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KULTURÁLIS HÍRMONDÓ

Tisztelt Olvasók!
Kulturális Hírmondónk 2009. évi számában betekintést
nyerhetnek intézményünk kulturális életébe. Olvashatnak hagyományos és újszerű rendezvényeinkről, heti
rendszerességgel működő gyermek és felnőtt programjainkról. Mint minden év elején így most is bemutatkoznak az év folyamán alakult új közösségeink, és bepillant-

hatnak a már több éve működő csoportjaik életébe is.
Szeretettel ajánljuk kiadványunkat mindazok számára,
akik fontosnak érzik településrészünk életében intézményünk tevékenységét, ám azoknak is, akik kevés figyelmet szentelnek számunkra.
Köszönjük, hogy egész évben megtiszteltek bennünket
érdeklődésükkel, részvételükkel, várjuk Önöket összejöveteleinkre a 2010-es évben is.
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Emlékezés a doni-áttörés áldozataira
Énekmondó Együttes kultúra napi
előadása
Ovis délután
Alapítványi bál
Ovis szombat
Nyugdíjas farsang
Iskolai farsang
Március 15-i ünnepség Andráshidán
Deutschfeistritzi kirándulás
Húsvéti forgatag
Kiszehajtás
Környezetvédelmi akció
Májusfaállítás
Mátyás mesék
a Zalai Táncegyüttes előadásában
Anyák napi műsor az idősek otthonában
Marton-hegyi szőlősgazda találkozó
A pálos rend
Szántai Lajos kutató előadása
Gyermeknap
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Májusfa kitáncolása
Zeneiskolásaink évzáró koncertje
Nemzedékek kézfogása
jótékonysági gálaműsor
Karate bemutató
Ismerkedés a rádióamatőrök
tevékenységével – bemutató
Baranta bemutató
Szüreti fesztivál
Öveges-hét
125 éves az Öveges ÁMK általános
iskolája – jubileumi rendezvény
Márton-napi libaságok
Márton-napi óvodás bál
Adventi gyertyagyújtás
Mikulásvárás
Karácsonyi szeretetvásár
Lucázás
Ünnepi karácsonyi műsor
Ünnepvárás a mindenki
karácsonyfájánál
Óévbúcsúztató
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125 ÉVES AZ ÖVEGES ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA
– JUBILEUMI RENDEZVÉNY
Október 22-én ünnepelte az Öveges József

re polgármester is. Az új épületet Wertheim

ÁMK általános iskolája fennállásának 125. ju-

Mátyás káplán szentelte fel. Ezt követően em-

bileumát, egyben az iskola egy részének te-

lékfa ültetésével tették még meghittebbé az

tőfelújítása is okot adott az összejövetelre.

ünnepi pillanatokat a résztvevők, melyben se-

Délután az ünnepség kezdete előtt kellemes

gédkeztek az iskola diákjai is. Majd a vezetők

hangulatú nyugdíjas találkozón fogadták az

az intézmény tanulóival közösen koszorúzták

intézmény nyugállományba vonult egyko-

meg Novák Mihály emléktábláját, valamint

ri dolgozóit. Az épület felújításán köszöntő

Öveges József professzor emlékfalát. Az est

beszédet mondott Domján István az Öveges

fénypontjaként 18 órakor kezdetét vette az

ÁMK igazgatója. Az ünnepélyes tetőátadáson

ünnepi gálaműsor, ahol az intézmény igazga-

Gyutai Csaba Zalaegerszeg alpolgármestere,

tója és Zalaegerszeg polgármestere ünnepi

valamint a kivitelező NIVO DOM Kft. ügyve-

beszédében az iskolában folyó oktatás szín-

zető igazgatója avatta fel az épület megújított

vonalát méltatta. A jó hangulatú gálaműsoron

részét. A ceremónia hivatalos szalagátvágásán

tíz produkcióval mutatkoztak be az iskola

az avatók mellett részt vett Dr. Gyimesi End-

művészeti csoportjai mellett a városrészben
működő hagyományőrzők valamint az ausztriai testvériskolából érkezők. A gálaműsor
után az egybegyűltek megtekinthették a jubileumi kiállítást, valamint megvásárolhatták a
jubileumi évkönyvet.
Háziasszonyként ezúton mondok köszönetet a szervezőknek, egykori tanáraimnak és
az intézmény vezetőinek, hogy mint hajdani
diákot megtiszteltek és érdemesnek tartottak
a háziasszonyi teendők ellátására, ezzel egy
életre szóló élményt szereztek számomra.
Zsuppán Beáta
a rendezvény háziasszonya
a Duna és a Hír TV munkatársa
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AZ ÉVKÖR SZOKÁSRENDJE
AZ ÖVEGES ÁMK TEVÉKENYSÉGEIBEN
Mint azt már a Kulturális Hírmondó előző számában olvashatták, az Öveges ÁMK a hagyományőrző
arculatát szeretné erősíteni. Ezt a törekvést szolgálták az intézményi és a településrészi rendezvények.
A 2009-es esztendőt rögtön egy régi szokás felújításával, s egyben rangos fellépéssel kezdtük. A Zalaegerszeg város által immár 11 éve megrendezett
új évet köszöntő műsorán a Dísz téren a Harangrojt és az Igazgyöngy hagyományőrző csoportok,
valamint népdalos és népzenész tanulóink közösen
szerepeltek. A fellépés nagyon tetszett nebulóinknak, külön lelkesítette őket, hogy kicsi gyermekként a nagy színpadról az egész városnak kívánhattak „minden jót: bort, búzát, békességet…”.
Az iskola alapítványi bálján szülők és pedagógusok
együtt adtuk elő nagy sikerrel az igazán magyar táncot, a palotást. Ezen felbuzdulva, nem hagytuk abba
a próbákat, hanem folytattuk néptánccsoportként.
Így a néptánc minden korosztály számára megismerhetővé, megtanulhatóvá vált Andráshidán óvodától a felnőttekig. Az oktatás egy kézbe került,
minden csoportot Kiss István tanít töretlen lelkesedéssel.
Áprilisban néhány harangrojtos gyermek az Igazgyöngy Hagyományőrző Csoporttal népzenei találkozón vett részt a délvidéki Oromhegyesen. Na-

gyon örültünk a lehetőségnek, ezúton is köszönjük,
hogy határainkon túl élő magyaroknak is elvihettük
hírünket.
Ugyanebben a hónapban – a tavaszi zsongásban
színvonalas népdalversenyt tartottunk az iskolában.
Népdalosaink a versenyeken kívül is sokszor szerepelnek, hiszen a magyar szokásokhoz, élethez
szorosan hozzákapcsolódik az ének. Hallhattuk
őket kiállítás megnyitókon, útavatókon, iskolai és
településrészi ünnepségeken.
Igyekszünk kiállításokkal is felhívni a figyelmet a
magyar kézművesség értékeire, gyönyörűségeire.
Volt már nálunk fazekas, fafaragó, népi viselet, csipke, nemez és gyöngyfűzés bemutató. 2009 februárjában intézményünk diákjának szülei - Preisinger
Gyula és felesége (Sík Diána) - örvendeztettek meg
bennünket ősi magyar motívumokkal díszített bőrtárgyaikkal. Ki tudja, lehet, hogy valakit úgy megérint egy míves munkadarab, ezután komolyabban
fog érdeklődni egy-egy kismesterség iránt. Ezért is
fontosak a bemutatók. E tárlat megnyitóján stílusosan néptáncosaink és népzenészeink vettek részt.
Tanulóink a hagyományos kézművességgel technikaórákon és délutáni szakkörön ismerkednek.
Munkáikból a tanév végén láthattunk szép kiállítást.
Az ÁMK programjai szorosan kapcsolódnak az
évköri szokásokhoz. Minden időszaknak megvannak a hagyományai, jeles napjai, melyeket csak feléleszteni, újratanulni-tanítani és továbbéltetni kell.
Csak így térhetünk vissza a RENDhez, a rendezett
élethez.
Húsvét előtt elűztük a rossz időt és más ártó dolgokat a kiszehajtáson. Játszóházat tartottunk, ahol
többek között megismerkedhettek a gyermekek a
tojásfestés hagyományos módjaival.
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Májusfát állítottunk, amit néptáncosaink közreműködésével ki is táncoltunk a hónap végén.
Azt, hogy ki legyen a diákönkormányzat vezetője,
az egész diákságot megmozgató pünkösdi királyválasztással döntöttük el.
Idén már nem maradhatott el az Orbán-nap, melyet Marton-hegyen, a helyi gazdák segítségével
tartottunk meg. A rendezvény jótékony hatására
ősszel megalakult az Andráshidai Borbarátok Köre,
mely összehozza a szőlő, a bor iránt érdeklődőket.
Újabb közösség teremtődött Andráshidán.
Az október elején megtartott szüreti mulatság
jól sikerült. Egyre több gyermek és felnőtt kíséri a
felvonulók csapatát. A mulatság része volt a településrész 5 helyszínén a csoportok bemutatkozása
és a vendéglátás is. Nagy számú közönség fogadta
a felvonulókat az ÁMK udvarán, ahol közös bográcsozás, beszélgetés, zene, tánc, műsor várt még
rájuk. A jó hangulat bizonyíték arra, hogy szükség
van a közös együttlétekre - legyen az egy vidám
délután vagy egy ünnep.
Ugyanilyen fergetegesre sikeredett novemberben
a Márton-nap, melyet úgy szerveztünk meg, hogy
a múltat ötvöztük a mával, a régi népi szokásrendet átültettük napjaink keretei közé – és ez nagyon
jól működött. A program során megismerhettük
Lúdas Matyi történetét a színjátszó csoportunk elő-
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adásában, majd kezdetét vette a csapatok - Matyi,
Döbrögi, pandúrok, háznép - felvonulása. Minden
osztály képviselhette közösségét. A libagágogás,
a lábszépségverseny, a libaöltöztetés, a kukoricamorzsolás, várépítés, a népi gyermekjátákok, tréfás vers bemutatása komoly megmérettetésnek
bizonyult. A rendezvényt libator zárta, ahol minden csapat elfogyaszthatta az általa készített finom
libaételeket.
Az őszi szünet után egy új foglalkozás indult el nálunk, a baranta. Ez is hozzá tartozik a hagyományőrző arculathoz, hiszen az ősi magyar küzdősportokat foglalja magába, és igazi erényekre, erkölcsre
nevel.
Közösségünk a 2008/2009-es tanévet együtt zárta
júniusban az Öveges ÁMK jótékonysági gáláján és
együtt ünnepelte év végén a karácsonyt az intézményünkben és a mindenki karácsonyfájánál. Átélhettük az ünnep igazi tartalmát, mikor néptáncosaink, népzenészeink, a Harangrojt és az Igazgyöngy
hagyományőrzői közösen fedték fel előttünk karácsony szent titkát és üzenetét.
Ez a közösségi szellem, a régi magyar értékrend és
hit tartson meg minket továbbra is ezen az úton.
Sümeginé Horváth Anita
a Harangrojt Hagyományőrző Csoport vezetője
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KIÁLLÍTÁSAINK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

László Edina iparművész textiltervei
Preisinger Gyula és Sík Diána népi
iparművészek bőrtárgyai
A szent Pál évről
Berg Judit: Rumini Zúzmaragyarmaton
című könyvtári vetélkedő versenymunkái
Az Öveges ÁMK óvodásainak kiállítása
Az ÁMK tanulóinak alkotásai
Kiállítás Haydn német zeneszerző
halálának 200. évfordulója alkalmából
Iskolatörténeti kiállítás
Kiállítás a történelem órák munkáiból
20 éves az Európai Unió – vándorkiállítás

MOZAIKOK A KÖNYVTÁR ÉLETÉBŐL
Könyvtárunk fő célja, minél több hívet nyerni a könyvtár, az olvasás, és a művelődés számára, már a legfiatalabb korosztály érdeklődését úgy alakítani, hogy szabadidejüket igényes kulturálódással töltsék. 2009-ben
is e cél megvalósítása köré szerveztük rendezvényeinket.
• A magyar kultúra napja alkalmából a zalai Énekmondó együttes adott műsort a legfiatalabb olvasóinknak.
• Médiaóra Pachmann Péterrel segített a gyerekeknek a hírek értelmezésében és a kritikus-elemző TV
nézésben.
• Internet Fiesta – könyvtári informatikai foglalkozások
• NyusziSzéf – könyvtári vetélkedő húsvét alkalmából
• A város és városkörnyék 4-5. osztályosainak hirde-

tett kétfordulós könyvtári - irodalmi vetélkedő Berg
Judit: Rumini Zúzmaragyarmaton című könyvéből, ezzel egy időben zajlott kiállítás a gyerekek a könyvhöz
készült versenymunkáiból. A vetélkedő döntőjén részt
vett a mű szerzője. A gyerekeknek nagy élményt jelentett a vele való találkozás.
• Radnóti emlékműsor – Tisztelgés a 100 éve született Radnóti Miklós emléke előtt a zalaszentgyörgyi
Gyertyafény kórus előadásában
• „Úristen kamasz lettem!” – író – olvasó találkozó
Sohonyai Edit írónővel
• „Szélike” - könyvtári vetélkedő Benedek Elek születésének 150. évfordulója alkalmából
• „Hiszi a piszi!” - mesemondó verseny
Vonyóné Pass Márta
könyvtáros
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HETI RENDSZERESSÉGGEL MŰKÖDŐ GYERMEKPROGRAMJAINK
•

Grafika

•

Színjátszó kör

•

Harangrojt Ifjúsági Hagyományőrző Csoport

•

Labdarúgás

•

Leányfoci

•

Szivacskézilabda

•

Kosárlabda

•

Kötélugrás

•

Baranta

•

Sakk

•

Fit-ball

•

Akrobatikus rock & roll

•

Amatőr rádiózás

A RÁDIÓ HULLÁMHOSSZÁN

2009 októberében a szeptemberi bemutató után hamarosan megalakult az ÁMK-ban a rádióamatőr szakkör.
A rádióamatőrök tevékenysége igen sokrétű. Vannak,
akik a rádióforgalmazás részét szeretik, vannak akik a
sport részét és vannak akik a technikai háttere iránt érdeklődnek.
A mi szakkörünk ebből a forgalmazás részét műveli.
Ennek lényege, hogy minél több összeköttetést létesíteni hazai és külföldi rádióamatőrrel és másik iskolai
szakkörökkel. A rádióösszeköttetés folyamán hírét viszik a gyerekek a nagyvilágba iskolájukról és szűkebb

környezetükről mint Magyarország „apró nagykövetei”. Ugyanis elmondják, hogy melyik városból, mely
iskolából rádióznak, és hányadik osztályba járnak.
Rádióállomás üzemeltetéséhez rádióengedély, az engedélyhez sikeres rádióamatőr vizsga kell.
A mi rádióengedélyünk a szakkörvezető vizsgája alapján kiállított, kimondottan gyerekeknek szóló HA1KID
hívójelű rádióamatőr engedély. Felügyelet mellett rádiózhatnak a szakkör tagjai rádió-rádió és rádió-internetrádió átjátszóállomásokon keresztül is. Rövid idő alatt
elsajátították mindegyik üzemmód használatát. Mindegyik szakköri tag készített már élő rádiókapcsolatot.
A szakköri foglalkozások elméleti témakörei úgy lettek
összeállítva, hogy gyorsan elsajátíthassák a rádiózás szabályait. Terveik között a továbbiakban egy vizsgára való
felkészülés is szerepel.
Eddik elsajátított témakörök:
•
Ismerkedés az amatőrrádiózással
•
Élet és balesetvédelem
•
Nemzetközi rádiós rövidítések és kódok
•
Forgalmazási és viselkedési szabályok
rádióátjátszókon való forgalmazáskor és az
úgynevezett éteretikai szabályok
•
Rádió adó-vevő főbb részei
Tiszaletin Ferenc
a csoport vezetője
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A TÁNC, MELY IGAZI SPORTTEVÉKENYSÉG
Új szabadidős elfoglaltság októbertől az Öveges ÁMK
életében az akrobatikus rock and roll sporttánc oktatása. A csoport kis létszámmal indult, de mára egyre népszerűbb a diákok körében. Egyre többen érdeklődnek
a pörgő ritmusú zenére alapuló, dinamikus tánc iránt,
mely inkább nevezhető igazi sporttevékenységnek. Három nagy zenei irányzatból fejlődött ki, s egészült ki az
akrobatika, a kápráztatás, temperamentum elemeivel.
Egyszerre igényel nagyon komoly állóképességet, dinamikát, lazaságot és erőt.
Az alaplépés nem túl bonyolult, de pontos kivitelezése
sok gyakorlást igényel. A táncosok az edzéseken egy
kész koreográfiát gyakorolnak be, amelybe az edző
tánckategóriától függő számú és nehézségű akrobatikát
tesz be.
A helyi csoportban jelenleg koordinációs képességfejlesztés zajlik. Lassúbb zenére alaplépéseket és helycse-

réket tanulhatnak a tánccsoport tagjai. Ezt követi a későbbiek folyamán a zene tempójának fokozása, egyre
nehezebb táncfigurák tanulása, végül a tánc akrobatikus
elemekkel történő bővítése.
Koszogovics Norbert
művészeti vezető

BARANTA, A HAGYOMÁNYOS MAGYAR HARCMŰVÉSZET
A baranta szó jelentése: harcra, hadjáratra való
felkészülés, törvényesen alkalmazható erőszak,
ill. annak alkalmazása. Valójában egy a IX. század
és a XX. század között élt magyarság harci kiképzési formáira épülő fegyveres- és pusztakezes harcművészeti irányzat. A baranta nem egy,
vagy több „mester” alkotása, hanem a magyar
nép, mint kultúrkör összegzett tudásanyagának
tükröződése a sajátos harci testkultúrában. Egy
barantázó magyarul él, gondolkodik, harcol, táncol, énekel. Legfontosabb feladata, hogy a lehető
legalaposabban megismerje és magáévá tegye azt

a kultúrát, amely az általa megtanult harci értékeket kifejlesztette. Egy barantázó sosem harcol
valami ellen, hanem mindig valamiért.
A baranta Magyarország leggyorsabban fejlődő
harcművészeti irányzata. Egyre több településen
indítanak baranta egyesületeket, amelyek a helyi
ifjúság mellett az ott élő korosztályok mindegyikével foglalkoznak. Nyugat-Magyarországon jelenleg Sopronban, Pápán, Győrben, Körmenden,
Szombathelyen, Nagykanizsán és Zalaegerszegen
folyik a hagyományosan magyar harci elemek tanítása. Az egyik épp itt, az Öveges József ÁMKban.
Az elmúlt néhány hónap alatt megismerkedhettek a gyermekek a botforgatás, szablyavívás iskolagyakorlataival, birkózó alapelemekkel.
Reméljük, a későbbiek folyamán mind többen
csatlakoznak csoportunkhoz, és teszik magukévá
nemcsak eme ősi harcmodort, hanem a teljes hagyományos népi kultúrát.
Zakács Örs
a csoport vezetője
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ISKOLÁBA HÍVOGATÓ
Szép hagyománya intézményünknek, hogy az első osztályba készülő óvodásokat két alkalommal is meghívja:
ismerkedjenek leendő iskolájukkal, tanító nénijükkel és
az itt folyó munkával.
Januárban az „Ovis péntek” rendezvényére hívták a
tanító nénik az iskolába indulókat. Kötetlen beszélgetés, játék várta a kicsiket és természetesen szüleiket.
Bemutatták az elsős tanító néniket, akik kellemes teázgatás közben ismerkedhettek leendő tanítványaikkal és
a szülőkkel. Akik szerettek volna, tevékenykedhettek
is: dolgozhattak a játszóház keretében, készíthettek
farsangi álarcot, vagy sógyurmázhattak. Ügyeskedhettek sportjátékokban, vagy építhettek, ugrálhattak kedvükre.
Búcsúzóul apró ajándékkal, kedveskedtek a tanító
nénik, s az óvodások egy újabb meghívót is kaptak az
„Ovis szombat” rendezvényére.
Ezen a szombaton ízelítőt kaptak az iskolába készülők

a nálunk folyó szabadidős tevékenységekről, és betekintést nyerhettek a szakkörök munkájába is. Rövid műsor
keretében bemutatókat láthattak a kicsik: a kötélugrók,
a hagyományőrző csoport, a színjátszók előadásait nézhették meg. Bepillantást engedtek munkájukba a nyelvi
tagozaton tanuló iskolások a németül és angolul előadott jelenetek keretében. A szülők részletes tájékoztatást kaptak az iskolában folyó oktató-nevelő munkáról,
az első osztályosokra váró feladatokról. Ezt követően
az óvodások megmutathatták, mit tudnak már: rajzoltak, vágtak-ragasztottak, énekeltek-zenéltek, tornáztak
és feladatokat oldottak meg. Közben megismerhették
leendő osztálytermüket, ahol a tanító nénik bemutatták a tankönyveket és iskolai felszereléseket, amelyek
szeptembertől már mindennapi használati tárgyaik
lesznek a most még óvodásoknak.
Szekeresné Simon Mária
munkaközösség-vezető

NÉVADÓNKRA EMLÉKEZTÜNK
Minden tanévben megemlékezünk iskolánk névadójáról, Öveges József professzorról.
Így történt ez az elmúlt tanévben is: több napos
sport- tanulmányi- és kulturális program keretében
tiszteleghettek tanulóink a híres természettudós
emléke előtt. A városi temetőben megkoszorúztuk
névadónk sírját.
Hétfőn reggel az osztályok képviseletében egy-egy
tanuló helyezte el virágait az aulában az emléktábla
előtt. Ezt követően a hagyományos, és nagyon kedvelt program, a Mozdulj! következett. Az alsósok és
a felsősök osztályonkénti megmérettetése sorverseny keretében történt. Délután a város iskoláinak
képviseletében a komplex természetismereti verse-

nyen vettek részt a 2-4. évfolyamon a legügyesebbek. A nagyobbak a városi fizikaversenyen mérhették össze tudásukat.
A hét következő napjain folytatódtak a tanulmányi
versenyek. Az alsósok mesemondó vetélkedésén jókat derülhettek a résztvevők a vicces, tréfás meséken. Helyesírásból, szépírásból megmérettek az alsós és felsős tanulók. A versenyek a felsős csapatok
természetismereti vetélkedőjével értek véget.
Az Öveges-napok eseménysorozatát az ünnepélyes eredményhirdetés zárta le, ahol teljesítményükért jutalomban részesülhettek a legjobbak.
Szekeresné Simon Mária
munkaközösség-vezető
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ZENE A SZERETET JEGYÉBEN
„Az ének megszépíti az életet, az énekes meg másokét.”/ Kodály Zoltán/

A 2009-es évben sok kis másodikossal gyarapodott az intézmény énekkara. A kicsinyek nagy-nagy
szeretettel, lelkesen járnak a próbákra.
Az első közös bemutatkozásra a zenei világnap
alkalmából szervezett rendhagyó énekórán került
sor. Joseph Haydn halálának 200. évfordulója tiszteletére kiállítás nyílt a mester életművéből.
Az énekkarosok mellett kiváló hangszeres szólisták s énekes vendégművészek szólaltatták meg a
zeneszerző műveit.
Az énekkar fellépése tette teljessé az 1848-as és
1956-os emlékműsort, a nemzedékek kézfogása
gálát, s az iskola alapításának 125. éves évfordulója
alkalmából szervezett nagyszabású ünnepséget is.
Hagyományainkhoz hűen a dalosok és Mátyás atya
közreműködésével háromszor gyújtottunk adventi
gyertyát a bejárati aulában. A meghitt pillanatok ráirányították a gyerekek figyelmét advent legfontosabb üzenetére: az egymás iránti figyelemre, szeretetre.
Az év kiemelkedő eseménye a karácsonyi ünnepség is az összefogás jegyében zajlott. Az énekkari
művek a helyi zeneiskola furulyásai és a zongoratanárnő kíséretében szólaltak meg. A Harangrojt
Hagyományőrző Csoport és a 2. osztályos néptáncosok bemutatkozását kis népzenészeink muzsi-

kálása, s az „Igazgyöngy” éneke segítette. A záró
énekben kezdő gitárosaink is lehetőséget kaptak a
bemutatkozásra. A nyitó műsorszámban – a klaszszikusoktól kissé eltérő felállásban – a tanári „kamarazenekar” lépett közönség elé. Gyermekeink
a környező települések karácsonyi ünnepségére is
elvitték jó hírünket.
Szépen szerepeltek az év során népdalos csoportjaink is. A megyei népdalversenyen szóló kategóriában kettő, csoportban egy arany minősítést
nyertek. A „Katicák” csoport énekesei a Zalai Művészeti Fesztiválon Nagykanizsán, a „Huszárkák” a
keszthelyi Toborzó énekes találkozón képviselték
iskolánkat. A „Zalai Regruták” éneklő csoport különdíjban részesült a Vajda József népdalversenyen,
Zalaegerszegen. A „Tiszán innen Dunán túl” országos népdalverseny területi fordulójáról a megyei
döntőbe jutott: Preisinger Virág, Csizmadia Lili,
Kovács Adél, Sümegi Zoé, a „Violák” és a „Zalai
Regruták” csoport.
A 2009 tavaszán rendezett nemzedékek kézfogása jótékonysági gálaműsor bevételét a népdalos és
hagyományőrző csoportok fellépő ruháira fordítjuk.
Standi Gyuláné
énekkarvezető
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A DIÁKÖNKORMÁNYZAT LEGIZGALMASABB PILLANATAI
Farsang

Gyermeknap

Január végétől, a félévi bizonyítványosztás után minden
diák izgatottan készülődik a farsangra. A 2009-es évben
a központi téma a világ népeinek bemutatása volt. Izgalmas, ötletes jelmezekbe bújva rövid műsorszámmal varázsoltuk a tánctérre az általunk kiválasztott nép egy-egy
jellemző tulajdonságát.
Gondolom, sokan
emlékeznek a Hupikék
törpikékre, a cirkuszi csoportra,
a skót dudásokra,
a japán gésákra, a
hawaii és arab táncosokra, a terroristákra, a cigány
lakodalmasokra stb. Szinte minden osztálynak sikerült a
műsorszámába az osztályfőnökét is bevonni, ami nagyon
jó dolog, hiszen szívesebben játszunk mi is, ha ők is segítenek nekünk.
A jelmezes felvonulás után izgatottan vártuk az eredményhirdetést és a tombolasorsolást, melynek fődíja egy
MP4 lejátszó volt. A jelmezverseny helyezettjei finom tortákat kaptak. A hivatalos programok után osztálybulikat
tarthattunk, ahol a jó zene, a finom enni – és innivalók
biztosították a jó hangulatot.
Remélem, az idei farsang is ilyen jól fog majd lezajlani.
Bakó Borbála - 8.a osztály

Iskolánk életében a „legjobb nap”, a gyermeknap.
Ilyenkor szó sincs tanulásról, a szervezők mindent elkövetnek, hogy mi,
diákok jól érezzük
magunkat.
Kezdéskor jól megtömjük a pocakunkat
finom pizzával, majd
sorban jönnek a programok. Reggel bemelegítésként kötélhúzással indítunk, ez az
iskola szinte minden
diákját megmozgatja.
Az elmúlt évben ezt
a „pünkösdi királyválasztás” követte. A
szórakozás mellett
komoly tétje is volt a dolognak, hiszen a győztes „király”
egy évre elnyerte a „diáktanács titkára” megbízatást. A
hetedik-nyolcadik osztályok jelölteket állítottak ki, akik
segítőkkel a hátuk mögött versengtek a megtisztelő címért. Forgószínpadszerűen különböző komoly illetve
vicces feladatokat kellett megoldaniuk. Volt közös induló éneklése, kortes beszéd írása, játékok szétválogatása, múmiakészítés, ugrókötelezés stb.
Délután baranta bemutató, repülő- és autómodellezés, katonai fegyverbemutató kötötte le a fiúk érdeklődését. A lányok fodrász- és sminkversenyen, könyvtári
vetélkedőn szórakozhattak, a művészlelkek pedig rajzés énektudásukat csillogtathatták meg a számukra rendezett versenyeken. A kicsiknek póni lovaglás, udvari
játékok adtak lehetőséget a kikapcsolódásra.
Lapat Luca
8. a osztály

Mikulásvárás
December 6-a kisgyerekek számára nagyon várt ünnep, hiszen ekkor jön a Mikulás, aki mindenféle apró ajándékot, csokoládét, esetleg
virgácsot rak az ablakba tett csizmákba.
Nálunk az Övegesben is szokás ezt a szép hagyományt követni. A
felsősök kis mikulásfigurákat, csizmákat, szánkókat vágnak ki piros
kartonból, ezekbe rejtik a szaloncukrot, csokit vagy más apró meglepetést a testvérosztálynak.
Reggel halk ünnepi zene és a Mikulás apró kis ajándékkal fogadta az
iskolába érkezőket, aki mellett ott álltak a krampuszok is.
A délelőtt során a felsős osztályok a Mikulás bácsival együtt elmentek az alsós testvérosztályukhoz, és ott a kicsik nagy örömére átadták a „meglepetést”.
Az ajándék mellé néhol műsort is adtak a nagyok vagy a kicsik, dalokkal köszönték meg a Mikulásnak s egymásnak a megemlékezést.
Kovács Vivien
8. a osztály

Táborozások, kirándulások
•
•
•
•
•

Csicsergő erdei iskola
Balatongyöröki sport- és túratábor
6. b osztály sikondai táborozása
Sítábor Nassfeldben
Óvodások síelése Roglán
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SPORTÉLET
Intézményünkben a sportélet hosszú hagyományokra nyúlik viszsza. Turisztikai szakosztályunk rendszeresen szervez gyalogtúrákat bel- és külföldön nemcsak gyermekeinknek, hanem a település lakói számára is. Tavasszal emlékezetes kirándulás résztvevői
voltunk a varázslatos bakonyi Cuha-patak szurdokvölgyében. Téli
időszakban tanulóink és családtagjaik megtanulhatnak síelni a közeli Ausztria gyönyörű síterepein. Az elmúlt időszakban 3 egynapos
síelésen vettünk részt Wienebene sícentrumában. Emlékezetes
volt a nassfeldi 4 napos „síőrület” Ausztria egyik legszebb és legnagyobb síparadicsomában. Nyáron a hagyományos balatongyöröki sport- és túratábor sok-sok kirándulásra, fürdésre, focizásra,
számháborúra adott kiváló lehetőséget.
Intézményünkben nagy hagyománya van a labdarúgásnak. Minden korosztályban van focicsapatunk. Korosztályos labdarúgó csapataink 2009-ben 10 tornán győzedelmeskedtek. A 3-4. osztályos

csapatunk Zala megye legjobb csapataként a városi és a megyei
teremlabdarúgó diákolimpián diadalmaskodott. Ugyanez a csapat
a kispályás füves bajnokság megyei döntőjében a 3. helyet szerezte
meg. A Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség szervezésében az
5-6. osztályosok 3. helyezést, a 3-4. osztályosok 1. helyezést értek
el. A 3-4. osztályos csapatunk az országos döntőn fogcsikorgatva
küzdött, de nem ért el helyezést.
A tanév elején lány labdarúgócsapat alakult a felső tagozatban.
Szeptembertől alsós lány tanulóink kosárlabdázhatnak az iskolai
sportkör keretében. A legnépszerűbb szellemi sportjáték: a sakk
is teret hódított iskolánkban. Intézményünkben az alsó tagozatosaink örömére folytatódott a szivacskézilabda oktatása. Iskolai
rendezvényeken nagy sikereket aratnak kötélugróink.
Varró Dezső
testnevelő

ÓVODÁSAINK MINDENNAPJAI
Az ember életében több olyan sorsforduló van, amely egy újabb életszakaszra készít fel. Ilyen jelentős életszakasz az óvodáskor, amelyben
a megszerzett személyiségvonások akár egy egész életen át meghatározó jelentőségűek maradnak.
Kiemelt feladatunk volt ebben az évben: az egészséges életmódra
nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermekek testi fejlődésének elősegítése. Fontosnak tartottuk, hogy a gyermekek
élettere legyen barátságos, lehetőséget adva arra, hogy a gyermekek
ötletei, elképzelései is érvényesüljenek. Minden csoportnak kialakult
a hagyománya, szokásrendszere, jelképrendszere, ami sajátos, egyéni
színezetű légkört biztosított óvodánkban.
A gyermekek neveléséhez először meg kellett teremteni a szülőkkel
a jó kapcsolatot, hogy kellő bizalom alakuljon ki az együttneveléshez.
A családias légkör megteremtése elősegítette a gyermekek társas
kapcsolatainak alakulását. Mindehhez gazdag, tevékenykedtető életre
volt szükség.
Az év során nagyon sok programon vettünk részt, pl:
• A ZTV felvételt készített több gyermekünk mesemondásáról.
• Az ÁMK általános iskolája megalakulásának 125. évfordulóján zalai
körjátékokat mutattak be gyermekeink úgy, mint a szüreti felvonuláson is.
• Októberben köszöntötték az óvodások az ”időseket”, a hagyományápolás keretében pedig lucáztak, betlehemeztek, nőnapot köszöntöttek náluk.

• Az ÁMK-ban kiállítás nyílt az óvodások rajzaiból, ahol a megnyitón
a nagycsoportosok népi gyermekjátékokkal szerepeltek.
• A csoport életében nagy hangsúlyt kap minden évben a szülőkkel
való kapcsolat megerősítése, elmélyítése. 2009-ben két alkalommal
került sor játszóház megszervezésére, ahol szinte minden gyermek
szülője részt vett.
• A közös készülődés, dekorációk készítése, érzelmi ráhangolódás
mind a közösségépítést szolgálta.
• A tanév végén kirándulást szerveztek a csoportok Zalaboldogfára,
Kistolmácsra, Szombathelyre, Vorhotára, ahol a szülő, gyermek, pedagógus egyformán jól érezte magát.
• Kirándultak a Bóbita játszótérre, megismerkedtek a tűzoltóság
munkájával.
• Rendszeres látogatói voltak a Tarka-Forgó előadássorozatnak és a
Bábszínház előadásainak.
• Megismerkedtek a korcsolyázás alapjaival.
• Rendszeresen részt vettek a Vízhez szoktatási programban.
• Elindult a néptáncoktatás is, amelyben 22 fő vett részt.
• Az óvodai hitoktatás nagyon sikeres volt 18 fővel.
• A hagyományápolás fontos szerepet töltött be az ünnepekre készülődéseknél: (mikulás, mikulás-mozdulj, karácsony, farsang, kiszézés, nőnap, húsvét, anyák napja,
gyermeknap, évzáró…)
• Az iskolával szoros kapcsolat alakult ki, folyamatos volt az ismerkedés, bemutatkozás, barátkozás a tanítónőkkel, a már iskolába ment
régi ovisokkal, szülőkkel.
„Olyan sok minden van, amit úgy szeretnénk elmondani a gyerekeinknek! Szeretnénk meggyőzni őket, hogy ne nőjenek fel olyan hamar,
de nem hallgatnak ránk. El akarjuk mondani nekik, hogy a szépség
múlandó, de ők nem hajlandók elhinni. Figyelmeztetjük őket, hogy
tetteiknek következményei lesznek, és mégis dacolnak velünk. Szomorú, de gyerekeink még csak nem is kapiskálják, hogy veszélyes hely
ez a világ, így hát a mi dolgunk, hogy megtegyünk mindent, amit csak
tudunk, hogy megvédjük őket.” /Marc Cherry/
Novák Piroska
óvoda vezető
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BEMUTATKOZIK A SZÉLRÓZSA TÁNCKÖR
kek kézfogása gálán, júniusban a „Sióagárdi búcsú”
című, az 1950-es évekből származó koreográfiát adtuk
elő, majd ezzel a műsorunkkal júliusban a nagykutasi
falunapon is felléptünk.
Az október 3-i szüreti felvonulás során csoportunk
jelenlévő tagjai e programból részleteket táncoltak a
felvonulási útvonal több pontján, és még abban a hónapban az Öveges ÁMK jubileumi műsorán is előadtuk
az agárdi búcsút.
Jelenleg két koreográfia formálódik István tanár úr
kezei között: az egyik a Bukovinai székely aprótáncok
nevet viseli, a másik, készülőfélben lévő műsorszám
Rába-közi táncok lesznek.
Mi úgy gondoltuk, hogy modern, mozgásszegény életünkbe az aktív mozgást tánc formájában visszük be,
és ezekkel a tartalmas, szórakoztató együttlétekkel
még az egészségünket is ápoljuk.
A gondolatot tett követte, és már február 10-én - az Mottónk: A tánc mindenkié!
invitáló plakátoknak is köszönhetően - 15-20 ember- Ennek szellemében várunk körünkbe időset és fiatalt,
ből álló csapat fogadta az első próbára érkező taná- nőt és férfit egyaránt!
runkat, Kiss Istvánt. A csoport magját, a palotást tánVarga Kálmán
colók zöme és az Igazgyöngy Egyesület bátrabb tagjai
a tánckör egyik alapító tagja
jelentették. A táncot kedvelőkhöz az idők során többen is csatlakoztak, néhányan el-elmaradoztak, néhányan visszatértek. Igazából végleges létszáma nincs,
mindenkor szívesen látjuk az új jelentkezőket.
Próbáink kedd esténként vannak, ahol mindig igen jó
hangulat alakul ki.
Mivel teljesen amatőrök vagyunk, ezért egy-egy néhány perces műsorblokk megtanulása nekünk sokkal
több időt jelent, emiatt a próbák számunkra erősek.
A kétórás intenzív gyakorlatok után mindig jóleső fáradtsággal térünk haza.
A nevünkben szereplő „Szélrózsa” arra is utal, hogy
tényleg sokfélék vagyunk: 20 és 60 év közöttiek, apukák, anyukák és nagymamák, szakmunkások, kézművesek és diplomások, aktívak és nyugdíjasok, szőkék
Állandó felnőtt programok
és barnák, soványak és derekasabbak stb.
•
Szélrózsa Tánckör
A táncköri forma lazább jelleget ad a csoportnak, és
•
Aerobic
magában hordozza a kör bővíthetőségét is.
•
Pilates
Repertoárunkra a néptánc és ahhoz közel álló műfaj•
Andráshidai Borbarátok Köre
ok jellemzőek.
Első szereplésünk alkalmával, a 2009. évi nemzedéImmár egy éve is elmúlt annak, hogy a 2009. évi alapítványi bál egyik fénypontjának számító palotás páros
tánc bemutatásra került. A siker fergeteges volt, és ez
arra ösztönözte a benne szereplőket, hogy a társastáncot valamilyen formában tovább kellene éltetni.
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MEGALAKULT
AZ ANDRÁSHIDAI BORBARÁTOK KÖRE
Andráshidán élő illetve a településrészt övező szőlőkben hobbiból gazdálkodó szőlősgazdák 2009.
novemberében megalakították az Andráshidai Borbarátok Körét. Már a második összejövetelen 25 fő
jegyeztette magát.
A megalakulás célja, hogy egy jó közösség keretében előadásokon fejlesszék szakmai tudásukat, megismerjék egymás tapasztalatait, no és természetesen
egymás borait is megkóstolják.
Az első összejövetelen bemutatkozott mindenki: mit
csinál az életben, hogyan kezdett el szőlővel foglalkozni, milyen a szőlője stb. Mindannyian „rendesen”
felkészültek a bemutatkozásra, mert sorban kerültek
elő a verejtékes munkával megtermelt boros flaskák.
Már ekkor elhangzott, hogy egy tartalmas baráti beszélgetés miatt is jó ötlet volt összejönnünk.
Második alkalommal a közismert szőlész és borász
Dr. Pálfi Dénes tartott egy nagyon értékes előadást.
Megismerkedhettünk a szőlő életterével, víz és tápanyag igényével, betegségeivel és ápolásával. Az előadás végén egyöntetű volt a vélemény, hogy mindenki
kapott valami újat az est folyamán. Az elhangzott első

előadását még kettő fogja követni, majd borbírálattal
zárul a sorozat.
További terveinkben is szerepelnek szakmai előadások, tanulmányutak. Szeretnénk más borbarátokkal
is felvenni a kapcsolatot.
A kör nyitott, szeretettel várunk minden borbarátot
(hölgyeket is!) aki szereti a jó baráti társaságot, ahol
nem csak tanulni lehet, hanem kulturált poharazgatás
mellett kellemesen el lehet beszélgetni.
Hollósi Gyula
elnök

A MAGYAR ALAPÍTÁSÚ PÁLOS REND
Izgalmas és tartalmas előadásnak lehettünk részesei
a pálos szerzetes rendről Szántai Lajos kutató előadásában az év első felében.
Mindannyiunkat érdekel a kérdés: kik is voltak ők,
milyen szerepet játszottak a történelmi Magyarország
életében, hogyan fonódott össze életük és haláluk a
magyar uralkodóház tagjaival, milyen csodák fűződnek életükhöz, hogyan történt beavatási szertartásuk stb. A téma rendkívül összetett és széles körű.
Nagy tudású, a korhű dokumentumokra támaszkodó és abban jártas előadója történelmi eseményeink
összefonódására, általunk másképp ismert, esetleg
nem ismert összefüggéseire, történéseire hívja fel a

figyelmet, nem feledkezve meg aktuális életünk fonákságairól sem.
Szántai Lajost maratoni előadásairól, egyéni stílusáról, a témához szorosan kapcsolódó történelmi kitekingetéseiről már sokan ismerjük. Most sem csalódtunk benne.
Nagyon örülünk, hogy előadását a településrészről,
a városból sőt még a megye távolabbi pontjairól is
érdeklődéssel hallgatták. Folytatás tavasszal, illetve
ősszel, melynek témája a szkíta majd a pártus birodalom. Izgatottan várjuk.
Huber Klára
szabadidő-szervező
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AZ „IGAZGYÖNGY” HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET
Jelszavunk : A levél lehullhat, az ág letörhet, csak a
gyökerek maradjanak épek.
Fontosnak tartjuk a hagyományőrzést, mert úgy
gondoljuk, hogy csak az érti és értékeli dalainkat,
népmeséinket, nyelvünket gazdagító szólásokat és
közmondásokat, csak az tud olvasni a népi faragás, szőttes, hímzés formavilágából, aki ebben a
kultúrában gyökerezik. Világszerte elismert, hogy
népünk szellemi és tárgyi kultúrája igen gazdag.
Kézművességünk formavilága mellett zenénk, dalaink, táncaink egyedülállóak. Nagyon igaz ez szűkebb hazánkban, a nyugati végeken megmaradt értékeinkre is. Bár az emberek érdeklődése nagyon
változó kultúránk e szelete iránt, nekünk erőt ad
a dalok szeretete, a baráti összetartozás és az a
tudat, hogy tevékenységünkkel fontos értékeket
mentünk át az utókor számára.
Célunk, hogy egyre több ember, főleg gyermek
ismerje meg a dalok, szokások és más népi kincseink szépségét, értékét és az együttlét örömét.
15 évvel ezelőtt a népdalok és népszokások őrzésére és továbbadására vállalkoztunk, és ennek szellemében tettük dolgunkat 2009-ben is. Népzenei
gyűjteményekből tanultuk a legértékesebb dalokat,
s az alkalomnak megfelelően válogattuk csokrokba.
Máskor népszokások keretébe illesztettük őket,
melyeknek bemutatására jó alkalmat kínált a megyei szervezésű kézikaszás arató kézicséplő verseny Nován, cséphadarós kézicséplő és zsupkötő
és népi ételbemutató verseny Zalabaksán, kertbarát kiállítás Lakhegyen, kukoricafosztás a Falumúzeumban és a „Zala megye az én hazám” közösségi vetélkedő, ahol egyesületi tagunk, Pilise József
és segítőtársai a cséphadaró készítését mutatták
be. Kisfilmet is vetettünk fel róla, mint ahogyan az
előző években már több szokásról.
Szerepeltünk: Söjtörön, Becsvölgyén esküvőn,
Zalaszentgyörgyön Falunapon, Botfán, Zalaegerszegen a gondozóházban, az idősek otthonában,
a Kézművesház pünkösdjén, a Göcseji Falumúzeum kukoricafosztásán és nemzetközi betlehemes
találkozón Szombathelyen és Gencsapátiban, minősítőn Siklóson.

Műsorainkban többször együttműködtünk az Öveges József AMK nevelőivel, tanulóival, különösen
a Harangrojt ifjúsági csoporttal. Ilyen alkalmak: a
hősök napja, március 15, Orbán-nap Marton-hegyen, Boldogasszony kert, augusztus 20., szüreti
felvonulás, iskolánk 125. évfordulója, karácsonyi,
újévi műsor és a Vajdaságban, Oromhegyesen való
vendégszereplés.
Más örvendetes eseményeink: helybéli barátaink
segítségével székely barátaink fogadása, felnőtt
férfi dalosaink regölése itthon és az ünnepi közgyűlés előtt, valamint Both Anita menyasszonykikérése. (Örülünk, hogy Salamon Henrietta és ifj.
Olasz István esküvője után ez már a 3. alkalom,
hogy az ifjak sorsfordulójának ünnepélyességéhez
hozzájárulhattunk.)
Megjelentettük 2. CD lemezünket Zalai lakodalmas címmel. Hajdani dalokból, köszöntőkből és
rigmusokból való válogatással próbáltuk visszaadni
a régi menyegző és lakodalom eseményeinek sorrendjét és hangulatát. Május 15-én lemezbemutatóval próbálkozunk az ÁMK tornatermében, ahol a
dalok mellé „Jenő a bandájáve a szárazfát zengeté,
és jó az Isten, tán még mást is ád mellé”. Kérem
az érdeklődőket, hogy jöjjenek, és közösen tegyük
ünneppé ezt a napot.
Horvárh Ernőné
az egyesület és a dalkör vezetője
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FOLYTATÓDÓ ÚTFELÚJÍTÁSOK
ANDRÁSHIDÁN
Az elmúlt évben számos kisebb-nagyobb fej- a buszközlekedéssel érintett utcák állapota.
lesztés, felújítás érintette Andráshidát. Ezek Az idei évben szeretnénk folytatni a Gazdaság
közül a legnagyobb és talán a legjelentősebb utca felújítását Apátfa felé, valamint – költaz iskola tetőszerkezetének cseréje volt. A ségvetési lehetőségek függvényében – a Szent
korábbi faszerkezetet gomba támadta meg, Mártoni utcából jobbra nyíló kis utcácska aszemiatt elveszítette szilárdságát és tartóké- faltozását.
pességét. Egy nagyobb havazás terhelését

Mivel városunk jó néhány dombra épült,

már nem bírta volna ki. A megújult tető és az ezért folyamatosan gondot jelent a csapadékiskola előtti díszburkolat avatására az ősszel víz elvezető rendszerek építése és karbantarkerült sor.

tása. Az elmúlt években Andráshidán is szá-

Andráshida egyik legfontosabb, legnagyobb mos helyen – leglátványosabb a Gébárti úton
forgalmú utcája a Gazdaság utca. Az elmúlt - építettük át a csapadékelvezető árkokat. Az
években kisebb-nagyobb javításokat végeztet- idei évben a Nyíres utca páros oldalán is eltünk az út pályaszerkezetén, de pénz hiányá- kezdjük ezt a munkát.
ban teljes felújításra 2009-ig nem kerülhetett
sor. A tavalyi évben sikerült a város költségve-

Az idén a legfontosabb utcafelújításokat be-

tésében az utca felújításának első ütemét biz- fejezzük a településrészen, következő évek
tosítanunk. A Gazdaság utcai munkálatokkal nagy feladata a járdák megújítása lesz.
együtt sor kerülhetett a Novák Mihály utcán
új burkolat kiépítésére is. Ezzel a két fejlesz-

Gyutai Csaba

téssel jelentősen javult az andráshidai utak és

alpolgármester, települési képviselő
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