4. évfolyam 4. szám

Öveges József
Ált. Műv. Központ
2008. A megújulás éve
Tisztelt Olvasó!
Az andráshidai Öveges József
Általános Művelődési Központ 2008. évi
Kulturális Hírmondójának olvasása alkalmából
köszöntöm.

“Ebben az életben nem tehetünk
nagy dolgokat. Csak kis dolgokat tehetünk,
nagy szeretettel.”

A bölcs tanítás mindannyiunk számára irányt
mutat, s mi az Öveges József ÁMK-ban ezt
magunkénak is érezzük.
Az elmúlt évben mindent megtettünk annak
érdekében, hogy gyermekeink, a szülők és
környezetünk számára minél családiasabb
intézmény legyünk.
Óvodánk,
általános
iskolánk
és
a
közművelődés programjait az egymáshoz
kapcsolódás, a sokszínűség jellemezte,
amelyeket
az
éves
ünnepkörökhöz
alkalmazkodva, a gyermekek és a családok
igényeinek
figyelembe
vételével
szerveztünk.
Felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk a
Wass Albert esten, a sok-sok kiállításon, a
könyvtári és húsvéti programokon, a
kiszehajtáson, az Orbán napon Martonhegyen, a szüreti felvonuláson, az ÁMK 10.
évfordulóján,
az
Öveges-napok
rendezvényein, az adventi gyertyagyújtáson,
a karácsonyi ünnepen. Ausztriai kapcsolatunk
révén – a jövőben – gyermekeink élő

környezetben csiszolhatják német és angol
nyelvtudásukat, új kapcsolatokra tehetnek
szert, ezáltal látókörük is szélesedik majd.
Az idei tanévben elinduló hagyományőrzéssel
múltunkat, kultúránkat szeretnénk ápolni, a
felnövekvő nemzedék számára iránymutatást
is adni. Nemcsak gyermekeink, de a szülők is
tanulhatnak néptáncot, elindult a népdal- és
népzeneoktatás,
ismerkedés
a
népi
kézművességgel.
Alapítványunk,
a
„Kéz
a
Kézben
Gyermekeinkért Alapítvány”, pályázatok, a
Településrészi Önkormányzat, a közös
összefogás segítségével eddig is sok-sok
tervünket
tudtuk
megvalósítani.
Az
összefogás hatalmas diadalaként valósult
meg 2008 őszére az új tánctermünk és
kézműves műhelyünk, amelyet kicsik és
nagyok egyaránt birtokukba vettek.
Minden jóakaratunk, jó szándékunk hiábavaló
lenne a szülők és családok, Andráshida, a
környező települések segítsége, támogatása
nélkül.
Köszönünk minden segítő szándékot,
támogatást, amelyet „nagycsaládunktól”,
Önöktől kaptunk.
Kérjük
Önöket,
bizalmukkal
a
jövőben is tiszteljenek meg bennünket.

/ Domján István - igazgató/
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Ovis délután
Nyugdíjas farsang
Alapítványi bál
Farsang
Ovis szombat
Valentin-nap
Társastánc bemutató
Novák Mihály emléktábla avatás
Húsvéti forgatag
Kiszehajtás
Dámajáték bemutató
100. éves a Nyugat – a Zrínyi Miklós
Gimn. tanulóinak irodalmi bemutatója
Wass Albert irodalmi est
Óvodai játszótéravatás
Szent György-napi lódobogás
Gyermeknap
Májusfaállítás
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DÖK-napi tájfutás
Marton-hegyi szőlősgazda találkozó
Szent Iván-éji vigasságok
10. éves az Öveges József ÁMK
– jubileumi rendezvény
Szüreti fesztivál
Töklámpás fesztivál
Öveges-hét
Márton-napi óvodásbál
Adventi gyertyagyújtás
Mikulásvárás
Lucázás
Karácsonyi szeretetvásár
Ünnepi karácsonyi műsor
Ünnepköszöntő a
mindenki karácsonyfájánál
Óévbúcsúztató

Az elmúlt évben rendezvényeinkkel intézményünk új arculatát: a hagyományőrzést, a közösségi
összefogást, az egymás munkájának megbecsülését, elismerését igyekeztünk erősíteni.
magukat. Kicsit félszegen figyelték a
kíváncsi gyermekszemeket, s tűrték a soksok simogatást, majd kezdetét vette a
nyuszifuttatás. A diákok leleményességének
semmi sem szabott gátat, különféle módon
csalogatták kedvenceiket a cél felé. A
biztató sárgarépa, salátalevél, a szép szó, a
botos
ám
mégis
finom
terelgetés
gyermekeink
ötletességét
bizonyította.
Játszóház,
sportverseny,
húsvéti
ajándéktárgyak vására egészítette ki a
gazdag kínálatot.

Nem először szerepelt kínálatunkban
a húsvéti ünnepkör felidézése, ám az idei év
kimondottan sok lehetőséget biztosított
kikapcsolódásra, szórakozásra. Tanulóink
számára vers- és mesemondó versenyt
hirdettünk. A választott versek, mesék
színes kavalkádja kellemes szórakozást
biztosított a versenyzők és a közönség
számára egyaránt. A hét legizgalmasabb
programja tavaszi rügyező, virágzó ágakból
nyuszivár építése volt, melyben az otthonról
hozott nyuszik különösen jól érezték
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jó a vége, kézfogó, ünneplés, boldogság, mint
az igazi mesében.
Ehhez kapcsolódott Szent György és a
sárkány című kiállításunk, ahol szintén a
középkori vitéz sárkányt legyőző viadalát
elevenítették meg különböző technikákkal
intézményünk
tanulói.
Ezt
követően
énekkarosaink
békakoncertje,
hagyományőrzőink varjútánca idézte fel a
népi hiedelmeket. Izgalmas program volt
délután a játszóház, ahol igazi papírsárkány
készült, melyet ki is próbálhattak készítőik.
Népi táncház, lovasbemutató, középkori
kardforgatás, érem– és címertervezés zárta
a nap programját.

Először rendeztük meg a tavalyi
évben Szent György–napi lódobogás című
rendezvényünket. Szerettük volna, ha
tanulóink kicsit bepillantást nyernek e nap
rejtelmeibe, hiszen évszázadokkal ezelőtt
szinte egyenrangú ünnep volt a karácsonnyal.
Az egynapos program során színjátszó
csoportunk
közreműködésével,
néma
játékkal, zenei aláfestéssel elevenítettük
fel Szent György és a sárkány legendáját.
Megelevenedtek a középkori piaci kofák,
árusok, megjelent a falu lakóit félelemben
tartó sárkány, s alig vártuk, hogy feltűnjön a
hős, aki seregével megmenti a falu lakóit, s
természetesen a királylányt. Minden jó, ha

Szintén először került be programjaink sorába - Marton-hegy és környékének
bortermelő, természetbarát gazdái számára - a szőlősgazda találkozó. Délelőtt a vállalkozó
kedvű gazdák segítségével a hegyi keresztnél felállítottuk a sátrakat, s borbarátokhoz illően egy
kis borozgatás mellett előkészítettük a közös bográcsozást. Kora délután alpolgármesteri
köszöntővel kezdődhetett a vigadalom. Intézményünk hagyományőrző csoportja alkalomhoz illő
bordalokkal tette hangulatossá az ünnepet. Mulatozás közben egy-egy hasznos előadás, tanács is
elhangzott szőlőtermesztés, kertművelés témakörökben. Éjfélig tartó közös beszélgetések,
zene, tánc tette emlékezetessé e napot. Szeretnénk hagyományt teremteni a találkozóból.
Hagyományos programjaink sorában a tanévet a Szent Iván-éji vigasságokkal zártuk,
amelynek keretében a környező településrészek teremlabdarúgó-bajnoksága után idén is
bemutatkoztak tehetséges tanulóink, művészeti csoportjaink. Vidám hangulatú közös főzéssel,
beszélgetéssel, zenével, tánccal, tűzgyújtással tettük emlékezetessé az év leghosszabb napját.
Szeptemberben ünnepeltük intézményünk ÁMK-vá avatásának tizedik évfordulóját. Rövid
műsorral mutatkoztak be intézményünk óvodásai, diákjai, a településrész középiskolásai, majd
átadásra került tánc- és kézművestermünk. A fogadás után tűzijáték, nosztalgiabuli járult hozzá
a hangulat fokozásához.

Ősszel a szüreti felvonulásunk a tiszta hagyományok mellett a helyi igényekhez igazodva,
modern művészeti alkotásokat bemutató csoportok fellépésével gazdagodott. A városi
fúvószenekar, a Keresztury ÁMK mazsorettjei kísérték felvonuló kis csapatunkat Andráshida
utcáin. A településrész lakói különböző helyszíneken finomságokkal vendégeltek meg bennünket.
Ezúton is köszönjük.
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2008-ban egészségnapunk töklámpás fesztivál néven került megrendezésre.
Bejárati aulánk őszi színekben, az alkalomhoz illő őszi termények hangulatos dekorációjával várta
a gyermek és felnőtt érdeklődők csoportjait. A délelőtt folyamán különböző technikájú
töklámpások készültek a játszóházban, majd kezdetét vette az egész alsó és felső tagozatot
megmozgató sportverseny. Az olvasóteremben filmvetítéssel egybekötött előadás keretében
bepillantást nyerhettünk a göcseji híres tökmagolaj készítés rejtelmeibe. Délután a hagyományos
véradás és egészségügyi mérések mellett izgalmas elfoglaltságot jelentett a hahota-jóga, a
fényterápia, a rendőrségi alkalmazottak közreműködésével az ifjúságvédelmi tanácsadás és
veszélyszituációk megismerése, leküzdése.
Kulturális kínálatunk éjszakai szellemvarázslattal indult az Albatrosz Táncklub
közreműködésével, majd a nálunk még kevésbé ismert kubai eredetű salsa társastánc lépéseivel
ismerkedhettek a táncolni szerető és táncolni vágyó érdeklődők. A sportbemutatók sorát karate
bemutató nyitotta, majd közös családi aerobic és flying fighters show szórakoztatta a
közönséget. Az est folyamán nagy népszerűségnek örvendett az éjszakai töklámpás
bátorságpróba, amelyen vállalkozó kedvű családok járták végig a településrész különböző
helyszínein elhelyezett töklámpásokat. A résztvevők között családi termálfürdői belépőjegy
került kisorsolásra.

/Huber Klára - szabadidő-szervező/

Kiállításaink
•
•
•
•
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•
•
•
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•

Venczelné Danyi Judit nemez és gyöngymunkái
Kálmán Anna - Rumini grafikák
Kámánné Szabó Éva fotó, diópác, tus munkái
Budaházi Tibor festmény kiállítása
2008. a Biblia éve c. kiállítás
Szent György és a sárkány rajzpályázat munkái
az ÁMK óvodásainak alkotásai
az ÁMK tanulóinak munkái
10 év az Öveges ÁMK történetében
– újságcikkek rólunk
Nyári felújítási munkák – fotókiállítás
Hangszerkiállítás
Védett növények és állatok
– természetismereti mk. rajzpályázata

Ünnepélyek, megemlékezések
Megemlékezés
az 1848-49-es 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 szabadságharcról
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Hagyományőrzés az Öveges ÁMK-ban
néptánccsoport nagy sikerrel. A felnőttek
sem maradhatnak le, nekik február 10-től
kezdődik az oktatás, melyre még lehet
jelentkezni. A táncosoknak remélhetőleg
hamarosan már saját zenészeink húzzák a
talpalávalót, hisz a zeneiskola keretében
népzeneoktatás is folyik nálunk hegedű,
brácsa és bőgő szakon.
Diákjaink szívesen éneklik a népdalokat is.
Énekegyüttesek (3. o., 4. o., fiúk), szólisták
indultak novemberben szép eredménnyel
minősítő versenyen.
A Harangrojt Gyermek Hagyományőrző
Csoport a múlt évben is sokat szerepelt.
Részt
vett
az
alsójánkahegyi,
zalaszentgyörgyi,
andráshidai
szüreti
mulatságokon, az ÁMK 10. jubileumi
ünnepségén. Lucáztak az óvodában és az
iskolában minden osztályban külön-külön. A
2008. évi karácsonyi ünnepkör alkalmából
hétfő reggelenként közös énekszóval és
imádsággal gyújtottuk meg az adventi
gyertyákat, de legszebb a karácsonyi műsor
volt, ahol együtt szerepeltünk. Az elsősök
kántáltak, a negyedikesek betlehemeztek, az
ötödikesek
néptáncosai
regöltek,
a
harangrojtosok pásztortáncot jártak, az
igazgyöngyösök énekeltek. Mindezt tetézték
az énekkarosok gyönyörű dalai. Még kezdő
népzenészeink is felléptek, bizonyították
rátermettségüket. Így együtt: ének, zene,
tánc, igazi karácsonyi hangulat volt.
Kicsik és nagyok közös fellépése ezzel nem
ért véget, folytatódott az andráshidai
mindenki
karácsonyfájánál
és
a
zalaegerszegi újévköszöntőn a Dísz téren.
Napjainkban
egyre
gyakrabban
tapasztaljuk a valódi értékek fogyását,
eltűnését. Ezért különösen fontos, hogy
megmutassuk a kezünk alatt felnövekvő
diákoknak a magyar kultúra erejét,
megtanítsuk őket a múlt tiszteletére. A
művészeti, a zenei, és a kézműves
tevékenységek
segítik
a
harmónia
megtalálását, s ezáltal a közismereti tárgyak
elsajátítását is.

Nem ismeretlen a hagyományőrzés
sem a településrészen, sem az Öveges ÁMKban.
Az
Igazgyöngy
Hagyományőrző
Egyesület jótékony hatására alakult meg öt
évvel ezelőtt a Harangrojt Gyermek
Hagyományőrző
Csoport.
Sok
szép
szereplésen, kiránduláson, táboron vagyunk
túl. Ismertetjük a magyarság csodálatos
népi kultúráját kicsikkel és nagyokkal,
városokban és falvakban, határainkon belül
és kívül. Újabb és újabb szokásokat
elevenítünk fel a mai kor számára megélhető
formában. A gyermek és a felnőtt
hagyományőrző csoport munkája nyomán
egyre többekhez jutott el a magyar népi
műveltség, helyet vívott ki az ÁMK
programjaiban is. Ezért úgy gondoltuk,
szélesebb
körre
terjesztjük
a
hagyományőrzést,
hagyományápolást
intézményünkben.
Ennek
alappillérei:
néptánc,
népzene,
népdal,
népi
kismesterségek és csoportok.
Először is a tárgyi feltételeket kellett
megteremteni,
így
külön
táncterem,
zeneterem és kézművesműhely került
kialakításra.
Az új program első és ötödik évfolyamon
indult. Ezekben az osztályokban a néptáncot
heti 1 tantervi órában tanulják a gyerekek,
technikaórákon
pedig
hagyományos
kézművességgel ismerkedhetnek. A többi
tanulónak is lehetősége van részt venni
hagyományőrző foglalkozásokon, szakkör
formájában (néptánc, kézműves szakkör).
Januárban az óvodában is elindult a

/Sümeginé H. Anita - művészeti mk. vezető/
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Könyvtári visszatekintő
Könyvtárunk pályázaton szép összeget nyert olvasóvá nevelésre. Ennek köszönhetően a
2008-ban igen gazdag rendezvénysorozatot bonyolíthattunk le.
Fő célunk: minél több hívet nyerni a könyvtár, az olvasás, és a művelődés számára,
megvalósult.
Programjaink vázlatosan:
• A magyar kultúra napja alkalmából város és városkörnyék 4-5. osztályosainak
hirdetett kétfordulós könyvtári - irodalmi vetélkedő Berg Judit: Rumini című
könyvéből, ezzel egy időben kiállítás Kálmán Anna a könyvhöz készült illusztrációiból.
• Fülhegyező – könyvtári vetélkedő húsvét alkalmából
• Emlékezés Wass Albertre születésének 100. és halálának 10. évfordulóján:
-„Erdők könyve” kétfordulós könyvtári – irodalmi vetélkedő
Wass Albert meséiből a város és városkörnyék 3-4. osztályosainak
- Irodalmi est: Wass Albert írói munkássága
Előadó: Medvigy Endre irodalomtörténész és Rékasi Károly színművész
• Rendhagyó irodalomóra Balogh József költő, szövegíró, irodalomtanárral
• A 79. Ünnepi Könyvhét és 7. Gyermekkönyvnapok rendezvényei:
- Könyvtári akadályverseny
Csukás István: Nyár a szigeten című regényéből
- Író – olvasó találkozó Bosnyák Viktóriával
- „ A titkokat az ujjaimnak mondom el”
Rosta Géza zenés – verses műsora

/Vonyóné Pass Márta – könyvtáros/

Gyermekprogramok
•
•
•
•
•
•

Tűzzománc és népi kismesterségek
Színjátszás
Harangrojt Ifjúsági Hagyományőrző
Csoport
Néptánc
Népi hangszertanulás
Gitáriskola

•
•
•
•
•
•
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Teremlabdarúgás
Szivacskézilabda
Kötélugrás
Dámajáték
Aerobic
Fit-ball

Megújult a diákönkormányzat
Szeptember: az új diáktanács megkezdte

A
2007/2008-as
tanévben
újjáalakult a diákönkormányzat. Változott a
dms-tanár személye, a diáktanács is
újjászerveződött.
Osztályonként - 2. évfolyamtól - 2-2 tanuló
képviseli
osztályát
a
diáktanács
megbeszélésein, ők tartják a kapcsolatot a
dms-tanár
és
társaik,
illetve
az
osztályfőnökük között. Feladatuk az adott
aktuális munka, tevékenység megszervezése,
lebonyolításában
való
részvétel.
A
diáktanács élén a diáktanács elnöke áll, aki a
diáktanács
tagjaival,
a
dms-tanárral
szorosan együttműködve végzi a szervezési
feladatokat.
A diáktanács havonta egy, szükség esetén
több alkalommal tart megbeszélést, ahol az
aktuális feladatokkal kapcsolatos teendőket
beszélik meg. Az itt elhangzottakat az
osztályok
képviselői
továbbítják
az
osztályok felé.

munkáját,
összeállítottuk
az
éves
munkatervet, szétosztottuk az állandó
feladatokat. A diákfalat havi váltásban
gondozzák a vállalkozó osztályok, esetenként
testvérosztályok változatos dekorációval,
havi aktualitásokkal.
Menzaügyeletet szervezünk, ahol az elsős
osztályok számára megterítünk az első
félévben.
Október: papírgyűjtés zajlott, ami ebben az
évben nagyon szép eredménnyel zárult. A
diáktanács kivette részét a munkából. Ebben
a hónapban zajlottak még a „töklámpás
fesztivál”eseményei, ahol a szervezésben és
a lebonyolításban is aktívan részt vettek a
diákok.
December: Mikulás napra a testvérosztályok
közti megajándékozás jelentett feladatot. A
kicsik hangulatos műsora után elkísérték a
diáktanács tagok a „Mikulást” ajándékozó
körútjára.
Karácsony előtt „szeretetvásárt” rendezett
az intézményünk, ahol a dök-tagok is
lelkesen
dolgoztak.
A
hagyományos
karácsonyi műsorban is aktívan, szép
számmal szerepeltek a diákok.
A
diákönkormányzat
igyekszik
folyamatosan
megújulni,
az
adott
lehetőségeken
és
kereteken
belül
folyamatosan újítani, mindamellett, hogy az
állandó feladatoknak is igyekszik eleget
tenni.

A DÖK feladatai a 2008-as évben
Február:
a
farsang
megszervezése,

lebonyolítása. Retro-farsangot szerveztünk,
ahol a felső tagozatosok is jelmezekkel,
programmal készültek a jelmezfelvonulásra.
A programot színvonalas disco zárta.
Április: a „húsvéti forgatag” eseményeiben
vállaltak szerepet a dök-tagok, nyúlvár
építése, óriás húsvéti tojás készítése, stb.
Május: a gyermeknapon túrákat szerveztünk,
igény szerint osztályszinten, illetve közös
termálfürdő látogatásra is lehetőséget
biztosítottunk.

/Stomfainé G. Ágnes DÖK segítő pedagógus/
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Zenei életünkről
2008 szeptemberében újjászerveződött az intézmény énekkara másodikostól
nyolcadikosig 50 leány és fiú énekessel.
Már az első félévben számtalan bemutatkozási lehetősége volt az együttesnek: az ÁMK
10 éves jubileumi évfordulóján, az aradi vértanúk ünnepén, az ’56-os ünnepi megemlékezésen.
Új hagyományként indítottuk el a zenei világnap megünneplését, az énekkar műsora mellett
hangszeres szólisták és hangszerkiállítás is színesítette a programot. Szintén hagyományteremtő
szándékkal 3-szor gyújtottunk gyertyát az adventi koszorún az intézmény aulájában énekszóval
kísérve. Bővült a hangszerállomány gitárral, kottaállványokkal, gitártartókkal, s az énekkar
részére szép, egységes, megjelenését segítendő hímzett nyakkendők készültek. A nyakkendők az
andráshidai nyugdíjas klub tagjainak szorgos munkáját dicsérik, amelyeket kedves Mikulásdalokkal köszöntünk meg.
Az énekkar kebeléből kinőve 3 népdaléneklő csoportunk szerepelt kiválóan városi fesztiválokon,
tanulmányi versenyen. A „Viola” éneklő csoport és két szólista pedig a gyenesdiási megyei
népdalversenyen is bemutatkozott.
/Standi Gyuláné – énekkarvezető/

Partnerkapcsolat egy osztrák iskolával
Intézményünk régi vágya teljesült azzal, hogy a 2008-as évben partnerkapcsolat jött
létre egy ausztriai iskolával. Az intézmény Steiermarkban, Graztól 20 km-re lévő
Deutschfeistritz nagyközségben található. Áprilisban vendégül láthattunk tőlük két pedagógust
egy napra, akik az akkor épp zajló Szent György-napi lódobogás c. rendezvényünkön vehettek
részt. Nagy élményt jelentett számukra a táncház, hisz ők kevésbé ismerik a mi népi
hagyományainkat.
Mivel a két pedagógus tanítványaik címeit is elhozta számunkra, így a találkozásig több diákunk is
levelezett az ottani iskola tanulóival. Novemberben végre személyesen is megismerkedhettünk
velük. 25 diák a már ismert két pedagógussal érkezett hozzánk. Egy tartalmas napot tölthettünk
együtt. A fogadás és az intézmény bemutatása után angol és német nyelvi órákon vehettek részt,
majd a tornateremben egymás népi táncaival ismerkedhettünk. Délután városnézésre indultunk,
melynek keretében vendégeink megismerkedhettek Zalaegerszeg nevezetességeivel. A Gébártitónál, a termálfürdőnél, a kempingnél, a Kossuth Lajos úton tett séta, a ZTE Stadion, a Hevesi
Sándor Színház bemutatása után a napot izgalmas focimeccsel zártuk.
Decemberben újabb találkozásra került sor. Most igazgató bácsi és német tanárnőnk utazott
Steiermarkba, és ismerkedett meg az osztrák kistelepüléssel, iskolájával, tanáraival, diákjaival.
Tavasszal mi, gyermekek is készülünk hozzájuk Deutschfeistritzbe, ahol atlétikai versenyre
várnak bennünket. Örülünk a találkozásoknak, reméljük igazi barátságok alakulnak ki közöttünk.

/8. osztály német tagozatos tanulói/
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Sportélet
Intézményünkben a sportélet hosszú hagyományokra nyúlik vissza.
Turisztikai szakosztályunk rendszeresen szervez gyalogtúrákat belföldön és külföldön nemcsak
gyermekeinknek, hanem a településrész felnőtt lakói számára is.
Téli időszakban tanulóink és családtagjaik megtanulhatnak síelni a közeli Ausztria gyönyörű
síterepein.
Nyáron a balatongyöröki sport- és túratábor sok-sok kirándulásra, fürdésre, focizásra,
számháborúzásra ad alkalmat.
Intézményünkben nagy hagyománya van a labdarúgásnak. Minden korosztályban óriási
lelkesedéssel működik labdarúgó csapatunk. Korosztályos labdarúgó csapataink az előző évben 14
tornán lettek tornagyőztesek.
A 3-4. osztályos csapatunk Zala megye legjobb csapataként a városi és megyei diákolimpiát
nyerte meg, s a Goliát Mc Donald’s FC országos döntőjén 4. helyezést ért el.
Kézilabdás lányaink városkörnyéki 2. helyezéssel büszkélkedhetnek.
Intézményünkben az alsó tagozatosaink örömére folytatódott a szivacskézilabda oktatása.
Iskolai rendezvényeken nagy sikereket aratnak kötélugróink.
Kiváló karatésunk : Czömpöl Rajmund országos 2., birkózóink közül Horváth Ádám országos 3.
helyezett lett.
Kirándulásaink : Síelés Weinebene-ben
Kirándulás a Medve-szurdokban /Ausztria/
Kirándulás a Balaton-felvidéken
Kirándulás a Keszthelyi-hegységben

/Varró Dezső – testnevelő/

Táborozások
3.a osztály táborozása Szalafőn (erdei iskola)
4.b, 5.b osztály turisztikai– és kézműves táborozása Bakonybélen
3-5. osztály sport– és túra táborozása Balatongyörökön
6. a osztály táborozása Pálkövén
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Óvodásaink mindennapjai
gyermekek és felnőttek. A közös ünnepek,
így a farsang, a gyermeknap, a közös
kirándulások, az óvodás bál, a Mikulás–napi
közös testedzés a tornacsarnokban, mind a
jó kapcsolatunkat erősítették.
A népi hagyományok ápolása ebben
az évben is szívügyünk volt.
Farsang utolsó napján szalmából készült
kisze bábot úsztattunk el a Zalán,
kolompolással, kiabálással űzve el a telet.
Ősszel a szüreti felvonulást gyermekeink
népi játéka tette színesebbé.
Karácsony tájékán a lucázás, a betlehemezés
majd az újév köszöntés hagyományát
elevenítettük fel nemcsak az óvodában,
hanem az iskolában és az Idősek Otthonában
is.
Az iskolai karácsonyi ünnepséget óvodásaink
adventi gyertyagyújtása nyitotta.
Új színfoltként jelent meg az évben
a hitoktatás az érdeklődő nagycsoportosok
számára.
Kulturális életünkhöz ebben az évben
is hagyományszerűen hozzátartozott a
színház és bábszínház látogatása.
Legügyesebb mesemondóinkkal tv-felvétel
készült, melyet a nézők az Egerszeg TV-n
láthattak.

Az év legfontosabb eseménye volt
óvodásaink számára, hogy sor került az
újonnan épült óvodai játszótér átadására.
Nagy örömmel vették birtokukba a
színesebb, barátságosabb, EU-szabványnak
megfelelő környezetet.
Az egészséges életmód támogatása
szemléletünk fontos része, ezért a
mindennapos mozgáson kívül úszási, az év
első felében korcsolyázási lehetőséget is
biztosítottunk
a
gyermekeinknek.
Az
uszodában eredményesen valósult meg
óvodásaink vízhez szoktatása és úszás
tanítása.
Nagycsoportosaink pályázati segítséggel
reformétkezési programban vettek részt.
Új, eddig ismeretlen ízeket, alapanyagokat,
bioételeket ismerhettek és kedvelhettek
meg.
Óvodánk helyet biztosított a védőnőknek,
akik minden hónapban egy alkalommal
fogadóórát tartottak a település lakóinak.
Egészségügyi-, táplálkozási– és életmódbeli
tanácsokat adtak, lehetőség volt vérnyomás
illetve vércukorszint mérésre.
Szülői közösségünk szívesen fogadta
nyitott programjainkat.
Az ünnepekhez kapcsolódó játszóházakban
együtt
tevékenykedhettek,
alkothattak

/óvodapedagógusok/

Felnőtt programok
•
•
•

•
•
•

Pilates
Aerobic
Jóga

10

Hastánc
Baba-mama torna
Fit-ball

„Igazgyöngy” Hagyományőrző Egyesület
Volt is szereplésünk bőven az év jeles
napjain és más ünnepek alkalmával.
Andráshidán:
január 12-én a Hősi emlékműnél, március 14én a Csillagh-szobornál hősi halottainkra
emlékeztünk.
Májusban
Alsópáhokról,
Lakhegyről, Tésről és Erdélyből érkezett
csoportokat fogadtunk. Augusztus 20-án a
templomban és a Szent István-szobornál,
október 4-én a szüreti felvonuláson,
december 23-án a mindenki karácsonyfájánál
szerepeltünk.

Megalakulásunk óta 14 esztendő telt
el, és még mindig szeretjük a dalolást. A
barátságért, a közös dalolásban rejlő
örömökért minden tag sok időt és
fáradságot áldoz. A tizennégy éven át tanult
népdalokból, népszokásokból és egyházi
népénekekből változatos műsort tudunk
összeállítani.
Részt
•
•
•
•
•
•

Zalaegerszegen:
a Gondozóházban, az Idősek Otthonában
idősek
hetében
és
karácsonykor,
a
Nagycsaládosok rendezte városi farsangon
és a Göcsej Falumúzeumban az egerszegi
búcsún, aug. 20-án, szüret idején és Mártonnap alkalmával mutattuk be az ünnephez illő
műsorunkat.

vettünk:
Kertbarát kiállításon
„Zala megye az én hazám” közösségi pályázaton
Megyei kézikaszás arató és cséphadarós kézicséplő versenyen Nován
Kézicséplő és zsupkötő és népi ételbemutató versenyen Zalabaksán
Az Aqua Parkban jótékonysági rendezvényen Zalaegerszegen
Rétesfesztiválon és nemzetközi népdalos fesztiválon Vasváron

Távolabbi vendégszerepléseink:
fogat részeiről, a zalai Mária-búcsúkról, a
paszitáról - a keresztelő utáni vigasságról ,a menyasszonykikérésről, a lakodalom
másnapjának szokásairól).
Öröm számunkra, hogy a vendégfogadásban
egyesületen kívüli barátaink is segítenek.
Összegezve sokféle hagyományőrző
tevékenységet
végeztünk.
Elért
eredményeinket
nemzeti
értékeink
tiszteletének
és
összetartozásunknak
köszönhetjük. Csak így lehetséges, hogy
megváltozott
körülményeink
közt
is
bemutassuk és éltessük hagyományainkat,
ami
a
„népek
tengerében”
való
megmaradásunk záloga.

Szíves meghívásoknak tettünk eleget, és
jutottunk el Zalaboldogfára, Alsópáhokra, a
Bakonyba Tésre és a Galga-völgyébe
Kartalra, valamint nemzetközi kapcsolatok
révén a Vajdaságba Zentára, Oromhegyesre,
Szabadkára és Tótfaluba.
Többéves munkánk egy részét két éve
„Farsangtól zöldfarsangig” c. CD-lemezre
rögzítettük. Az elkövetkezendő időszakban
pedig „Zalai lakodalmas” c. összeállításunkkal
szeretnénk ezt megtenni, hogy az emberélet
eme fordulójához fűződő szokásokat is így
hagyhassuk az utókorra.
Filmre vett népszokásaink száma a „Zalai
betlehemes”-sel gyarapodott. (Van már a
tollfosztásról, a disznóölésről, a tehenes

/Horváth Ernőné - az egyesület elnöke /
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Kéz a Kézben Gyermekeinkért Alapítvány
Alapítványunk az Öveges ÁMK–ban tanuló gyermekeink tanításának segítésére jött létre.
Örömteli érzés, hogy vannak kis szigetek, melyek munkánk nyomán születnek. Ilyenek a család, a
kis falusi, városi, társadalmi közösségek és ilyen alapítványunk is.

A 2008-as évben alapítványunk
kezdeményezéseket támogatta:
•
•
•
•
•

anyagi

tánc- és kézművesterem kialakítása
iskolapadok beszerzése
Öveges zászló- és érem elkészítése
könyvtárfejlesztés
osztálykirándulások

forrásaiból
•
•
•
•
•

Alapítványunk bevételi forrásai:

következő

intézményi

erdei táborok
labdarúgó-tornák
síoktatás
iskolai kórus technikai felszerelése
az
intézményt
bemutató
DVD
elkészítése

ZMJV
Polgármesteri
Hivatal
felajánlása
• Szociális és Munkaügyi Minisztérium
támogatása
Ezúton szeretném megköszönni minden támogatónk, segítőnk, fenntartó önkormányzatok,
támogató szülők, vállalkozások, kurátorok áldozatos és önkéntes munkáját.
„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül
azonban sekélyebb lenne a tenger.”
/Kovács Dezső – az alapítvány kuratóriumának elnöke/
•
•
•

az alapítványi bál bevétele
vállalkozások támogatásai
SZJA 1%

a

•

Folytatódó fejlesztések Andráshidán
Andráshidán az elmúlt évben is folytatódtak a fejlesztési munkálatok.
Végre sikerült a még két szilárd burkolat nélküli utcát a Kövecses és a Rét utcákat
leaszfaltoztatnunk. Ezzel a Szentmártoni útról nyíló kis utcácska kivételével eltüntettük
Andráshidáról a murvás utcákat. Utóbbit idén szeretnénk rendbe rakatni. A Liget utca végén és
Apátfán szennyvízberuházás zajlott. Itt a kivitelezőknek még az utat a helyre kell állítaniuk.
Megindult a Gébárti úton a csapadékvízrendszer megújítása is.
Idén szeretnénk elindítani a Novák Mihály utca felújítását és első szakaszában
nekifogunk a Gazdaság utca első szakasza átépítésének is. Nagyobb beruházásként folytatódik
az iskola korszerűsítése, a rossz állapotú tető cseréjét végeztetjük el. Megterveztetjük a
Nyíres utca csapadék-vízelvezetését, és új út épül a Szent István utcai garázsoknál is. Erre a
munkára már aláírt kivitelezői szerződéssel rendelkezünk.
A nehéz pénzügyi helyzet ellenére nem állnak le Andráshidán a fejlesztések, felújítások.
Ez a mai helyzetben már önmagában is közös sikerünk.

/ Gyutai Csaba - alpolgármester, településrészi képviselő/

Felelős szerkesztő: Huber Klára szabadidő-szervező
Kiadó:
Öveges József ÁMK Igazgatósága
Zalaegerszeg, Iskola u.1.
Felelős kiadó:
Domján István igazgató
Elérhetőségeink: Tel.: 92-596-693 30-73-70-611
Honlap cím: www.oveges-zala.sulinet.hu
E-mail cím: titkarsag@oveges-zala.sulinet.hu
Készült :
800 példányban a Gura Nyomdában
A lap megjelenését támogatta: Gyutai Csaba alpolgármester
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