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                      Tisztelt Olvasó! 
 
Az Öveges József ÁMK vezetői kinevezésem 
alkalmából engedjék meg, hogy 
bemutatkozzak. 
Domján István vagyok, 44 éves, három 
gyermek édesapja, földrajz-testnevelés-
népművelés szakos tanár. Idén lesz húsz 
éve, hogy tanítok. 
Korábban az Apáczai Csere János ÁMK-ban 
és a Mindszenty József Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégiumban dolgoztam. 
Örömteli és megtisztelő a számomra, hogy 
2008. január 5-től az intézmény vezetője 
lehetek. 
Az Öveges József ÁMK-t szeretném az 
eddiginél még jobban családias, 
gyermekközpontú intézménnyé tenni, ahol a 
gyermekek szeretetteljes nevelése az egész 
intézményt áthatja. 
Nagyon fontosnak tartom a hagyományok 
ápolását, új – a helyi és tágabb környezet 

igényeit kielégítő programok megvalósulását. 
A jól működő és egymásra épülő óvoda, iskola 
és közművelődés szolgálja a gyermekek és 
családjaik, de rajtuk keresztül az egész 
„Andráshidai közösség” és a környező 
települések egészének a javát. 
Támogatni szeretném a közösség igényeit, a 
helyi kezdeményezéseket, odafigyelve 
minden korosztály igényeire, elvárásaira.   
Az Öveges József ÁMK aktív résztvevője, 
lebonyolítója, helyszíne kell hogy legyen a 
városrész és környéke kulturális életének. 
Együttműködő, valós kapcsolat kiépítésére 
törekszek a helyi, a környező települések és 
Zalaegerszeg civil szervezeteivel, 
egyesületeivel. 
Szeretném felkarolni a közösség sportolási, 
népzenei, könnyűzenei, kulturális, vallási 
igényeit, a nyugdíjasok, az egyedülállók, 
családok támogatását. 
Az intézmény hagyományait, szokásait 
megtartva új arculat kialakításán dolgozunk 
kollégáimmal.  
A 2008/2009-es tanévtől kezdődően 
beindítjuk a népzene, néptánc oktatását, 
erősítjük a hagyományőrzést, a népi 
kismesterségek megismerését. Szeretnénk 
sokoldalú sportolási lehetőségeket kínálni 
gyermekeink számára, így pl.: a zenés 
gimnasztikát, aerobicot, kerékpározást…. 
Munkámban mindig a gyerekek, a közösség, a 
hivatásom iránti elkötelezettségemet 
igyekeztem előtérbe helyezni. 
Az Öveges József ÁMK élén is  mindenkor 
erre fogok törekedni. 
                            / Domján István igazgató/ 



Visszatekintő – 2007. 
 
 
Az Öveges József ÁMK a 2007-es évben kulturális tevékenységek széles skáláját kínálta a 
településrész gyermek és felnőtt lakosai számára. 
 Erről ad rövid áttekintést Kulturális Hírmondónk 3. évfolyamának 3 száma.  
Olvasása kapcsán bepillantást nyer az olvasó intézményünk életébe, programjaink, 
rendezvényeink sorába. 

 
Az év rendezvényei 

 
• Író-olvasó találkozó 
     Károlyfy Zsófiával 
• Lego-délután 
• Farsang 
• Alapítványi bál 
• Ovis szombat 
• Nyusziváró 
• Tavaszi kiszehajtás 
• Városi gyermek vonósok                         

hangversenye 
• Gyermeknap 
• Szent Iván-napi vígasságok 
 
 

• Szüreti fesztivál 
• Utazás Mátyás király korába – 

történelmi nap 
• Gesztenyefesztivál 
• Öveges-napok 
• Márton-napi óvodás bál 
• Vidám, zenés délután 

nyugdíjasoknak 
• Mikulásvárás 
• Ünnepi karácsonyi műsor 
• Óévbúcsúztató 

 
 
 

Minden ember számára az év második legnagyobb ünnepe a böjti csendet követő húsvét. 
 Ez alkalommal nemcsak a keresztény világ emlékezik meg Jézus feltámadásáról, 
mennybemeneteléről, hanem minden magyar család is.  
Egyhetes programsorozatunkkal idéztük fel intézményünkben a Megváltó szenvedéstörténetét,  
elevenítettünk fel néhány lassan feledésbe merülő húsvéti népszokást.  
Képeslaptervezés, locsolóversmondó-verseny, tojásfestés, tojásfa díszítés, táncbemutatóval 
egybekötött nyusziszépségverseny, tojásgurítás- és keresés alkotta a hét kínálatát. 
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Szent Iván-éjszakája a nyári napforduló 
vagy nyárközép ünnepe, a Nap évenként 
ismétlődő (látszólagos) útjának fontos 
állomása. 
Ősidők óta elődeink Európa-szerte tűz 
gyújtásával és az ehhez kapcsolódó 
játékokkal ünnepeltek e napon. 
Ezt az évszázados hagyományt elevenítettük 
fel második éve  intézményünkben június 24-
én,  szent Iván éjszakáján, s egyben 
lehetőséget adtunk intézményünk művészeti 
csoportjainak, osztályainak, tehetséges 
tanulóinak a bemutatkozásra. 
 A kulturális bemutató során hallhatták, 
láthatták a településrész lakói zeneiskolás 
tanítványainkat, vers- és prózamondó 
versenyeken sikeresen szereplő tanulóinkat,  
kötélugrókat, színjátszó- és hagyományőrző 
csoportunkat egyaránt.  
 
 

A szülők érdeklődéssel kísérték figyelemmel 
rendezvényünket, a bemutató után 
bográcsban készült finomságokkal lepték 
meg a szereplőket.  
Baráti társaságok is nagy számmal vettek 
részt a programokon, hisz jó mulatság az 
éjfélig tartó zene, tánc, a közös 
beszélgetések, a  bográcsozás.  
A nap eseményeit színesítette a felnőtt 
lakosság számára meghirdetett teke-, foci- 
és sakkbajnokság, a tűzgyújtás ill. éjfél felé 
a hamvadó parázs átugrása, mely ma is 
mágikus erővel köti össze a párokat. 
Igazi kikapcsolódást jelentett a program a 
dolgos hétköznapok sorában, lezárta a 
mozgalmas tanévet, elindítva a nyári pihenés, 
szórakozás időszakát. 
E hagyományt szeretnénk folytatni a 
következő években is. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tíz éve kerül megrendezésre az Igazgyöngy Hagyományőrző Egyesület és az Öveges József ÁMK 
közös szervezésében a szüreti fesztivál. 
A hintós felvonulást megelőzi a felvonuló kocsik, a traktorok, a tornacsarnok díszítése, a vendég 
fellépők fogadása. 
Vidám hangulat kíséri az intézményünk diákjaiból, vendégcsoportok hagyományőrzőiből, 
andráshidai fiatalokból álló felvonulók csapatát, akiket Andráshida, Vorhota, Erzsébethegy lakói  
útközben pogácsával, innivalóval vendégelnek meg. 
Visszaérkezve a szüreti gála keretében mutatkoznak be meghívott vendégeink ill. a helyi 
gyermek- és felnőtt hagyományőrzők. 
A zalatárnoki népdalkör, a Szeges Banda ifjú népzenei együttes, a Zala Táncegyüttes, stb. 
közreműködésével idén is igazi szüreti hangulatban lehetett részünk. Az est folyamán minden 
résztvevő megkóstolhatta a szabadban készült  népi ételünket, a gulyást, s 23.00 óráig zene, 
tánc, együtt mulatás alkotta a fesztivál programját. 
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Magyarország történelmének legvirágzóbb s 
egyben legérdekesebb kora a reneszánsz, 
Mátyás király uralkodásával, az általa 
behozott itáliai műveltség elterjedésével, 
művészetével, életszemléletével méltó arra, 
hogy figyelmet szenteljünk neki. 
Rövid történelmi áttekintés után az Utazás 
Mátyás király korába c. történelmi nap a 
királyi párok bevonulásával kezdődött. A 
zsűri által legszebbnek ítélt páros 
foglalhatta el a trónt, s lehetett 
házigazdája a nap eseményeinek. 
A korhű jelmezbe öltözött vállalkozó kedvű 
diákok és tanárok segítségével bepillantást 
nyerhettünk a reneszánsz kor öltözködési 
szokásaiba,    viseletébe.     A     földig    érő  

gyönyörű női ruhákban, az izgalmas férfi 
felöltőkben, kalapokban felvonulókat 
csodálkozó és meglepett gyermekszemek 
kísérték. 
A délelőtt folyamán  megismerkedhettek a 
résztvevők a reneszánsz zenével és tánccal 
is. A számunkra nem megszokott zenére az 
érdekes tánclépéseket ki is próbálhatták 
diákjaink. 
A délutáni játszóházi foglalkozáson üveg-és 
selyemfestés, tűzzománckép készítés, 
Mátyás-szobrászat várta az érdeklődőket. 
A harcászati bemutatón 
megismerkedhettünk a középkori harci 
eszközökkel, fegyverekkel,  harcmódokkal. 
Páros viadalon mérhették össze erejüket a 
harc iránt érdeklődő tanulóink. Nem maradt 
el a lovaggá avatás sem azok számára, akik a 
legügyesebben forgatták a kardot, a 
buzogányt. 
A nap további részében vásári 
mutatványosok, kötélverők, gólyalábas 
felvonulók, tűzzsonglőrök szórakoztattak 
bennünket, ahogy azt hajdanán tették. 
S végül a pénzverdében Mátyás-érmet 
készíthettünk úgy, hogy  saját kezűleg 
forgathattuk a  több száz éves pénzverő 
kerekét . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szenteljünk egy napot egészségünk 
védelmére, megőrzésére! Ez volta célja a 10. 
alkalommal megrendezett – Egy nap az 
egészségért – című programunknak, melyen 
egészségügyi mérésekre, bemutatókra, 
véradásra vártuk felnőtt lakosainkat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A gesztenyefesztivál programja  a közel 5 
km-es gyalogtúrával kezdődött a 400 éves 
vorhotai gesztenyefához. Az emléktábla 
elhelyezése után diákönkormányzatunk  
védnöksége alá helyezte a matuzsálemi kort 
megért fát.  
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A kellemes 2 órai séta után kezdődtek 
intézményünk tornacsarnokában a kulturális 
–és sportbemutatók.  
Részesei lehettek az érdeklődők olyan 
népszerű, ám kevésbé ismert sportok 
bemutatójának, kipróbálásának mint a 
kangoo, teremkerékpár, fit-ball. Nagy  
élvezetet jelentett  kangoo cipőben a 
kezdeti labilis, bizonytalan lépések után a 
séta, a szaladgálás és végül az aerobicozás.  
A teremkerékpár rejtelmeibe  adtak 
betekintést a Baj SE leányválogatott tagjai. 
Egyes, páros, négyes produkciójukat szinte 
lélegzetüket is visszatartva figyelték kicsik, 
nagyok, fiatalok és idősek egyaránt. 
Nagy népszerűségnek örvendett a fit-ball 
bemutató, s az azt követő fit-ball aerobic is.  

A fellépők között láthattunk hastáncosokat, 
modern táncot kedvelőket, kötélugrókat is, 
kiknek színvonalas produkciói emelték a 
délután hangulatát.   
A kisebbeket játszóházi foglalkozás várta 
az aulában, ahol őszi terményekből 
készíthettek az évszakot idéző alkotásokat.  
A délután hangulatát fokozta a sokféle 
gesztenyés sütemény kóstolója. 
 Hamar ürültek a ládák a gesztenyét árusító 
standon, sültgesztenye illata lengte körbe a 
folyosókat, termeket.  
A gesztenyefesztivál zárásaként 19.00 
órától  két népszerű, fiatalok által kedvelt 
előadó, Roy & Ádám szórakoztatta a 
közönséget. 
Örülünk a sikernek,  a sok érdeklődőnek, 
találkozunk jövőre a töklámpás fesztiválon.

Minden korosztály akár fiatal, akár felnőtt vagy nyugdíjas, egyaránt szereti jól érezni magát, ha 
alkalmat teremtünk hozzá. 
Az őszi kerti munkák befejezése után az andráshidai lakosság nyugdíjas korosztálya számára 
szerveztünk  intézményünkben vidám zenés délutánt. 
Sokan elfogadták meghívásunkat még Zalaegerszeg  belvárosából is, és éltek az intézményünk 
által kínált lehetőséggel. 
A késő délutánba nyúló programon a Hevesi Sándor Színház művészei, a Harangláb Népzenei 
Együttes s a Press Dance tánccsoport tagjai valóban igazi vidám hangulatot teremtettek.  
Nem maradt el a közös nótázás, beszélgetés, együtt mulatás sem az est folyamán. 
Mindenki nagyon jól érezte magát, s igény fogalmazódott meg a folytatásra is.  
  
 

Kiállításaink 
 
 

Károlyfy Zsófia festménykiállítása 
Lego kiállítás 
Zalai tájakon - Mészáros T. László fotói 
Dienes festőkör munkái 
Kerese Ottilia tűzzománc képei 
Koncz Eta festménykiállítása 
Iniciálé kiállítás tanulóink munkáiból 
Országismereti kiállítás 
Stomfay Kálmán festményei 
Nyugdíjas klub kézimunka kiállítása 
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Könyvtári visszatekintő 
 
 

Könyvtárunk ebben az évben számos rendezvényt bonyolított le. 
Ezek közül a legnagyobb a hagyományteremtő szándékkal a magyar kultúra napjára (január 22.) a 
város és városkörnyék 4. osztályosainak hirdetett kétfordulós könyvtári – irodalmi verseny volt. 
Témája: Károlyfy Zsófia  Zalai Erdők Varázsa című meseregénye. 
A rendezvény rangját emelte, hogy maga az írónő volt a zsűri elnöke, akivel író – olvasó találkozó 
keretében beszélgethettek az érdeklődők.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Világszerte április 2-án, Andersen 
születésnapján rendezik meg a 
gyermekkönyv napját.  
A tavaszi szünet után gyermekkönyv 
fesztivál keretében egy héten át az olvasás 
örömére,  a versekben, mesékben, 
regényekben rejlő kincsekre igyekeztünk 
felhívni a figyelmet. 

 
Reggelente játékos feladatok hangoztak el 
az iskolarádióban. A hét folyamán különböző 
vetélkedőkön, hamuban sült pogácsasütő 
versenyen, játszóházban vehettek részt a 
gyermekek.  
A     programot     jelmezes    felvonulás    és 
mesebemutató zárta.

2007. szept. 28-a  és  okt. 12-e között könyvtárunk csatlakozott az országos könyvtári napok 
programsorozatához: a nagy olvashow-hoz. 
Ekkor    ünnepeltük    a   népmese   napját,   Benedek   Elek   nagy   meseírónk   születésnapját   a  
„Hétmérföldes csizmában a mesék nyomában” mesehét rendezvényeivel.
 Számos program közül válogathattak a résztvevők: 

- Kölyökolvashow – játékos mesepercek 
- Meseactivity alsósoknak 
- Könyvtári activity felsősöknek 
- Mesés hétpróba 1-4. oszt. 
- Könyvtári hétpróba 5-6. oszt. 
- „ Mese-net” gyermekirodalmi oldalak az interneten – könyvtári foglalkozás 
- Üljünk bele a Mesefotelbe! Hallgassuk meg egymás kedvenc meséjét! 
- „Hetedhét országra szóló” kézműves játszóház 
- Meselottó, mesetotó 
- Meseillusztráció és meselogo készítési verseny 

                            / Vonyóné Pass Márta – könyvtáros /    
 



 7

Kirándulások, táborozások 
 
 
Síelés Weinebene-ben 
Harangrojt Hagyományőrző  Cs. Szabadkán 
Kirándulás Lendvára 
Kárpátaljai hagyományőrző tábor 
5. oszály táborozása Balatongyörökön 
7.b osztály  táborozása Pálkövén 
7.a osztály Tisza-tavi táborozása 
Kirándulás a Kőszegi-hegységbe 
Rábaszurdoki kirándulás 
 

 
Gyermekszívvel a kárpát-medencei hagyományőrző táborról 

 
 
Csantavérről 8 leány indult útnak augusztus 3-án a zalaegerszegi 10 napos táborba. Kárpátaljáról, 
Erdélyből, a Vajdaságból, Moldvából, a Felvidékről és Zalából érkeztek a táborozók.  
A Gébárti-tó partján nagyon szép faházakban laktunk. Sok kiránduláson vettünk részt, többek 
közt templomokban, múzeumokban, a sümegi –és a  szigligeti várban, a keszthelyi  Festetich – 
kastélyban.  
 Ellátogattunk a gébárti-tavi Kézműves Házba, ahol bőröztünk, nemezeltünk, agyagoztunk, 
faragtunk és a kovácsműhelyben emléktárgyat készítettünk. 
Nagy élmény volt mindenki számára, hogy eljutottunk az Aqua Parkba, ahol sok-sok csúszda és  
élménymedence várt ránk. 
Esténként tábortüzet gyújtottunk és a tűz körül  énekeltünk, táncoltunk, érdekes  játékokat 
tanultunk.  
A tábor második felében átutaztunk Balatongyörökre, ahol megfürödhettünk a Balaton vizében. 
Külön élmény volt az, hogy Anita néninek, Laci bácsinak és a sok segítőnek köszönhetően sikerült 
a Történelmi Magyarország gyermekeit  összehívni  ha csak 10 napra is. 
Fájó volt a búcsúzás, de bízom abban, hogy jövőre újra találkozunk. 
           /Csepella Klaudia, Engi Laura  Csantavér/ 

 
 

Ünnepélyek, megemlékezések 
 
 

Megemlékezés az 1848-49-es forradalom-és szabadságharcról 
Április 11-e a magyar költészet napja 

Október elseje – zenei világnap 
Emlékezés a 13 aradi vértanúra 

Megemlékezés az 1956-os forradalom-és szabadságharcról 
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A színjátszó szakkörről 
 

Nagy kihívás volt a húsvéti ünnepkör kapcsán 
színpadra állított Passió-játék. 
A munkában részt vettek a 7. osztályos 
színjátszó tanulók, valamint – mivel hatalmas 
statisztagárdát igényelt – az alsós tanulók 
is. 
Jelmezeket kölcsönöztünk a Hevesi Sándor 
Színházból, s a darabhoz összeállított zenei 
kíséret ( ERA – holland együttes ) garancia 
volt az óriási sikerhez. 
Az év tavaszán jelentkeztünk a 
ZEGASZTÁR tehetségkutató versenyre, 
ahova      a       szintén      óriási      volumenű  
„Honfoglalás” című történelmi játékunkkal 
neveztünk. Kooprodukcióban dolgoztuk fel 
magyarságunk történelmét az iskolai 
hagyományőrző csoporttal. 

A városi televízió stúdiójában megrendezett 
versenyen I. helyezést értünk el színjátszás 
kategóriában. 
Az év második felében táncos produkció 
szerepelt repertoárunkban, ugyanis végzős 
diákjaink  „szerepálma” valósul meg, amikor a 
nagysikerű Hair című produkcióból részlet 
kerül színpadra. 
A 2007-2008-as tanévtől kibővült a 
színjátszó csoport létszáma, hiszen a 
nyolcadikos gyerekek mellé beléptek a 4. és 
5. osztályos kicsik is. 
Izgalmas munka a két korosztály 
érdeklődésének összehangolása, de például a 
közös színházlátogatások jó terepet 
biztosítanak a közösségépítésnek.  
            / Molnár Andrásné drámapedagógus/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Állandó gyermekprogramok 
 
 

Színjátszó szakkör 
Harangrojt Gyermek Hagyományőrző 
Csoport 
Képzőművész klub 
Kötélugrás 
eMagyarország pont 
Zeneiskola 
Gitáriskola 
Természetjárók klubja 
Futball 

Kosárlabda 
Kézilabda 
Szivacskézilabda 
Színházi-, bábszínházi előadások 
Észpörgető:  
 matematika szakkör 4. osztály 
Kis tudorok:  
 matematika szakkör 2-3. osztály 
Matematika szakkör 5-6. osztály 
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Ovis élet az Öveges József ÁMK-ban 
 

Óvodánkba közel 100 gyermek érkezik nap 
mint nap. Négy csoportban – Maci, Napsugár, 
Pillangó és Katica – a gyerekek sok ismeretet 
szereznek, sok érdekességgel találkoznak. 
Óvodánk rendkívül gyermekszerető és 
barátságos. Bár  épületünk régi, az óvónők 
színes, esztétikus dekorációkkal teszik 
otthonossá. A díszítés mindig tükrözi az 
évszakok, ünnepek hangulatát. 
 Évről évre törekszünk a szülők, gyerekek, 
óvodapedagógusok közötti jó kapcsolat 
kialakítására. Ennek érdekében számos 
közös programot szerveztünk.  
Ünnepek alkalmával kis műsorral lepjük meg 
az időseket és az iskola dolgozóit. Januárban 
pl. versekkel, dalokkal köszöntöttük náluk az 
új évet. Februárban vidám farsangi 
mulatságot szerveztünk, illetve elúsztattuk 
a kiszebábot a Zala folyón, ezzel elűztük a 
telet és a betegséget. Májusban 
köszöntöttük az édesanyákat és a 
nagymamákat, júniusban az év folyamán 
tanult mesékből, versekből, dalos játékokból 
mutattunk be egy kis összeállítást a 
szülőknek. A gyermeknap is színes esemény 
volt életünkben. Az óvónők mesejátékkal 
kedveskedtek a gyerekeknek. Meghívtuk a 
leendő óvodásokat is, akik 
megismerkedhettek az óvodával, az óvó 
nénikkel, és érdekes játékokat készíthettek 
a játszóházban. 
A csoportok életében mindig nagy élményt 
jelentenek az év végi kirándulások, melyeken 
most is szülőkkel együtt vettünk részt.  
 
 
 
Jártunk 
máVorhotáaSzombathelyKalandvárosban,  
Gébártitónál, Sümegen, stb.  

Volt olyan kisgyermek, aki nyáron is igénybe 
vette óvodánkat, nekik is igyekeztünk 
változatos játéktevékenységeket szervezni. 
A TÜNDÉRKERT program keretében  
játszóterünk is megújult. A gyermekek nagy 
örömére EU-szabványnak megfelelő 
játékszereket kaptunk.   
Szeptember 16-án szervezték meg 
településrészen a szüreti felvonulást. 
Óvodánk nagycsoportosai őszi dalos 
játékokkal mutatkoztak be a rendezvényen. 
Novemberben, Márton napjához kötődően 
tartottuk hagyományos óvodás bálunkat, 
mely 1962 óta a mai napig nagy 
népszerűségnek örvend. A műsort az óvoda 
dolgozói adták. A színvonalas tombolákkal, 
teremrendezéssel sok segítséget nyújtottak 
a szülők. 
Decemberben közös „Mikulás-mozdulj”-t 
szerveztünk, ahol a mozgás örömét 
népszerűsítettük a szülők bevonásával. A 
karácsonyt bensőséges hangulatban 
töltöttük. Együtt énekeltünk, örültünk az új 
játékoknak. 
Az év folyamán számos kulturális 
programmal is gazdagítottuk 
mindennapjainkat. Pl.: a TARKA-FORGÓ 
előadásai, a LOS ANDINOS együttes  
betlehemi műsora,  a Hevesi Sándor Színház 
és a GRIFF Bábszínház rendezvényei. 
Reméljük a közeljövőben is hasonlóképpen 
színessé tehetjük óvodásaink életét, és 
igyekszünk az adódó lehetőségeket 
kihasználni,  hagyományainkat megőrizni.   
                                     / óvodapedagógusok/ 
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Az „Igazgyöngy” Hagyományőrző Egyesület működése Andráshidán 
 

A 2007-es évben  30 tagunkkal sokféle hagyományőrző tevékenységet  végeztünk. 
A tizenkét éven át tanult  népdalokból, népszokásokból és egyházi népénekekből mára változatos 
műsorrendet tudunk összeállítani és bemutatni a hagyományokat kedvelő közönség előtt az év 
jeles napjai és más ünnepek alkalmával. 
Néhányszor a színpadi szerepléseken kívül az életbe visszaillesztett módon is éltettük szűkebb 
hazánk szokásait (szüreti felvonulás Andráshidán,  regölés, háromkirályozás, esküvőkön való 
közreműködés). 
Egyesületünk szervezésében megvalósult  programok: 

• Mint minden év  január 12-én, 2007-ben is műsorral emlékeztünk háborús halottainkra. 
• Májusban cserekapcsolatunk révén ellátogattunk Tolna megyébe, Tamásiba, ahol olyan 

daloló és zenélő csoportokkal találkoztunk, akik szintén hazájuk néprajzi értékeit 
szeretnék az utókor számára átörökíteni. 

• Farsangtól zöldfarsangig címmel  CD felvételt készítettünk. 
Részt vettünk:  

• A városrész március 15-i ünnepélyén 
• Göcseji Falumúzeum rendezvényein ( Egerszeg búcsú, aug. 20-a, szüreti vígasság, Márton-

napi tollfosztó) 
• Zala megyei kézikaszás arató és cséphadarós kézicséplő versenyen – Nova 
• Kézicséplő, zsúpkötő és népi ételbemutató versenyen – Zalabaksa 
• Jótékonysági rendezvényen az Aqua Parkban 
• Szüreti felvonuláson Andráshidán 
• A kertbarátok kiállításán a volt MMIK-ban 
• Eszperantó találkozón 
• Az Öveges J. ÁMK karácsonyi koncertjén 
• A Településrészi Önkormányzat által szervezett szabadtéri ünneplésen a „ mindenki 

karácsonyfájá”-nál 
A következő fesztiválokon mutatkoztunk be:  

• Kistérségi népzenei találkozó – Zalaegerszeg 
• Vajda József népzenei találkozó – Gellénháza 
• Nemzetközi népzenei találkozó – Vasvár 

Az országos minősítőn Aranypáva fokozatot értünk el.  
Zalai lakodalmas kisfilmünk a”Zala megye az én hazám” közösségi pályázaton a „leghangulatosabb 
bemutatás” díjat kapta. 
 
Úgy látjuk, érdemes dolgoznunk, mert bemutatkozásainkra van fogadókészség, és a fiatalabb 
korosztályt egyre jobban be tudjuk kapcsolni népi kultúránk zalai gyöngyszemeinek éltetésébe. 
         / Horváth Ernőné az „Igazgyöng” H. E.  vezetője/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Szerkesztő:            Huber Klára szabadidő-szervező 
 Felelős szerkesztő: Salamon Edit igazgatóhelyettes 
 Kiadó:                    Öveges József ÁMK Igazgatósága 
                               Zalaegerszeg, Iskola u.1.  
 Felelős kiadó:         Domján István igazgató 
 Elérhetőségeink:   Tel.: 92-596-693  92-598-096 
        Honlap cím:    www.oveges-zala.sulinet.hu 
        E-mail cím:     titkarsag@oveges-zala.sulinet.hu 
                  kozmuv@oveges-zala.sulinet.hu 
 


