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Öveges József  Általános Művelődési Központ

„És neveld lelked kérlelhetetlen igényérzetre. Ez a legfontosabb. A tömegek világa csak mohó, de nem igényes. 

Te maradj mértéktartó és igényes …

Egy kultúra nemcsak akkor pusztul el, ha Athén és Róma finom terein megjelennek csatabárddal a barbárok, 

hanem elpusztul akkor is, ha ugyanezek a barbárok megjelennek egy kultúra közterein, és igény nélkül nagy ke-

resletet, kínálatot és árucserét bonyolítanak le. 

Te válogass. Ne finnyásan és orr-fintorgatva válogass, hanem szigorúan és könyörtelenül. Nem lehetsz elég 

igényes erkölcsiekben, szellemiekben. Nem mondhatod elég következetesen: ez nemes, ez talmi, ez érték, ez 

vacak. Ez a dolgod, ha ember vagy, s meg akarod tartani ezt a rangot.”

(Márai Sándor: Füves könyv – Az igényről)
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Az Öveges ÁMK-ban jól megférnek egymás mellett a kü-
lönböző korosztályok. Igyekszünk is minél több olyan alkalmat 
teremteni, ahol együtt lehet óvodás és iskolás, gyermek és fel-
nőtt. Régen is tudták, hogy a közösségben megélt ünnepek az 
igaziak, mikor osztozni lehet a közös örömben.

A 2010-es esztendőben sok szép élményben volt részünk. 
Az új évet az óvodások köszöntője indította, az iskolásoknak is 
minden jót kívánva.

Húshagyó kedden, farsang farkán jelmezbe öltözve kolom-
poltuk végig a falut, hogy a csendes nagyböjt előtt még egyszer 
utoljára kikiabálhassunk magunkból minden rosszat.

A Harangrojt Gyermek Hagyományőrző Csoport első ízben 
mutatott be egy régi szokást az óvodában, a Gergely-járást. 
Gergely napján (március 12.) ugyanis Nagy Szent Gergely pá-
pára emlékezve – akit az iskolák és diákok legnagyobb patrónu-
saként tiszteltek eleink − nagyobb tanulók jártak házról-házra, 
iskolába toborozták a megfelelő korú gyermekeket. Ahol nem 
találtak diáknak valót, ott adományokat kértek a tanulmányaik-
hoz. Manapság ez már nem így zajlik, az iskola mindenkinek kö-
telező, de ezt a régi hagyományt szeretnénk tovább folytatni.

Virágvasárnaphoz közel a húsvétot, a feltámadást, minde-
nek újjászületését várva kiszehajtással űztük el a hideget és a 
betegségeket.

Az igazi tavasz melegében májusfát állítottunk, melyet egy 
nagy közös tánccal búcsúztattunk a gyermeknap keretében. 
Ekkor tartottuk a pünkösdi királyválasztást is, és természetesen 
az egyik legszebb szokás, a pünkösdölő sem maradhatott el.

Májusban ünnepelte az „Igazgyöngy” Hagyományőrző Egye-
sület fennállásának 15. évfordulóját. A színes műsorban fellépett 
a Harangrojt Gyermek Hagyományőrző Csoport, a Szélrózsa 
Tánckör, valamint népdalos csoportjaink és szólistáink is.

A 2010-es jótékonysági gála fergeteges hangulattal zárult, 
népzenészeink talpalávalójára ropta a táncot szinte minden sze-
replő óvodásoktól felnőttekig.

Ugyancsak jól mulathatott, aki eljött a már több éve meg-
rendezett Szent Iván-éji vigasságra. Kellenek is a mulatságok! 

Egyrészt azért, hogy a településrészen élők találkozhassa-
nak, jó kedvvel beszélgethessenek. Másrészt pedig a sok ügyes 
táncos lábú óvodás, diák, szülő és nagyszülő megmutathassa, 
mit is tanult a táncórákon. Mert minden tudás csak akkor lesz 
igazi, ha azt használjuk a mindennapi életben.

A kétéves Szélrózsa Tánckör is ezt próbálja megvalósítani. 
2010-ben a nyár és az ősz nagyon mozgalmas volt, több hely-
re is meghívták a csapatot szerepelni: falunapra Zalacsébre és 
Vorhotára, alsójánkahegyi Szüretköszöntő Fesztiválra, Bakra, 
Botfára és természetesen az andráshidai rendezvényekre. A 
próbákon a jó hangulat garantált volt.

A nyár a harangrojtosok számára is élménydús volt. A cso-
port 1 hetet töltött a szécsiszigeti Szapáry-kastélyban. Bejártuk 
a környéket nappal és éjszaka, kerékpárral és kisvonattal. Fü-
rödtünk Kistolmácson és Lentiben, készítettünk csuhébabát, 
sütöttünk Szapáry-tortát (helyi specialitás). Tanultunk rovásírást 
és bútorfestést, batikoltunk, népi sportjátékokat játszottunk, 
ősi magyar állatfajtákkal ismerkedtünk.

Az andráshidai szüreti vigasságot október elején rendeztük 
meg, melynek jó hangulatáról helyi és vendégszereplők gon-
doskodtak. 

Október végén a nyugdíjas klubnak kedveskedtünk népzenei 
összeállításunkkal. 

A harsány mulatságokat november végétől a meghitt adventi 
idő váltotta fel. Mind a négy gyertyát együtt gyújtottuk meg az 
énekkar éneke és Grácián illetve Csongor atyák jóra intő szavai 
mellett.

Míg várakoztunk a Megváltó megszületésére, nem felejt-
keztünk el más szokásainkról sem. Szent Miklós napján szín-
játszó csoportunk Mikulásról szóló színdarabbal kedveskedett 
a kicsiknek, az óvodások és a harangrojtosok december 13-án 
lucáztak.

A legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki nagyon készült 
karácsonyra. Az iskolában és a mindenki fájánál megtartott ün-
nepség is valóban egy közösség ünnepe volt, megszülethetett 
bennünk a Fény.

Az ovisok betlehemes játékot mutattak be az iskolában, 
amely igazán szép ajándék volt számunkra. Nagyon fontos len-
ne, hogy ezekkel az ősi magyar szokásokkal megismertessük a 
gyerekeket, hogy újra élővé válhassanak. 

Itt Andráshidán valami elindult, s csak rajtunk múlik, lesz-e 
folytatása. Már járnak a faluban a regősök, a háromkirályozók, ké-
szülnek szent Balázs vitézei is.

Sümeginé Horváth Anita
a  Harangrojt Gyermek Hagyományőrző Csoport vezetője

AZ ÖVEGES ÁMK APRAJA ÉS NAGYJA
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• Újévköszöntő

• Ovis délután

• Nyugdíjas farsang

• Alapítványi bál

• Ovis szombat

• Iskolai farsang

• Kiszehajtás

• Gergely-járás

• Környezetvédelmi akció

• Húsvéti forgatag

• „Tiszán innen, Dunán túl” országos népdaléneklé- 

 si verseny város, városkörnyéki döntő

• Baráti találkozó

 („Igazgyöngy” Hagyományőrző Egyesület, 

 Tüttő János Nótakör Nagykanizsa, Andráshidai  

 Borbarát Kör)

• Egészségnap

• Májusfaállítás

• 15 éves az „Igazgyöngy” Hagyományőrző Egye- 

 sület - jubileumi rendezvény

• Nemzedékek kézfogása jótékonysági gálaműsor

• Gyermeknap

• Szent Iván-éji vigasságok

• „Hallottad-e hírét…” történelmi séta

• Szüreti parádé

• Szántai Lajos előadása:  

 Magyar őstörténet, ősvallás, ősnyelv

• Öveges-hét

• Szekeres Lajos Természettudományi Terem avató

• Márton-napi óvodás bál

• Boszorkányságok - egészséghét

• Adventi gyertyagyújtás

• Mikulásvárás

• Adventi vásár

• Lucázás

• Ünnepi karácsonyi műsor

• Ünnepvárás a mindenki karácsonyfájánál

• Óévbúcsúztató

PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK
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Egészségünk megóvására, a betegségek megelőzésére, le-
győzésére számtalan lehetőség kínálkozik a XXI. század em-
bere számára. Mindannyian érezzük annak fontosságát, hogy a 
felfokozott életritmus, a sok ülőmunka megkívánja szerveze-
tünktől, hogy más módon is igénybe vegyük, megpróbáljuk. A 
különböző sportolási lehetőségek, a betegségmegelőző prog-
ramok, a hagyományos és alternatív gyógymódok széles skálát 
kínálnak egészségünk védelmére.

Intézményünk több mint tíz éve szervez a tanulói és a tele-
pülésrész lakói számára egészségnapot vagy egészséghetet. Egy 
nap az egészségért tavaszi rendezvényünk és az őszi Boszor-
kányságok hete keretében zajlottak az egészséges életmódhoz 
kapcsolódó programjaink. 

A tavaszi rendezvény során egészségügyi előadások kere-
tében hívtuk fel tanulóink figyelmét a helyes táplálkozásra, fog-
ápolásra, a személyi higiéne fontosságára, a dohányzás, a szen-
vedélybetegségek káros hatására.

Az előadások meghallgatása után minden osztály készített 
egészséges ételeket, amelyeket természetesen el is fogyaszt-
hattak, majd kezdődhetett az Öveges mozdulj kerékpárral, 
görkorival, gördeszkával, futva vagy gyalog mindenkinek tet-
szése szerint.

Délután a felnőttek hallgathattak előadásokat a testi, lelki 
megtisztulásról, a napjainkban egyre aktuálisabb erőszakmen-
tes kommunikációról és az öngyógyítás erejéről.

Pilates, jóga, aerobic foglalkozásokon próbálhatták ki a vál-
lalkozó kedvű érdeklődők a különböző sportolási lehetősége-
ket. 

A szokásos egészségügyi mérések (vérnyomás, vércukor, 
koleszterinszint mérés, computeres szemvizsgálat, talpvizs-
gálat) mellett csontkovácsok igazították helyre csontjainkat, 
masszőrök nyújtottak kellemes élményt fájó, bekötött izmaink-
nak. Lehetőség nyílt különböző, általunk talán kevésbé ismert 

táplálékkiegészítők megismerésére is. 
A napot tombolasorsolás és a Szív Hangjai Léleküdítő Cso-

port zenés gyógyító terápiája zárta.
Az őszi egy hetet felölelő rendezvényünk során az egész-

ségügyi előadásokat, méréseket, bemutatókat boszorkány-
köntösbe öltöztettük, hisz közelgett Luca napja, mely a népi 
hagyomány szerint sok bolondságra ad alkalmat. Így a tanulás, 
a játék, a sportolás mellet szórakozhattunk is. A rendezvényt 
nyitó boszorkánytalálkozón megismerhettük az iskola szebbnél 
szebb, csúnyábbnál csúnyább boszorkányait, s a zsűri  nehéz 
döntés után dobogóra állíthatta az első három helyezettet. Az 
est folyamán sok „helyi boszorkány-t” kerestek és találtak a vál-
lalkozó kedvű boszikereső csoportok. A győztes pár egy bo-
szorkánytorta boldog tulajdonosa lehetett.

A hét folyamán sok-sok alkotás érkezett a boszorkány-
rajz-versenyre, lehetőség kínálkozott játszóházi foglalkozásra, 
kipróbálhatták az érdeklődők a számítógépes kerékpározást, 
melyhez nem kell más, csak egy kerékpár, egy számítógép, s 
máris dimbes-dombos tájakon, városi utakon érezhettük ma-
gunkat, pedig ki sem tettük lábunkat az intézmény aulájából.

A hét fénypontját a boszorkányfoci jelentette, ahol a „Fő-
boszi” komoly szabályokat szabva irányította a csapatok seprűs 
megmérettetését.

Felnőttek is kipróbálhatták a vérpezsdítő zumbát, elmerül-
hettek az agykontroll rejtelmeiben, megismerkedhettek az aloe 
vera gyógyító hatásával, hallhattak a napjainkban oly sokat em-
legetett 2012–es évről és az öngyógyító felfedezésekről.

Új lehetőség kínálkozott az elektroakupunktúra, az oxigén-
terápia és a rajz segítségével történő személyiségelemzésre is.

A hetet Bedő Krisztina − iskolánk volt tanulója – grafikáinak 
kiállításmegnyitójával zártuk.

Sümeginé Horváth Anita
a  Harangrojt Gyermek Hagyományőrző Csoport vezetője

BOSZORKÁNYSÁGOK

KIÁLLÍTÁSOK
• Buttinger Gergő grafikái
• Wertheim Mátyás pólógrafikák
• Bánat és öröm térkép (a  7. osztály gyűjtőmunkái)
• Az Öveges ÁMK óvodásainak alkotásai
• Tanulóink munkái
• Emlékek a múltból (az 5. osztály gyűjtőmunkáiból)
• 200 éve született Erkel Ferenc
• Szekeres Lajos emlékkiállítás
• Bedő Krisztina – volt tanítványunk – grafikái
• Boszorkányságok rajzverseny munkái
• A kis Jézus megszületett 
 (óvodásaink, diákjaink karácsonyi alkotásai)
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2010. szeptember 25-ére meghívást kaptunk az Ország-
ház főrendiházi termébe a Hungarikum ünnepre. A látogatá-
son azok a gyerekek vehettek részt, akik a hungarikumokról 
szóló 3 fordulás, levelezős történelmi vetélkedő országos 
döntőjébe, Lakitelekre bejutottak. Nagyon nagy volt az örö-
münk tavasszal, amikor megtudtuk, hogy az Öveges ÁMK 
mindhárom induló csapata - 114 kárpát-medencei versenyző 
közül - a döntőbe jutott. Bár dobogós helyezést nem értünk 
el, de jogot nyertünk a konferencián való részvételre.

A Parlamentbe látogatók ingyen vonatozhattak Budapest-
re. A hosszú, kitartó ügyintézésnek köszönhetően összekap-
csolhattuk a turistautat és a találkozót.

Kora délelőtt érkeztünk meg  a hatalmas és csodálatos 
Parlamenthez, ahol már sokan várakoztak. Mi Lezsák Sándor 
úrnak, az országgyűlés alelnökének „külön vendégeiként” a 
VII. kapun szigorú ellenőrzés után mehettünk be az épület-
be. Idegenvezetőnk 50 perces sétán vezetett körbe bennün-

ket. Lenyűgöző volt a pompa, a csillogás, a vörös szőnyegek, 
a díszes lámpák látványa. Sok érdekes dolgot tudtunk meg 
az épület szerkezetéről, építési stílusáról, jelenlegi és régi 
állapotáról. Örökre szívünkbe zártuk a koronázási ékszere-
ket, a kupolaterem magyar királyait, a vadászterem várait. A 
legkülönlegesebb számokra pedig sokáig fogunk emlékezni: 
az aranydíszítéshez használt  60 kg aranyra, s Mátyás király 
állítólagos 40 törvénytelen gyerekére… 

Szokatlan érzés volt a TV-közvetítésekből jól ismert, or-
szágházi ülésterem széksoraiba ülni, ahol a képviselők helyé-
be képzelhettük magunkat.

A séta hamar véget ért, s mi már a Főrendiház karzatán 
találtuk magunkat a Hungarikumokról szóló előadások kö-
zepén. A fölkért előadók csak meghatározott ideig beszél-
hettek, erre csengőszó figyelmeztette őket. Az előadásokat 
képek kivetítésével színesítették. 

 Sok-sok érdekességet tudhattunk meg a hungarikumokról: 
természeti értékeinkről, állatainkról, magyar termékekről, 
építészetről, hagyományokról, népművészetről. Magyar 
költők megzenésített verseit adta elő a Misztrál együttes.  
Kovács Gyula erdész urat, a 2009-es év zalai embere díj  
birtokosát is hallhattuk a göcseji körtefa fajtákról beszélni. A 
konferencia népi hangszerünk, a tárogató hangjaival zárult.

Nagyon jól éreztük magunkat azért is, mert a Parlament-
ben teázhattunk, s a míves liftet is kipróbálhattuk. Gyönyörű 
a kilátás! Rengeteg fényképet készítettünk az Országházról. 

Remek napunk volt, nem fogjuk egyhamar elfelejteni!

Az eseményről tudósított: az Öveges ÁMK 3 csapata: 
„Zalai deákok”, „Zalakocka”, „Krumpliprósza” tagjai 

a 7.a és a 7.b osztályokból

„HUNGARIKUMOK A PARLAMENTBEN”

A zalaegerszegi Öveges ÁMK diákjainak tudósítása az Országházból

• Akrobatikus rock&roll
• Baranta
• Dámajáték
• Énekkar 2-8. osztály
• Észkerék 4. osztály
• Észpörgető 3. osztály 
• Grafika 3-8. osztály 
• Harangrojt Gyermek Hagyományőrző Csoport
• Kosárlabda 4-5. osztály
• Kötélugrás

• Középiskolára előkészítő magyar nyelvből 8. osztály
• Labdarúgás 1-8. osztály
• Leányfoci 5-8. osztály
• Manó matek 2. osztály
• MÉDIA szakkör
• Német szakkör 7. osztály
• Olvasóklub 2. osztály
• Sakk
• Színjátszás 4-8. osztály
• Zenebölcsi /6 hó-3év/

HETI RENDSZERESSÉGGEL MŰKÖDŐ GYERMEKPROGRAMOK
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„HALLOTTAD-E HÍRÉT…” TÖRTÉNELMI SÉTA

ISKOLÁNK ÚJ TANTEREMMEL GAZDAGODOTT

Az ősz folyamán intézményünk felső tagozatos  tanulói  
városismereti sétán vehettek részt, amelyet iskolánk tanárai 
szerveztek számunkra.

A cél: Zalaegerszeg legfőbb nevezetességeinek megis-
merése volt.

Esőben, de annál nagyobb lelkesedéssel érkeztünk a 
Sportcsarnok elé. Az 5-6. évfolyamból alakult csapatok 
térkép segítségével, tanári kísérettel felvértezve tájéko-
zódhattak a város épületeinek, szobrainak múltjáról. A 7-8. 
osztályosok szintén csoportokban, de önállóan próbálták 
kideríteni a feladatlapok, fényképek alapján megadott hely-
színeket. A városban különböző helyeken, információs pon-
tokon tanáraink szolgáltak érdekességgel a középületek, 
emléktáblák történetéről.       

Más szemmel nézhettük azokat az épületeket, szobro-
kat, amelyek mellett bizony a városban rohanva gyakran el-

megyünk. A séta során megbolygatva kissé az esős délelőtti  
városi nyugalmat, gyakorlati tudnivalókra is szert tehettünk. 
Megtudhattuk, hogyan lehet EU kártyát, Egerszeg kártyát 
kiváltani, hol kaphatunk zalakockát, milyen Zalaegerszegről 
szóló kiadványokat árulnak a könyvesboltok, tájékozódhat-
tunk a szelektív hulladékgyűjtésről a Hulladékudvarban.

Mindannyian, diákok, tanárok egyaránt emlékezetes dél-
előttöt töltöttünk el, örömünkre szolgált városunk fel- és 
újrafelfedezése. 

Sétánkat 2011 őszén Andráshida 800 éves évfordulója 
alkalmából szeretnénk településünkön folytatni. 

Farkas Zsombor
8.b osztályos tanuló 

Dr. Pardavi  Andorné
tanár

„Egy lángot adok, ápold, add tovább…” írja Reményik  
Sándor egyik versében. 

Ezt kaptam feladatul Szekeres Lajos tanár úrtól, kollégától, 
akit példaképemnek tartok. Hatalmas tudása, segítőkészsége, 
tanítási módszerei sok diákkal szerettette meg a természet, 
az élővilág szépségeit.

Szekeres Lajos tanár úr, a gyerekek Lajos bácsija 1948. no-
vember 3-án született a Rédics melletti Gáborjánházán. Kö-
zépiskolai tanulmányait követően a mai pécsi Janus Pannonius 
Tudományegyetem (régi nevén: Pécsi Tanárképző Főiskolán) 
szerzett biológia-mezőgazdasági gyakorlatok szakon általános 
iskolai tanári diplomát. 1967 szeptemberében kezdte meg ta-
nári pályáját Szentgyörgyvölgy-Kissziget Általános Iskolájában, 
majd Rédicsen tanított. 1988-tól az Öveges József Általános 
Iskola biológia és háztartástan tanítója, igazgatója, később a 
természettudományi tantárgyak munkaközösség-vezetője 
lett. 2007-ben bekövetkezett halála megrendített bennünket.

Kollégái, diákjai mondták róla: pontos, lelkiismeretes, se-
gíteni akaró, szívvel-lélekkel, mindig önmagát adó, igazi peda-
gógus volt.  Minden igyekezetével azon volt, hogy választott 
hivatását a legjobban ellássa.

Munkája elismeréséül a tantestület egyhangú szavazata 
alapján intézményünk 2010 októberében egyik termét Sze-
keres Lajos Természettudományi Teremnek nevezte el. A te-
rem ünnepélyes átadásán a tanár úr családja is részt vett.

A terem kialakításával régi vágyunk vált valóra, hiszen nem 
volt olyan hely, ahol a természettudományi tantárgyak meg-
felelő figyelmet kaphattak volna. Az osztály teljes felújítást 
kapott, hiszen nyáron leszakadt a mennyezet egy része. Az 

eseményeket tettek követték, az önkormányzat és az iskola 
alapítványának köszönhetően megújult a terem. A gipszkarto-
nozás, festés, a világítás és a laminált padló teljes cseréje után 
az új üveges szekrénybe Lajos bácsi féltett biológiai szemlél-
tető eszközei, a médiaszekrénybe új tévé, videomagnó és 
dvd-lejátszó kerültek. A terem létrejötte segít abban, hogy 
a természetismeret, a biológia, az egészségtan, a kémia és 
a fizikaórákon még közelebb kerüljenek a gyerekek a tudo-
mányos ismeretek megszerzéséhez, szélesedjen látókörük, 
kialakuljon természettudományos világszemléletük. 

A tanterem létrejöttével is ápoljuk tovább azt az öröksé-
get, amit Szekeres Lajos tanár úr ránk hagyott. 

Domján Anita
biológia-környezetvédelem  szakos tanár
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ZENEBÖLCSI  6 HÓNAPOS KORTÓL – 3 ÉVES KORIG

Sokféle programnak adunk helyet:

KÖNYVTÁRI VISSZATEKINTŐ

A Zenebölcsi egy dalos, mondókás, játékos foglalko-
zás babáknak és szülőknek már néhány hónapos kortól, 
sok zenével, mozgással, hangszerekkel és bábokkal. 

A gyermek a Zenebölcsiben a zenét, az élő énekszót, 
a számára legfontosabb embertől, az édesanyjától kapja, 
mert a foglalkozások a szülők aktív részvételével, ének-
léssel, mondókázással, közös játékkal zajlanak.

A gyermekdalok éneklése közben fejlődik a gyermek 
hallása, éneklési készsége, ritmusérzéke. A játékos kiszá-
molók, höcögtetők, mutogatós mondókák, ölbeli lova-
goltatók, ujj-, kéz- és arcjátékok, táncoltatók stb. pedig a 
gyermek megfigyelőkészségét, emlékezetét és figyelmét 
fejlesztik. A programot mozgásos játékok színesítik. 

A Zenebölcsi fejleszti a memóriát, a szókincset, a tár-
sas kontaktust, a csoportszellem élményét adja, levezeti 
a feszültséget, jókedvre deríti a gyermeket.

A gyerekek néhány zenebölcsis foglalkozás után ba-
rátságossá, nyitottá, kezdeményezővé, az egyszerű rit-
mushangszereket használni tudó kisgyerekekké válnak, 
és mindezt játékosan, észrevétlenül, direkt tanítás vagy 
bármiféle kényszer nélkül érhetjük el náluk.

A foglalkozás a babának és szülőnek egyaránt szól, 
tanulás és kikapcsolódás egyben, új tapasztalatokat, ma-
radandó élményt nyújt mindenki számára.

Kovács Katalin
a  foglalkozások vezetője

Intézményünk könyvtára kettős funkciójú, egyfelől ellátja 
könyvtári dokumentumokkal az iskola tanulóit és dolgozóit, 
másfelől igyekszik kiszolgálni a városrész igényeit. A könyv-
tár szolgáltatásai nyilvánosak és ingyenesek. Szolgáltatásaink: 
dokumentumkölcsönzés (könyv, DVD), folyóirat olvasás, 
internet- és számítógép használat.

A könyvtár a József Attila Városi Könyvtár letéti könyv-
táraként is működik, ezáltal jelentős segítséget kap mind a 
beszerzésben, mind szakmai téren.

Könyvtárunk szép, esztétikusabb polcrendszerrel bővült 
az év folyamán. Mintegy 10000 kötet könyvet tudunk kínálni 
olvasóinknak.

Az olvasóteremben 5 számítógép áll az olvasók rendelke-
zésére.

A Kéz a Kézben Gyermekeinkért Alapítvány támogatásá-
val bővítettük folyóirataink körét. A következő lapokat ajánl-
juk a látogatók figyelmébe: Autó-Motor, Magyar Horgász, A 
Macska, Nemzetközi Kutyamagazin. 

Állandó  programjaink:
• filmvetítés •  versenyek
• értekezlet • vetélkedők
• bemutatók •  szakkörök
• megbeszélések • tanórák

Néhány emlékezetes program:
• Internet Fiesta
• Könyvbemutató, író-olvasó találkozó Bátky András  
 íróval
• Zenés találkozás Horváth Elek erdélyi prímással
• Kuckó-programok      

Könyvtárunk nyitva tartása 2011. január 17-től:
• Hétfő: 14.15 – 15.00
• Kedd  12.45 – 16.00
• Szerda 12.00 – 16.00                                                                             
• Csütörtök 12.45 – 16.00
• Péntek 12.00 – 12.45, 13.30 – 16.30                                                                                            

Szeretettel várunk minden kedves olvasót!

Vonyóné Pass Márta
könyvtáros
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Iskolánkban a 2010-2011-es tanévben megalakult a 
Suli TV Baráti Kör, amely a két 8. osztály lelkes tanulóiból 
áll Kocsis Csaba tanár úr vezetésével.

A médiás diákok által igénybe vett gépek használatát 
(Pl.: fényképező, kamera) Simon József tanár úr tanította 
be, emellett ők ketten segítik a diákok munkáját. 

Általában az iskolai könyvtár egy barátságos sarkában 
ülünk össze dolgozni, itt készül az intézmény videós kró-
nikája.

A szakkör célja, hogy a kész videóadások által egyre 
több ember ismerje meg az Öveges József ÁMK-t, az is-
kola életét, a kulturális programokat és az ünnepi műso-
rokat.

A csapat munkamegosztásban dolgozik, vannak opera-
tőrök, riporterek, vágók, narrátorok. 

Ha valamilyen esemény történik, a fényképezőgéppel, 
a kamerával akcióba lépünk. 

A riportokat és a képeket különböző programok se-
gítségével összevágjuk, majd zenéket illesztünk a videó 
alá. Mikor elkészül egy adás, felrakjuk az internetre, hogy 
bárki láthassa. 

A 0. adás, melynek az iskola bemutatása volt a célja, már 
megtalálható a You Tube-on. Látható  egy riport  Domján 
István igazgató úrral az iskola történetéről, továbbá mit 

sütnek a diákok technikaórán, hogyan kísérleteznek ké-
miaórán.  Egy kis részlet is felelevenedik az október 6-i 
ünnepélyből, valamint az október 23-i műsorból is.  

A legújabb adásban a nézők felidézhetik a szüreti fel-
vonulást, a papírgyűjtést és a boszorkányhetet. Itt látható 
a karácsonyi műsorról és az adventi vásárról készült be-
számoló is.

A továbbiakban szeretnénk minél több eseményt 
megörökíteni, és a jövőre végzős diákoknak tudásunkat 
átadni. Reméljük, ők is ugyanilyen lelkesen folytatják az 
általunk megkezdett munkát. 

Törgyekes Dorottya 8.a
a Suli TV egyik tagja

BEMUTATKOZIK A SULI TV

A hagyományokhoz híven húshagyó kedden tartottuk 
iskolánkban a farsangi mulatságot, amelyre minden osz-
tály izgatottan készült. Központi témája a MÉDIA volt. 
Nagyon sok jó ötlettel találkoztunk. Minden osztály kitett 
magáért, hiszen jó hangulatú, vidám produkciókat láthat-
tunk. A legismertebb televíziós műsorok elevenedtek 
meg a tornateremben. Hatalmas taps köszöntötte Dá-
ridót, és a Csillag születik csapatát. Meglepődve láttuk 
Hannah Montanát táncosaival és testőrével, valamint a 
„Hair” jól ismert részletét. Több alsós osztály is csoportos 
produkciót adott elő. Láthattuk a ZTE „utánpótlását” és 
a „B középet”, valamint angyalokat és ördögöket. Egyre 
több osztályfőnök vesz részt a műsorszámok előadásá-
ban, ezért a gyerekek is szívesebben öltenek jelmezt. A 
nap fénypontja természetesen a tombola főnyeremény ki-
sorsolása volt. Az idén egy digitális fényképezőképet nyert 
egy szerencsés társunk.

Május utolsó hetében tartottuk a gyermeknapot, 
amelynek vannak hagyományos, visszatérő programjai. 
Ilyen például az osztályok közötti kötélhúzó verseny.

A DÖK mindig megajándékozza valamivel az iskola 
tanulóifjúságát. Az elmúlt évben a szokásos pizza mellett 

egy előadás volt a meglepetés, a Csillag születik sikeres 
zalaegerszegi csoportja, a Kutyakölykök kápráztattak el 
bennünket fergeteges műsorukkal.

A nap másik fontos eseménye a  pünkösdi királyválasz-
tás, ami egyben az új DÖK elnökének megválasztását is 
jelenti. Az új „király” a 7. b-ből került ki, Véber Nóra sze-
mélyében. Programjából több mindent sikerült már meg-
valósítani, például aktívan működik a „ZÖLD KOMMAN-
DÓ” nevű tisztasági verseny, valamin a diákfal dekorálása 
is átszerveződött. 

Októberben a hagyományos papírgyűjtés tartotta láz-
ban diáktársainkat, hiszen a legtöbbet gyűjtő osztály ju-
talma a torta mellett egy plusz szabadon felhasználható 
tanítás nélküli munkanap. A 3.a és a 6.a élvezheti idén ezt 
a szabadnapot.

December elején  a mikulásvárás a fő program. 6-án a 
mi iskolánkba is ellátogatott a Mikulás. A testvérosztályok 
apró ajándékokkal kedveskedtek egymásnak, a színjátszó 
csoport pedig egy vidám jelenettel ajándékozta meg a ki-
csiket.

Véber Nóra
DÖK titkár  

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT PROGRAMJAI
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„A magyar gyermek lelkének egy hatalmas területe, me-
lyet csak  a zene tud művelni, ma parlagon hever. Az ének ma: 
Hamupipőke az iskola tárgyai között. Pedig hiába: őérte jön el 
a királyfi, csak az ő lábára illik a cipő.” Kodály Zoltán 1929-
ben leírt gondolatai sajnos ma is igencsak érvényes megál-
lapítások a magyarországi általános iskolák többségében.

Az Öveges ÁMK-ban arra törekszünk, hogy gyermeki 
lélekből mind nagyobb területeket megművelhessünk a 
zene által. A heti 1 énekóra mellett 1 órában az énekkaro-
sokkal, 1 órában a különböző népdaléneklő csoportokkal, 
1 órában a gitár iránt érdeklődőkkel foglalkozhatunk. Sze-
rencsére a tanulók lelkesedése töretlen, az énekkari foglal-
kozáson 55-en, a népdalcsoportokban 32-en, gitárórákon 
7 tanuló vesz részt. 

A többi szakkörrel ellentétben a dalos különórák már 
szeptemberben elindultak, hisz készültünk a zenei világ-
napra, október elsejére. A 2010-es évben Erkel Ferenc 
születésének 200. évfordulóját ünnepeltük. 

A nagy zeneszerzőhöz méltó kiállítást készítettünk 
az iskola aulájában. A tornatermi rendhagyó „énekórán” 
az énekkar Erkel munkásságát meghatározó verbunkos 
dalokkal készült hegedű és brácsa kíséretével. Köszönet 
Kocsis Csaba tanár úrnak a zenei közreműködéséért! Két 
ifjú zongorista, Sümegi Zoé és Stomfai Anna előadásában 
pedig a kapuvári verbunkot hallgathattuk meg. A színját-
szó szakkör ügyes színészpalántái Molnár Andrásné veze-
tésével életrajzi és operajelenetekkel emelték az előadás 
színvonalát. Vendégünk volt Pánczél Kristóf zeneiskolai 
énektanár, aki Vissi Barnabás virtuóz zongorakíséretével II. 
Endre áriáját énekelte a Bánk bán című operából. A szom-
bathelyi Zeneművészeti Szakközépiskola hallgatói (szaxo-
fon, oboa, fuvola, cselló) segítségével felcsendülhetett a 
magyar Himnusz, s a híres Palotás a Hunyadi László című 
operából. A következő napokban zenei totót tölthettek 
ki a gyerekek elmélyítve Erkelről szerzett tudásukat. Az 
aradi vértanúk napján tartott megemlékezésre Kocsis Csa-
ba tanár úr szerzeményét tanulták meg az énekkarosok.  

Október 21-én az andráshidai nyugdíjas klubban mutat-
koztak be a népdalos csoportok, gitárosok. 

Október 22-én a Szekeres Lajos Természettudományi 
Terem avatását a „Katicák” éneke tette bensőségessé.

2010. november 18-án nagyszabású rendezvényre 
kerülhetett sor – az iskola történetében először −, jo-
got nyertünk a pedagógiai intézet által kiírt „Tiszán innen 
Dunán túl” országos népdaléneklési verseny város – vá-
roskörnyéki döntőjének megszervezésére 18 iskola 186 
tanulóját vártuk a megmérettetésre Zalaszentivántól Zala-
egerszegen át Lentiig!

A nagyformátumú rendezvény lebonyolításához bizony 
sokunk összehangolt munkájára volt szükség. Köszönet 
az önzetlen segítőknek! A szakmai zsűri, Horváth Károly 
népzenész és Csordásné Fülöp Edit megyei szaktanácsadó 
elismerően szólt a verseny gördülékeny lebonyolításáról.  

A versenyzőknek apró ajándékokkal, emléklappal ked-
veskedtünk, az iskolák igazgató úr által dedikált évköny-
vet kaptak. Különdíjként az „Igazgyöngy” Hagyományőr-
ző Egyesület által felajánlott CD-ket adhattunk. A zsűri 
tanácskozása alatt mindenkit megvendégeltünk. Reméljük 
versenyzők, szüleik, felkészítőik iskolánk jó hírét viszik to-
vább megyeszerte!

Az Öveges ÁMK-ból 9 csoport és 5 szólista vett részt 
a megmérettetésen. Nagy büszkeségünkre majdnem min-
den „pacsirtánk” továbbjutott a megyei fordulóra: Gerli-
cék (3.b), Vadkörte (3.a.), Szegénylegények (3.o.), Katicák 
(6.o.), Zalai Regruták (6.-7.-8.o.) éneklő csoportok, vala-
mint Preisinger Virág (3.b.), Hollósi Tamás (3.a.), Zsigray 
Luca (3.a), Csizmadia Lili (4.a), Kovács Adél (5.a), Sümegi 
Zoé (6.a) szólisták valamint Sümegi Zoé – Kovács Adél és 
Stomfai Anna – Farkas Vivien párosok. Szép teljesítményü-
kért gratulálunk!

A november vége és a december pedig már advent és 
a karácsonyi készülődés jegyében telt. Immár 3 éve ha-
gyomány iskolánkban, az adventi időben, hogy hétfő reg-
gelente közösen gyertyát gyújtunk. A ferences plébániáról 
Grácián és Csongor atya osztotta meg a gyermekekkel az 
adventi örömhírt, s hívott közös imádságra. Az énekkar és 
a gitárosok adventi énekekkel készültek.

December 20-án, hétfőn 17:00 órakor került sor az 
iskola hagyományos karácsonyi műsorára. Az énekkar ad-
venti dallamokkal és karácsonyi énekekkel járult hozzá az 
est sikeréhez. A műsor színvonalát emelte Pintér Patrik 
(nagybőgő), Kázmér Lilla tanítónő (gitár), Kocsis Csaba ta-
nár úr (mandolin) és a 7 gitáros tanuló  gyermek kísérete. 

„A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s 
ami benne érték, azt mind meghatározza”.   /Kodály Zoltán/

Standi Gyuláné
énekkarvezetõ

„A ZENE TÁPLÁLÓ, VIGASZTALÓ…” (Kodály Zoltán)
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EGYÜTT A ZENÉÉRT

ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK

Hiszünk benne, hogy az igényes zeneoktatás az élet szá-
mos területén felvértezi a gyermeket, a felnőttet egyaránt 
olyan készségekkel, melyek az élet szinte minden területén 
segíthetnek. A zene értő szeretete, s annak tőlünk telhető 
legmagasabb szintű  művelése mellett alakítja, tágítja világ-
látásunkat, érzékennyé tesz bennünket környezetünk ap-
róbb, de jelentős dolgainak érzékelésére, növeli kitartásun-
kat, kreativitásunkat és talán még a világban is könnyebben 
megtaláljuk a helyünket általa.

Ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy támogassuk a gyere-
keket ezen az úton, és örömtelinek, hogy a Pálóczi Horváth 
Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és az Öveges 
József Általános Művelődési Központ között hosszú évek 
óta egymást segítő, nagyon jó kapcsolatban folyik a munka. 

A zeneiskola helyben oktató tanáraival is biztosítja az 
itt tanuló gyermekek számára a színvonalas zenei oktatást. 
S közös munkánk gyümölcsének bizonysága az évről évre 
egyre nagyobb mértékben gyarapodó növendék létszám és 
az idei 2010/11-es tanévben újonnan belépett helyben tanul-
ható hangszerek is. 

2010-ben (a 2009/10-es tanévben) a zenetanulást meg-
alapozó csoportos szolfézs és zenetörténet oktatáson kívül 
tanulhattak zongorát, furulyát és népi vonós hangszereket. 
2010 szeptemberétől kezdve új lehetőségeket kaptak a 
gyerekek. Most már tanulhatnak klasszikus hegedűt és népi 
furulyát is. De vannak kisdiákok, akik más hangszerek ked-
véért bejárnak a zeneiskola központi épületébe is. 

Tudásukról, felkészültségükről több alkalommal számot 
adhattak közönség előtt. Az iskola berkein belül kiállítás 
megnyitókon, helyi ünnepségeken – pl. anyák napja, zenei 
világnap, népi ünnepeink, karácsony stb. - szerepeltek a leg-
szorgalmasabb gyerekek, de minden hangszeren tanuló kis-
diákot hallhattak szüleik színpadon zenélni az évi előjátszás 
során. Az iskola kapuit átlépve a helyi andráshidai közösség 
életében is részt vettek számos alkalommal, sőt a környező 

településekre is becsempésztük zenei elkötelezettségünket  
az  ott  lakó gyerekek fellépései által. 

Végül, de nem utolsó sorban rendszeresen felléptek a 
zeneiskola városi rendezvényein is. Több alkalommal szere-
peltek növendékhangversenyeinken, népzenész gyerekeink 
színpadra léptek nagy népzenei találkozónkon a zsinagóga 
színpadán a Budai Népzenei Iskolával szervezett közös kon-
certünkön, zongorásaink, furulyásaink pedig a tavasszal ren-
dezett kicsinyek hangversenyén zenélhettek ugyanitt. Nagy 
esemény volt a zongoristák életében, hogy 2010 tavaszán, 
első alkalommal a megyei zongoraversenyen is megméret-
hették magukat, ahol arany fokozatokat elérve vívták ki ta-
náraik és társaik elismerését. 

Bízunk benne, hogy a napi zenei foglalkozások és a kö-
zösségben történő muzsikálás segít növendékeinknek, hogy 
az iskolából kikerülve is megőrizzék az igényes zene mel-
letti elkötelezettségüket. Ehhez kitartó munkát és sok örö-
met kívánunk nekik, családjaiknak és tanáraiknak a 2011-es 
évre.

Faragó Zsuzsa
a Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény tanára  

• Január 12. Emlékezés a doni-áttörés áldozataira
• Január 22. A magyar kultúra napja
• Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabad- 

 ságharcról
• Április 11.  A magyar költészet napja
• Június 4. A nemzeti összetartozás napja
• Október 1. Zenei világnap
• Október 6. Emlékezés az aradi vértanúkra
• Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadság- 

 harcról
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SPORTÉLET

TÁBOROK, KIRÁNDULÁSOK

Intézményünkben a sporttevékenységnek nagy ha-
gyományai vannak.

Tanulóink jelentős része sportol az iskolai sport-
szakkörökben, illetőleg az ÁMK által szervezett sport-
foglalkozásokon.

Turisztikai szakosztályunk tavasszal ismét a vadregé-
nyes Északi - (magas) Bakonyban túrázott. Túrázóink – 
a több mint a 12 km-es út megtétele közben – megte-
kintették a Bakony egyik legszebb vízesés szurdokát, a 
Római fürdőt és meglátogatták a hegység legmagasabb 
településén a tési  szélmalmot.

Télen három alkalommal vettünk részt 1 napos síelé-
sen, a már jól bejáratott osztrák Weinebene sítelepein. 
Tanulóink és családjaik – 4 napos síelés keretében – is-
mét eljuthattak a nassfeldi síparadicsomba. 

Sikeres volt a nyáron megszervezett – már hagyo-
mányosnak tekinthető sport és túratáborunk is Bala-
tongyörökön.

Ismét visszatértünk a lenyűgöző Tisza-tóra és kör-
nyékére, ahol részt vettünk egy emlékezetes kenutú-
rán és gyönyörködhettünk a páratlan vízi világban.

Kenusainkkal jártunk a híres egri várban, az 
abádszalóki víziparadicsomban pedig meglovagoltuk a 
motorcsónak húzta vízibanánokat.

Minden korosztályban – így az óvodában és a felső 
tagozatos lányoknál is – van focicsapatunk. Egyre nép-
szerűbb a lányoknál a labdarúgás, már több mint 30 
leányzó jár a foglalkozásokra. Az elmúlt évben sport-
körünk 10 labdarúgótornát szervezett és bonyolított 
le. Korosztályos labdarúgócsapataink pedig 9 tornán 
győzedelmeskedtek. 

Az 5. és 6. osztályos kispályás csapatunk a városi 
diákolimpián első helyezést, a megyei döntőben pedig 
csak egy góllal maradtak el az aranyéremtől, így ott má-
sodik helyezést ért el.

A Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség szervezé-
sében az 5. és 6. osztályosok megyei harmadik helye-
zettként tértek haza. Decemberben a 7. és 8. osztályos 
teremlabdarúgó csapatunk a városi diákolimpián első 
helyezést ért el. 

Tanulóink közül egyre többen járnak kosárlabdázni 
az iskolai edzésekre. Sakkcsapatunk is egyre népsze-
rűbb a tanulóink körében. Iskolai rendezvényeken nagy 
sikereket aratnak kötélugróink.

Így bátran kijelenthetjük: „Soha rosszabb, csak jobb 
sportévet”!

Varró Dezső
testnevelő

• Balatongyöröki sporttábor
• 6.a osztály osztály táborozása Balatongyörökön
• 7.b osztály táborozása Balatonfenyvesen
• Tisza-tavi táborozás
• 7.a osztály kirándulása a Kőszegi-hegységbe
• 8.b osztály kirándulása Budapestre
• Harangrojt Gyermek Hagyományőrző Csoport  

 táborozása Szécsiszigeten
• Sítábor Nassfeldben
• Weinebenei síelések
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HAGYOMÁNYŐRZÉS AZ ÓVODÁBAN

Az érzelmi biztonságot nyújtó, közvetlen, szeretetteljes, 
nyugodt, családias légkör megteremtése óvodánk legfontosabb 
feladata, ezért mindennapjainkat úgy szervezzük, hogy a gyer-
mekek élettere legyen barátságos, otthonos, de adjon lehető-
séget arra, hogy a gyermekek ötletei, elképzelései is érvénye-
süljenek, hogy a sok közös élmény, a közösen végzett munka 
öröme olyan erkölcsi tulajdonságokat erősítsenek meg, mint az 
együttérzés, figyelmesség, segítőkészség, őszinteség, önfegye-
lem stb. 

Nevelési programunk a hagyományőrzést, a népi kultúra 
ápolását kiemelt feladatának tekinti.  Óvodánkban a modern 
világgal ötvöződve tovább él a népi kultúra, s a mai gyerekek is 
megtalálják benne a szépséget, örömöt és a követendőt. 

A múlt év februárjában jelmezes farsangot tartottunk, ham-
vazó szerdán pedig az összes gyermekkel dobokkal, kereplők-
kel kivonultunk a Zala folyóhoz és kiszét úsztattunk. 

Május 15-én az „Igazgyöngy” Hagyományőrző Egyesület 
megalakulásának 15. évfordulóján óvodásaink népi gyermekjá-
tékokat mutattak be.

A húsvét és locsolkodás hagyományának felelevenítését az 
iskolai nyuszi simogatás tette színesebbé. 

A hagyományos szüreti felvonuláson népi gyermekjátékokat 
mutattak be ovisaink.

Október 4-én az idősek otthonának lakóit köszöntöttük 
versekkel, dalokkal.

A karácsonyi ünnepkört gazdag programok színesítették: 
lucázás, betlehemezés, karácsonyi koncert, új év köszöntés.

A város által nyújtott kulturális lehetőségeket is igyekeztünk 
kihasználni.

Részt vettünk a Griff Bábszínház, a  Tarka-Forgó bérletes 
előadásain, valamint a Hevesi Sándor Színház  Sziget-kék  elő-
adásán.

A ZTV 10 gyermekünk mesemondását rögzítette és közve-
títette esténként. 

A városi szervezésű „Egerszeg mozdulj” aktív résztvevői 
voltunk.

Lehetőségünk adódott a VÍZMŰ működésének megtekin-
tésére és az általuk kiírt rajzpályázatra több gyermekrajzot is 

beküldtünk. 
Heti rendszeres programjaink további lehetőségeket kínál-

tak: néptánc, hittan, zeneovi, foci,  uszodai vízhez szoktatás. 
Játszóházakat szerveztünk gyermeknapkor, húsvét és kará-

csony közeledtén, hogy szorosabb kapcsolatunk alakulhasson ki 
a szülőkkel és ötleteinkkel bensőségesebbé tegyük a családok 
ünnepi készülődéseit otthon.

Csoportkirándulásaink során a szülőkkel közösen elláto-
gattunk Zalaboldogfára a lovasiskolába, Kustánszegre az erdei 
faluba, Nagykutasra, Vorhota játszóterére, többször nagy sétát 
tettünk a környezetünk megismerése érdekében.

Az óvodás gyermek életében nagy szerepet tölt be a já-
ték, ezért fontosnak tartjuk, hogy a mindennapjaik során esz-
tétikus, jó minőségű játékeszközök segítségével fejlődhessen 
kreativításuk, tudásuk, gazdagodjon érzelmi életük stb. 

Nevelőmunkánkat logopédus, fejlesztőpedagógus, gyógy-
pedagógus, zenepedagógus, hitoktató, pedagógus kollégák, vé-
dőnők is segítik. 

„Vedd észre, hogy a gyermeket nem lehet kényszerrel tanítani. 
A puszta léted, a viselkedésed az, ami formálja. Éreztesd meg vele, 
mi helyes, mi nem. Ebből tanulja meg, mi a jó és mi nem. Támo-
gasd és tégy meg mindent azért, hogyha felnő, elégedett és boldog 
legyen.”                                                                       /J. Wagele/

Novák Piroska
óvodavezető

Állandó felnőtt programok

• Szélrózsa Tánckör
• Andráshidai Borbarát Kör
• Aerobic
• Pilates
• Zumba
• Jóga
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Intézményünk táncterme folyamatosan várja a település-
rész hölgytagjait különböző sportfoglalkozásokra. Fiatal és 
idősebb, a lassú, kiegyensúlyozott mozgást kedvelők és a di-
namikusabb, ritmikusabb pergő formációk iránt érdeklődők 
is megtalálhatják a saját személyiségükhöz legjobban illőt. 

A fiatalok szívesebben választják a napjainkban egyre 
népszerűbbé és ismertebbé váló zumbát, amely nemcsak 
megmozgat, de szórakoztat is. Igazi vérpezsdítő, latin rit-
musokkal tarkított, minden testrészt megmozgató fitness 
program.  Szinte észrevétlenül tanulhatják meg a résztvevők 
a salsa, a flamenco, a szamba, a rumba és a hastánc alaplépé-
seit. Átmozgatja az összes izomcsoportot, és közben frene-
tikus hangulatot teremt.

A 80-as évektől hódító aerobic, mely a teljesítménynö-
velésre és egészségmegőrzésre helyezi a hangsúlyt, szintén 
a fiatalabb korosztály számára vonzó a településrészünkön. 
A ritmikus és ismétlődő gyakorlatok nemcsak az izmokra 
vannak hatással, hanem jó kondíciót biztosítanak a tüdőnek, 
szívnek és a keringési rendszernek is. 

Rendkívül kíméletes és hatékony edzésmód a pilates főleg 
a középkorú és idősebb hölgyek számára, mely helyreállítja 
az izmok természetes egyensúlyát. Erősít és formál, miköz-
ben nyújtjuk és ellazítjuk a testünket. Az edzés során a ru-
galmas mozdulatokkal precízen végzett gyakorlatok mellett 
fontos az ellazulás és a természetes, mély légzéstechnika.

Napjaink feszültséggel teli, mozgásszegény világában 
fontos szerepet kap az ellazulásra, meditációra, a légzés és 
mozgás összhangjára alapozó jóga, melyre szintén lehetőség 
adódik intézményünkben. A különböző jógapozícióban való 
időzés, a fenntartott helyes légzés nemcsak javítja a tartást, 
erősíti és nyújtja a tartóizmokat, hanem növeli a kreativitást, 
serkenti a gondolkodást, nyugtatja az idegrendszert és segít, 
hogy összhangba kerüljünk önmagunkkal. 

Bíztatunk minden fiatalt és idősebbet egyaránt szánjon 
hetente egy-egy órát testi–lelki egészsége védelmére. 

Huber Klára
szabadidő-szervező

MOZGÁS ÉS ÉLETMINŐSÉG

Az Andráshidai Borbarát Kör 2010-ben folytatta alakulásakor 
megkezdett munkáját.

A csoport (24 fő) minden tagja örült az év eleji Dr. Pálfy Dé-
nes szőlészettel – borászattal, Hangya László permetezéssel, 
gyümölcsfák védelmével kapcsolatos ismeretkiegészítő előadása-
inak, a Marton-hegyi metszési bemutatónak. A hallottak, látottak 
alapján megerősítő igazolást és sok új információt kaptunk hobbi 
munkánkhoz, melyet később kiegészítettünk az általunk szerzett 
többéves tapasztalatainkkal is.

Marton-hegyen  májusban a néhány éve elindított Orbán-napi  
szőlősgazda találkozó az idei évben  elmaradt, mivel az időjárás 
nem volt kegyes hozzánk, ám készülünk továbbra is a vigasságra, 
látogatásra. 

Nyáron egy lendvai kirándulás keretében megkóstoltuk házi-
gazdánk, Cuk Ludvik  borházának legfinomabb nedűit, megnéztük 
korszerű pincészetét. Láttuk a mi „hegyeinkkel” testvér lendvai 
„hegyet”. Emlékezetes marad a dobranaki álló fogadás és a mesés 
trópusi kert, a világhírű orchideák kertészete.

Szintén izgalmas nyári program volt, amikor itthon – barátaink 
közül – Bekes Laci gógánhegyi - gógánvölgyi birtokát és pincéjét 
látogattuk meg. A közös beszélgetés, főzés után itt már dalra is 
fakadt társaságunk. 

Szeptember végén Hollósi Gyula  elnök úr  kérésére a csoport 
új elnököt választott. Én kaptam a megtisztelő feladatot, hogy a 
következő évben szervezzem, irányítsam a csoport munkáját.

Nem volt nehéz dolgom, amikor az eltelt időszak kialakult 

szokásaira támaszkodva elkészítettem a Szervezeti és működési 
szabályzat tervezetét, amelyet a decemberi összejövetelünkön a 
kör tagjai elfogadtak.

Késő ősszel a „mi Dénes bácsink” pincészetébe látogattunk el, 
Nemessándorházára.  A kedves fogadtatás mellett újabb ismere-
tekkel bővült szőlészeti-borászati tudástárunk. 

A szüreti időszak beköszöntésével sem veszítette el senki sem 
a kedvét a 2010-es csapadékos esztendő rosszabb termésmutatói 
miatt. Biztattuk, bátorítottuk egymást, mert megtanultuk, hogy 
szakszerű pincészeti munkával a minőség javítható.

Októbertől izgalmas témát találtunk havi foglalkozásainkra: 
Földtörténet címmel. Hogyan keletkeztek hegyeink? Hogyan lett 
élet a Földön? Hogyan lett Andráshidán? Milyen volt évmilliók és 
évezredek homo sapiens sapiens? Hogyan változott az 1211-es 
első írásbeli említés után a település története?

Decemberi foglalkozásunkon ünnepi terítékkel és adventi 
koszorúval díszített asztalnál  már saját boros poharainkkal koc-
cinthattunk a boldog új évre. Mindenki megkapta a Borivók tíz-
parancsolatát, s Tóth László borbarátunk bevezetett bennünket 
a habzó bor készítésének rejtelmeibe. Elfogadtuk az SZMSZ-t, és 
igent kapott a 2011. évi programtervezet is.

„Minden pohár borban egy álom van…”, s ha a 2011. évi prog-
ramunk teljesül, ezzel megvalósul mindazok álma, akik 2009 év 
végén álmodtak egy Andráshidai Borbarát Kört.

Fábián István
a borbarát kör elnöke

„MINDEN POHÁR BORBAN EGY ÁLOM VAN…”
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Az „Igazgyöngy” Hagyományőrző Egyesület népdal-
köre a népdalok és népszokások őrzésére és tovább-
adására vállalkozott 15 évvel ezelőtt, és ennek szelle-
mében tette dolgát 2010-ben is.

Népzenei gyűjteményekből tanultuk idén is a legér-
tékesebb dalokat, s az alkalomnak megfelelően válo-
gattuk csokrokba. A  népszokások keretébe illesztett 
dalok bemutatására jó alkalom nyílt idén is a megyei 
szervezésű  Kézikaszás arató kézicséplő versenyen 
Nován, Cséphadarós kézicséplő, zsuppkötő és népi 
ételbemutató versenyen Zalabaksán,  kukoricafosztá-
son a Falumúzeumban és a  „Zala megye az én hazám” 
közösségi vetélkedőn Murakeresztúron. Itt egy farsangi 
népszokást, a rönkhúzást mutattuk be. Kisfilmet is ve-
tettünk fel róla, mint ahogyan az előző években a „Zalai 
betlehemes”-ről, a tollfosztásról, a  hagyományos disz-
nóölésről, a tökmagolajütésről, a tehenes fogat része-
iről, a  zalai Máriabúcsúkról, a paszitáról (a  keresztelő 
utáni vigasságról), a menyasszonykikérésről, a  lakoda-
lom másnapjának szokásairól).

Ebben az évben a rönkhúzás hagyományának felele-
venítésével a murakeresztúri gálán a kategória első he-
lyezését nyertük el.

A www.igazgyongyhe.fw.hu honlapon ezek a videók  
bárki számára elérhetőek.

2010. május 15-én ünnepeltük az egyesületünk meg-
alakulásának 15 éves évfordulóját. Ünnepségünkre az 
ország más tájegységeiről is hívtunk régi barátokat. A 
Nefelejcs Népdalkör Kartal, és a Tápai Hagyományőr-
ző Egyesület fogadta el meghívásunkat, és mutatták be 

műsorukat. A helyi csoportok közül az iskolában mű-
ködő Harangrojt Gyermek Hagyományőrző Csoport  
és a felnőttekből álló Szélrózsa Tánckör színesítette az 
esti műsort. Csoportunk a második CD anyagából, a 
Zalai lakodalmasból mutatott be részleteket a Zalai Ha-
rangláb Együttes zenei kíséretével. 

Május hónapban Országos Népzenei Minősítő ver-
senyen vettünk részt, ahol ARANY PÁVA  fokozattal 
minősítették a munkánkat. Ez komoly elismerés. Azt 
jelzi, hogy színvonalas munkát végzünk a magunk te-
rületén.

Ebben az évben tavasszal a tagok közül páran arra 
vállalkoztak, hogy citerázni tanulnak, ezzel is színe-
sítve majdan a fellépéseket. Az első hangszert Olasz 
Istvánéktól kaptuk ajándékba, a többit az önkormány-
zat támogatásával sikerült megvásárolni. A bemutat-
kozás már meg is történt augusztus elején a vorhotai 
pikniken, október 21-én az idősek hetének keretében, 
valamint a Falumúzeumban a kukoricafosztás során 
mutatták meg tudásukat.

2010-ben 39 fellépést vállaltunk. Voltunk kórustalál-
kozón, falunapon, keresztszentelésen és megemléke-
zéseken.

A csoportunk férfi tagjai közül páran karácsony után 
a tavalyi hagyományt folytatva regöléssel kerestek fel 
családokat. 

Műsorainkban együttműködtünk az Öveges József 
ÁMK nevelőivel, tanulóival, különösen a Harangrojt 
Gyermek Hagyományőrző Csoporttal. Ilyen alkalmak: 
hősök napja, március 15-ei ünnepség, szüreti felvonu-
lás. 

Bár az emberek érdeklődése nagyon változó kultú-
ránk e szelete iránt, nekünk erőt ad a dalok szeretete, 
a baráti összetartozás és az a tudat, hogy tevékenysé-
günkkel fontos értékeket mentünk át az utókor szá-
mára. 

Legyünk büszkék népi kultúránkra, és hagyománya-
inkra, minél szélesebb körben ápoljuk azokat, hogy a 
nemzeti identitásunkat ezáltal is megőrizzük.

Víziné Vajda Katalin
az „Igazgyöngy” Hagyományőrző Egyesület titkára 

15 ÉVES AZ „IGAZGYÖNGY” HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET - JUBILEUMI RENDEZVÉNY
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POZITÍV GONDOLKODÁS A VÁROS PEREMÉN

VORHOTAI TÖRTÉNÉSEK

Az elmúlt év is adott tennivalót az erzsébethegyi önkor-
mányzat tagjainak. Testületünk mindig szem előtt tartja az 
itt élők gondjait, problémáit, hiszen mi is itt születtünk. 

Négy évvel a szennyvízrendszer kiépítése után az utak 

részlegesen kijavításra kerültek. A közösségi ház - amely a 
volt általános iskola épülete - új bejáratot és vizes blokkot 
is kapott, így már méltó helye lett az itt tartandó közösségi 
rendezvényeknek. A templom felé vezető út is megújult, 
megkönnyítve így a temetőbe való eljutást.

A jövőre nézve ebben az évben is szeretnénk folytatni 
ezt a pozitív irányt. 

Célul tűztük ki az Újhegyi és Erzsébethegyi út szaka-
szonkénti javítását, felújítását. Valamint − ha az időjárás 
is kegyes lesz hozzánk – az önkormányzatunk birtokában 
lévő telket is szeretnénk programszervezési szempontból 
jobban kihasználni.

A hagyományossá vált karácsonyi műsor továbbra is 
nagy figyelmet kap közösségformáló ereje és színvonala 
miatt.

Boronyák Gyöngyi
Szenterzsébethegy településrész képviselője

A vorhotai településrész lakóinak helyben sajnos nincs 
semmilyen kikapcsolódásra lehetősége. A szórakozni vá-
gyók többnyire a város különböző intézményeiben találnak 
maguknak megfelelő programokat.

A mindennapok csendben is zajlanak, talán ez alól a ta-
vasztól őszig terjedő időszak egy kicsit kivétel.

Ebben az időszakban Vorhota egyetlen közösségi tere, a 
játszótér egy kicsit megtelik élettel. Szerencsére egyre több 
a kisgyermekes család, akik gyakran járnak ki a játszótérre a 
gyermekeikkel. Kicsit szegényesek a játszótér berendezései, 
de a gyönyörű környezet mindenért kárpótol. Itt lehetőség 
nyílik a családok és baráti társaságok részére – akár főzőcs-
kével egybekötött – beszélgetésre, focizásra, vagy maás sza-
badidős sportra.

2010 nyarán a településrész képviselői elhatározták, 
hogy a városrész elkülönített pénzéből, a NOVOKER Kft. 
(a Harmath család vállalkozása) kivitelezésében felépüljön 
egy nagyobb esőbeálló, amely a későbbiekben akár zárttá is 
tehető. Így lehetőség nyílna ebben különböző rendezvények 
szervezésére.

Ezen építmény felavatására az immár több mint tíz éve 
hagyományosan megrendezett vorhotai piknik keretében 
került sor.

Ünnepi beszédet mondott Gyutai Csaba (akkor még 
Zalaegerszeg város alpolgármestere, a településrész önkor-
mányzati képviselője).

Ezután következő kulturális műsor keretében felléptek: 
Lesli Night Country Zenekar, Csébi Csajok Formáció, Hét 
Szoknya Hét Nadrág Táncegyesület Zalaboldogfáról, Szél-
rózsa Tánckör, „Igazgyöngy” Hagyományőrző Egyesület

Egész délután lehetőség volt a sportpályán különböző 
sportprogramok lebonyolítására. Több baráti társaság ver-
sengett, hogy ki tud jobban főzni a különböző méretű bog-
rácsokban. A csodás nap a hajnalig tartó bállal fejeződött be. 
A talpalávalót a Légió zenekar szolgáltatta.

Ősszel a szüreti felvonulás – igaz nem a településrész 
szervezésében zajlott – de a felvonulókat zsíros kenyérrel, 
pogácsával, itallal vártuk a játszótéren. A rövid közös mula-
tozás után a szüreti menet továbbvonult Erzsébethegy felé.

Reménykedünk, hogy az új évben a mi településrészünk 
is hozzájut valamilyen támogatáshoz, amely által egy kicsit 
előbbre tudunk lépni, szebbé, jobbá tudjuk tenni környeze-
tünket. 

Vojnovits Csabáné
Vorhota településrész  képviselője
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ANDRÁSHIDA 800 ÉV TÜKRÉBEN

Nem múlt el eredmények nélkül településré-
szünkön a 2010. esztendő. 

A Gazdaság utca egy része újult meg, a te-
metőhöz vezető járda épült ki. A Szentmártoni 
utcából nyíló utcácska új aszfaltréteget kapott. 
Szenterzsébethegyen elkészült a kápolnához ve-
zető út. Vízelvezető szegélyeket építettünk, re-
nováltuk a temetői mindenki keresztjét. Vorhotán 
fedett szín és parkosítás készült. 

Összességében elmondhatjuk, hogy a Li-
get út és a lakóparkhoz vezető utca kivételével 
Andráshida minden utcája jó állapotban van. Nem 
állíthatjuk ezt - sajnos - járdáinkról. Ezen a terüle-
ten szeretnénk az idei esztendőben előre lépni. 

Biztonságossá tesszük az Öveges ÁMK körüli 
közlekedést új buszmegálló öböl és személyau-
tó megállók kiépítésével. A gyermekorvosi ren-
delő és az idősek otthona bejáratához járdát és 
szegélyt építünk. Falugondnok foglalkoztatásával 
szebbé, gondozottabbá, virágosabbá tesszük köz-
területeinket. Utat és járdát építünk Vorhotán, 
játszóteret Hatházon.

Méltó módon emlékezünk meg településünk 
első írásos említésének 800. évfordulójáról. 
Templomot újítunk fel (Zalaegerszeg legrégibb 
műemléke), díszoklevelet ajándékozunk, díjat 

alapítunk. Ünnepségeinket pedig 5 alkalom köré 
szervezzük (gyermeknap, Szent Iván-éj, augusz-
tus 20., szüreti fesztivál, Szent András napja) 

Teret biztosítunk minden korosztály részére, 
de szerepet kap a helyi bor, a gasztronómia, a ha-
gyományőrzés, a sport. Olyan megemlékezés-so-
rozatot szervezünk, amelyre esztendők múltával 
is jó lesz visszaemlékezni. Hagyományokat te-
remtünk. Ehhez kérjük mindnyájuk aktív közre-
működését és tevékeny segítségét. 

Az ünnepségekkel kapcsolatos javaslataikat 
várjuk a laszlo.sumegi@zelkanet.hu email címre.

Sümegi László
önkormányzati képviselő

„És neveld lelked kérlelhetetlen igényérzetre. Ez a legfontosabb.”  (Márai Sándor)

Felelős szerkesztő: Huber Klára szabadidő-szervező

Kiadó: Öveges József ÁMK Igazgatósága, 

Zalaegerszeg, Iskola u.1. 

Felelõs kiadó: Domján István igazgató

Elérhetõségeink: Tel.: 92-596-693, 30-73-70-611

Honlap cím: www.ovegesamk.hu

E-mail cím: titkarsag@oveges-zala.sulinet.hu, 

kultura@ovegesamk.hu

Készült: 1200 példányban a Göcsej Nyomdában

A lap megjelenését támogatta:

Andráshida Településrészi Önkormányzat


