Öveges József
Általános Művelődési Központ
Intézményünk 1998. óta működik általános művelődési központként, s tölti be az óvodai, iskolai
nevelés és oktatáson kívül nemcsak gyermekeink szabadidejének szervezését, hanem a felnőtt
lakosság kulturális igényeinek felkeltését, lehetőségeihez mérten annak kielégítését.

Visszatekintő – 2006.
Az év rendezvényei:
•
•
•
•
•
•
•
•

Farsang
Alapítványi bál
Ovis szombat
Tavaszváró – kiszehajtás
Húsvét az iskolában
Gyermeknap
Pünkösdi népszokások:
királynőjárás, királyválasztás
Szentiván-éji tűzgyújtás

•
•
•
•
•
•
•
•

Honfoglalás – történelmi nap
Szüreti fesztivál
Öveges-napok
Szovátai táborozók találkozója
Márton-napi bál
Mézfesztivál
Mikulásvárás
Karácsonyi műsor

Intézményünkben az elmúlt évek során már hagyományszerűn kerülnek megrendezésre a
farsangi, gyermeknapi, szüreti rendezvények, egészség hete programsorozat, a Mikulásvárás, az
ünnepi karácsonyi műsor. Öveges József fizikus professzorra, iskolánk névadójára, az Övegesnapok keretében
városi fizika - és komplex természetismereti versennyel és egyéb
rendezvényekkel emlékezünk. Minden évben igyekszünk új programokkal színesíteni intézményünk
kulturális életét. Idén először elevenítettük fel szent Iván éjszakájának hagyományait. Ez
alkalommal adtunk lehetőséget intézményünk művészeti csoportjainak, tehetséges tanulóinak a
bemutatkozásra. A városrész közönsége hallhatta, láthatta zeneiskolás tanítványainkat, vers- és
prózamondó versenyeken sikeresen szereplő tanulóinkat, aerobicosainkat, néptáncosainkat,
kötélugrókat, színjátszó- és hagyományőrző csoportunkat egyaránt. Az andráshidai családok,
baráti társaságok bográcsban készíthették el az ízletes vacsorát, s vidám hangulatú élő zenére
mulathattak, táncolhattak. Legnagyobb élményt a tűz körül táncoló boszorkányok valamint a
hanvadó tűz parazsának átugrása jelentette.
Hagyományteremtő szándékkal történelmi napot rendeztünk Honfoglalás címmel. A honfoglaló
csapatok már napokkal a jeles esemény előtt nevet választottak maguknak, csapatzászlót és
indulót készítettek. Színjátszó-és hagyományőrző csoportjaink előadásában felelevenítettük a
vérszerződés eseményeit, majd érdekes történelmi előadásnak lehettünk részesei. Könyvtári
vetélkedő, honfoglaló túra a Gébárti-tóhoz, akadályverseny, játszóház (kovácsolás, fafaragás,
korongozás, stb.) rovásírás tanulás, lovaglással egybekötött lovasíjász bemutató alkotta a nap
további programját. Gyermek, felnőtt egyaránt jól érezte magát.

Évek óta hagyomány az Igazgyöngy Hagyományőrzőkkel közösen megrendezett szüreti fesztivál.
A hintós felvonulás mellett kreatív játszóház, borverseny, zöldség-, gyümölcsszobrászat adott
lehetőséget a délután izgalmas és tartalmas eltöltésére. A gyermekek, felnőttek közös
munkája nyomán ötletdús alkotások születtek. Este népi kulturális bemutató - a Válicka
Citerazenekar, a reszneki férfikórus, a helyi ifjúsági és felnőtt hagyományőrzők…
közreműködésével - a fiatalok számára Bella Levente a népszerű zalaegerszegi megasztáros
koncertje, majd vidám mulatás zárta a szüreti fesztivált. Minden korosztály megtalálhatta a
számára érdekes programot.

Az egészség hete programsorozat idén mézfesztivál címmel került megrendezésre. A hét
folyamán Milne: Micimackójából hangzottak el részletek, a gyerekek által gyűjtött anyagból
érdekes dolgokat hallhattunk a méhek életéről, a méhészet történelméről, a méz gyógyító
erejéről. Gaál Péter méhészkedésről tartott előadása, a Micimackó c. film megtekintése,
tablókészítés, mézkóstoló alkotta a hét kínálatát. Délutánonként teremhoki-, kézi- és
kosárlabda-bajnokságon, játszóházon vehettek részt diákjaink. Mézes sütemények, mézeskalács
házikó készült szülők, gyerekek, pedagógusok közreműködésével. A mézfesztivál utolsó napját
véradás zárta.

Ünnepélyek, megemlékezések:
Január 22-e a magyar kultúra napja
Megemlékezés az 1848-as forradalom-és szabadságharcról
Április 11-e a magyar költészet napja
Október elseje - zenei világnap
Emlékezés a 13 aradi vértanúra
Megemlékezés az 1956-os forradalom-és szabadságharc 50. évfordulójáról
Minden évben megemlékezünk nemzeti és kulturális ünnepeinkről. Az iskolarádiós
megemlékezések és tornacsarnoki ünnepélyek során elevenítik fel tanulóink az épp aktuális
történelmi eseményeket. Idén kiemelt figyelmet fordítottunk az 1956-os forradalom 50.
évfordulójának méltó megünneplésére. A 8. osztályosok műsora mellett a hét folyamán lehetőség
nyílt tanulóik számára hogy elbeszélgessenek Varga Kálmánnal, aki mint gyermek élte át a
forradalom eseményeit. Filmvetítéssel és fotókiállítással tettük szemléletesebbé az 56-os
eseményeket .

Kiállításaink:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velencei karnevál – fotókiállítás
Csipkestúdió kiállítása
Gyerák Petra festményei
Ásványkiállítás
A régi Zalaegerszeg – fotókiállítás
Németh Miklós grafikái
Nyári élmények – fotókiállítás
1956. - fotókiállítás
Mackó és méhészeti kellékek kiállítása
Takács István Mesterremek-díjas díszkovács kiállítása

Intézményünk aulájának kiállítótere ad lehetőséget arra, hogy egész éven át városunk neves és
még felfedezésre váró művészei bemutassák alkotásaikat. Fotók, grafikák, festmények,
természeti kincseink alkották az idei palettát. Legnagyobb népszerűségre a mézfesztivál
keretein belül megrendezett, gyermekeink kedvenc mackóit bemutató kiállítás tett szert. Közel
250 brumi várta több héten át az intézménybe érkezőket.

Kirándulások, táborozások:
Síelés Ausztriában
Nyári szabadidős tábor
Hagyományőrző csoportok táborozása Szovátán
Tisza-tavi táborozás
3.a, 4.b osztály táborozása Pálkövén
6.b osztály orfűi tábora
6.a osztály Fertődön
7.a osztály táborozása Pusztaszentlászlón
Kirándulás a Bakonyba
Grazi túra
Advent Bécsben

A fárasztó évközi munka után mindenkinek megjár a pihenés. Tartalmas és színes elfoglaltságot
nyújtottak az idén is a nyári táborozások, évközi kirándulások, síutak. Nemcsak hazánk
jellegzetes tájai, települései de a szomszédos országok nevezetességei is vonzzák a fiatalokat.

A Harangrojt Hagyományőrző Csoport táborozása Szovátán
2005. nyarán a MA-ZA (Marosvásárhely-Zalaegerszeg) Baráti Társaság tábort szervezett a
gyerekeknek. Első ízben a marosvásárhelyi és nyárádselyei gyermekek látogattak meg minket.
Egy évvel később, az idei nyáron a marosvásárhelyiek hívtak meg bennünket Erdélybe.
Megfordultunk a Gyilkos-tónál, a Szent Anna-tónál, Csíksomlyón végigjártuk a tizenöt stációt,
majd a vajdasági gyerekekkel együtt Szovátán táboroztunk hat napot. Ismerkedtünk, túráztunk,
kézműves foglalkozásokon alkottunk, esténként a moldvaiak táncoltattak bennünket. Abban a
reményben váltunk el, hogy még találkozunk.
Szerencsére így is történt, hiszen október végén meglátogattak minket a vajdasági magyarok. Az
egész hétvégét együtt töltöttük, s a hagyományőrző csoport tagjainál szállásoltuk el őket.
Megmutattuk nekik a várost, Göcsejt és az Őrséget. Este együtt vacsoráztunk, másnap
Kehidakustányban megnéztük a Deák-kúriát, és egy jó fürdőzéssel zártuk a hétvégét.
Sok jó élményben volt részünk harangrojtosként, s rájöttünk, ha nem lennénk hagyományőrzők,
nem köthettünk volna barátságot határon túli magyarokkal sem.
/ Karát Eszter, Sóvágó Evelin, Patkó Nóra – 7. osztály /

Gyermekprogramok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Színjátszó szakkör
Kézműves foglalkozás
Harangrojt Gyermek
Hagyományőrző Csoport
Internet zóna
eMagyarország pont
Gitáriskola
Bűvészklub
Tűzzománc szakkör
Kötélugrás
Aerobic
Fashing dance
Videóklub

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Számítástechnika szakkör
Természetjárók klubja
Zeneiskola
Futball
Kosárlabda
Sakk
Karate
Színház-, bábszínház-,
mozilátogatás
Tarka-Forgó
Varázsmuzsika
Korcsolya

Sportélet:
Iskolánk sportos iskolának mondható.
Turisztikai szakosztályunk rendszeresen szervez gyalogtúrákat belföldön és külföldön egyaránt.
A téli időszakban tanulóink és családjaik megtanulhatnak síelni a közeli Ausztria gyönyörű
síterepein. Nyaranta vizitáborba hívjuk felsős tanulóinkat a vadregényes Tisza-tóhoz.
Intézményünkben nagy hagyománya van a labdarúgásnak. Minden korosztályban van labdarúgó
csapatunk. Érdekességnek számít, hogy a felsős lányok is rendszeresen fociznak.
Labdarúgó csapataink csatlakoztak az ország legnagyobb diáksport egyesületéhez, a Góliát – Mc
Donald’s FC-hez, így évről-évre országos tornákon is részt vehetünk.
Az idén az 1-2. osztályos labdarúgó csapatunk a városi verseny megnyerése után 2. helyezett lett
a megyei diákolimpia döntőjén.
Néhány éve a női kézilabdában is jeleskedünk. Felsős csapatunk megyei döntőn is szerepelt.
Az alsó tagozatosok örömére az idén indult el a kézilabda alapjának számítható szivacskézilabda
játék.
Kosaras leányaink a Zala-Volán NB-I-es csapat utánpótlás együtteseiben játszhatnak.
Legnagyobb sikerük az idén elért megyei diákolimpia 3. helyezése.
Iskolai rendezvényeinken nagy sikereket aratnak kötélugróink.
A sport szeretetéről árulkodik, hogy az aktív sportoláson túl a diákmunkát segítő pedagógus
vezetésével mostani és volt diákjaink rendszeresen drukkolnak a Zala Volán kosármeccsein.
Intézményünk már két alkalommal megnyerte a fődíjként felajánlott 1000 km-es utazási
lehetőséget.
/Varró Dezső – testnevelő/

Felnőtt programok:
•
•
•
•
•
•

Aerobic
eMagyarország pont
Természetjáró klub
Társaságkedvelők klubja
Reform konyha
Szövés

•
•
•
•
•

Üvegfestés
Selyemfestés
Színjátszó kör
Számítógépkezelői tanfolyam
Más szemmel
-történelmi előadás sorozat

Rendezvényeink mindenki számára nyitottak.
Várjuk az érdeklődő ifjúságot, volt tanítványainkat, a felnőtteket rendezvényeinkre.
Mi próbálkozunk.
/szerkesztette: Huber Klára szabadidő-szervező/

Sportélet:
Iskolánk sportos iskolának mondható.
Turisztikai szakosztályunk rendszeresen szervez gyalogtúrákat belföldön és külföldön egyaránt.
A téli időszakban tanulóink és családjaik megtanulhatnak síelni a közeli Ausztria gyönyörű
síterepein. Nyaranta vizitáborba hívjuk felsős tanulóinkat a vadregényes Tisza-tóhoz.
Intézményünkben nagy hagyománya van a labdarúgásnak. Minden korosztályban van labdarúgó
csapatunk. Érdekességnek számít, hogy a felsős lányok is rendszeresen fociznak.
Labdarúgó csapataink csatlakoztak az ország legnagyobb diáksport egyesületéhez, a Góliát – Mc
Donald’s FC-hez, így évről-évre országos tornákon is részt vehetünk.
Az idén az 1-2. osztályos labdarúgó csapatunk a városi verseny megnyerése után 2. helyezett lett
a megyei diákolimpia döntőjén.
Néhány éve a női kézilabdában is jeleskedünk. Felsős csapatunk megyei döntőn is szerepelt.
Az alsó tagozatosok örömére az idén indult el a kézilabda alapjának számítható szivacskézilabda
játék.
Kosaras leányaink a Zala-Volán NB-I-es csapat utánpótlás együtteseiben játszhatnak.
Legnagyobb sikerük az idén elért megyei diákolimpia 3. helyezése.
Iskolai rendezvényeinken nagy sikereket aratnak kötélugróink.
A sport szeretetéről árulkodik, hogy az aktív sportoláson túl a diákmunkát segítő pedagógus
vezetésével mostani és volt diákjaink rendszeresen drukkolnak a Zala Volán kosármeccsein.
Intézményünk már két alkalommal megnyerte a fődíjként felajánlott 1000 km-es utazási
lehetőséget.
/Varró Dezső – testnevelő/

Felnőtt programok:
•
•
•
•
•
•

Aerobic
eMagyarország pont
Természetjáró klub
Társaságkedvelők klubja
Reform konyha
Szövés

•
•
•
•
•

Üvegfestés
Selyemfestés
Színjátszó kör
Számítógépkezelői tanfolyam
Más szemmel
-történelmi előadás sorozat

Kedves Andráshidaiak!
Rendezvényeink mindenki számára nyitottak.
Várjuk az érdeklődő ifjúságot, volt tanítványainkat, a felnőtteket rendezvényeinkre.
Szeretnénk, ha gyermekek és szüleik mellett Önök is gyakrabban látogatnának bennünket.
Mi próbálkozunk.
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