulóban a nemzeti parkokat, a védett természeti
értékeinket kellett alaposan ismernünk.
Rövid eredményhirdetés után nagyon örültünk, amikor másodikként
bejutottunk a szóbeli fordulóba a legjobb öt iskola közé. A szóbeli döntőn
plakátot terveztünk, majd hatásos érvekkel győztük meg a zsűri tagjait, hogy
inkább gyalog járjanak dolgozni.
Iskolánk csapatát csak a házigazda intézmény 12. osztályosai győzték le.
Nagyon örültünk, hogy 7. osztályosként megálltuk a helyünket a versenyen,
öregbítve az Öveges József ÁMK jó hírét.
Farkas Vivien 8.a osztályos tanuló

„Víz az életért!”
Március 22-én ünnepeljük a víz világnapját. Ennek alkalmából került
megrendezésre a víz világnapi verseny a Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály
Szakközépiskolában az ökováros környezetvédelmi jeles napok keretén
belül.
Először egy írásbeli forduló feladatait kellett megoldanunk, s onnan a legjobb
hat csapat juthatott be a döntőbe. Iskolánkat két csapat is képviselhette.
A végső megmérettetésben szükségünk volt a tudásunkra, a
kreativitásunkra, figyelemre, az empátiánkra. Az activity feladatai igazán
szorossá tették a versenyt. Végül egy második és egy harmadik hellyel,
értékes ajándékkal térhettünk haza.
Ez biztosan egy felejthetetlen nap marad számunkra.
Pilise Dóra-Sümegi Zoé 8.a osztályos tanulók

A 8.a-s leánycsapatunk

A 8.b-s fiúcsapatunk

Sajó Károly Kárpát-medencei környezetvédelmi csapatversenyen
Tavaly januárban Anita néni hívta fel a figyelmünket egy nemzetközi
környezetvédelmi versenyre. Csapatokat alakítottunk, és kitöltöttük a
megyei forduló feladatlapjait.
Egyik nap tanárunk örömmel újságolta, hogy a 3 fős csapatunk bejutott a
győri döntőbe. Szorgalmasan készültünk a versenyre.
A Győr felé vezető úton már nagyon izgatottak voltunk, hiszen tényleg
jó eredménynek számított, hogy mi képviselhettük Zalaegerszeget,
Zala megyét.
Az iskolában egy plakátot kellett készítenünk az erdő sokféleségéről,
amit mi térben képzeltük el.
A verseny egy írásbeli feladatsor kitöltése jól sikerült. Csapatunk egy
prezentációval is készült, Zalaegerszeg természeti értékeit dolgoztuk
fel.
A versenyen sok érdekes előadást láthattunk, hallhattunk. Nekem a
papírfeldolgozásról és a fényszennyezésről tartott előadás tetszett a
legjobban.
Nagyon jól éreztük magunkat, és végül 6. helyezettként tértünk haza.
Vaspöri Dóra
8.a osztályos tanuló

A vetélkedőn az otthon készített 3D-s Földdel
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