
(Folytatás a 2. oldalon)

k ö z é l e t i h a v i l a p XV. évfolyam 2013. május

Rádiházán

Pünkösdkor

nagy hagyomá-
nya van a lovasversenyeknek,
melyek közül az egyik legis-
mertebbet immár ötven éve

tartják. A lovaso-
kat, állatbarátokat, szabadidõs
tevékenységet keresõket káni-

Pünkösdi lovasverseny Rádiházán
Megemlékeztek Török Lászlóról

kulába illõ idõjárás fogadta a
május 20.-iki hétfõi programon.

– Attól kezdve, hogy a lóte-
nyésztéshez kapcsolódóan ki-
alakult a lovassport, folyamato-
san vannak itt versenyek. A
ménes elsõsorban versenylo-

vat tenyésztett, így mindig vol-
tak ügetõverseny bemutatók,
amit sajnos ma már nem tu-
dunk megrendezni. A hagyo-
mányt õrizzük, így a Zala Me-
gyei Lovas Szövetséggel közö-
sen a területi bajnokság elsõ
fordulóját mi rendezzük. Ma
Dél-nyugat Dunántúlról, Vas,

Somogy, Veszprém és Zala me-
gyébõl érkeztek versenyzõk. A
rajthoz idén közel félszáz
lovas, több mint hetven ló állt,
a nézõk száma pedig évrõl
évre megközelíti a háromezret
– számolt be a programról

szervezõ.
dr.

Török László

Idén is sokan érdeklõdtek a program iránt.

Felnõtt belépõ*: 1 800 Ft

Gyermek belépõ : 1 500 Ft(3-14 éves korig)

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban,

ahol szabadtéri és fedett
az Európában egyedülálló

valamint kínál felüdülést és
kikapcsolódást minden korosztálynak!

élmény-, úszó-, gyógy-, és gyermekmedencék,

játszótér, sportpálya, Szent György Energiapark

8 hektár parkosított zöldterület

A csúszdás élménymedence június 1-tõl nyitva!

(* Nem tartalmazza a hidromasszázs medence használatát.)

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-770

Kombinált belépõ : 2 500 Ft(minden medence + szaunavilág)

Kiárusításos ár, csak a készlet erejéig!

Az akció 2013.05.23.-tól a készlet erejéig tart.

Táska vásár - elsõsöknek!
Minden budmil fekvõ típusú elsõs iskolatáska:

Csak ,- ft6.990
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(Folytatás az 1. oldalról)

Pünkösdi lovasverseny Rádiházán
Megemlékeztek Török Lászlóról

A nap elsõ felében a kezdõ
lovak és lovasok álltak rajthoz,
délelõtt showverseny, gyer-
mek lovagoltatás, lovaskocsiká-
zás, kézmûvesek várták a láto-
gatókat. A nap hét versenyszá-
ma közül hat beleszámított a
megyei bajnokság összesítésé-
be. A versenyek között a szer-
vezõk és a lovasok felvonulás-
sal emlékeztek meg a Rádiházi
Ménes egykori vezetõjérõl, az
életének 85. évében január 11-
én elhunyt ,
akit a magyar military váloga-
tott volt szövetségi kapitánya-
ként, a Zala Megyei Lovas Szö-
vetség örökös tiszteletbeli el-
nökeként és a Kabala-Ménes
atyjaként ismertek a lovasbará-
tok. Az emléknapon így lova-
sok indultak a Török László
nevével fémjelzett versenyen
is, de a kezdõk, ifjúsági ver-
senyzõk is megmutatták ma-
gukat.

A lovasturizmus 1963-ban
indult el a településen. A gyer-
mektábor idén is várja a je-

Török Lászlóról

lentkezõket, melyen a fiatalok
megismerkedhetnek az álla-
tokkal, s késõbb akár verseny-
zõ, esetleg lótulajdonos válhat
belõlük. A lovasklub jelenleg
két versenyzõvel rendelkezik,
viszont a kapcsolatok terén
jelentõs elõrelépések történ-
tek és egyre több Rádiházán
kiképzett lóval érnek el szép
sikereket.

A novai
1998-ban kapott kedvet a lo-
vagláshoz, s 11 éve versenyzik.
Indult már korosztályos orszá-
gos versenyeken, tavaly felnõtt
kategóriában a második helye-
zést érte el a megyében, így
idén is nagy reményekkel várta
a nyitófordulót:

– Ma B/2 és B/3-as verseny-
számokban indulok, két lovam
van, de tavalyhoz hasonlóan
idén is eggyel állok rajthoz.
Szeretném megnyerni a me-
gyei bajnokságot, és kipróbál-
nám magam a nagyobb orszá-
gos versenyeken is – árulta el a
hazai pályán induló versenyzõ.

Andrics János

Pataki Balázs

Felvonulással emlékeztek meg Török Lászlóról.

Sokan érdeklõdtek, hogy a
próbaüzem után és a jó idõ
beköszöntével miért nem üze-
mel , a Templom tér-
re épített szökõkút. Az ügyben

polgármester-
tõl kértünk tájékoztatást:

– Eredeti tervünk szerint
május elsején helyeztük volna
üzembe a szökõkutat, ám ez
csak terv maradt, ugyanis a
szökõkút gépháza beázott a
húsvéti ünnepek alatti és azt
követõ nagy esõzései miatt. A
víztelenítõ szivattyú valószí-
nûleg nem bírta el a bezúduló
esõvizet, így víz alá került a
szökõkutat mûködtetõ beren-
dezés egy része is.

– Hét szivattyúból áll a
rendszer, valamint egy kapcso-

Lentiben

Horváth László

– Milyen berendezésekrõl
van szó?

Hamarosan ismét üzemel
Mi történt a szökõkúttal?

ló táblából, amely hasonlít egy
számítógép központjához. Je-
lenleg vizsgáljuk a generálkivi-
telezõvel, illetve a gépészeti
rendszer összeállítójával (ZÁÉV
és TM HIDRO-SZER Kft.), hogy
mi okozta a beázást; kivitelezõi
hiba, vagy esetleg egy olyan
elektromos zárlat, amely a szélsõ-
séges idõjárás számlájára írható.

– A szivattyúkat kifûtötték,
a vezérlõszekrény a rajta lévõ
elektronikával, ugyancsak ja-
vításra került, most azonban
folynak az egyeztetések a
számlák kifizetésérõl. Termé-
szetesen szeretnénk mielõbb
zárni a tárgyalásokat, annál is
inkább, mivel a projektet a
pályáztató hatóság folyamato-
san ellenõrzi és a projektfinan-

– Hogy állnak most a ja-
vítási munkálatok?

szírozás egyik részfeltétele eb-
ben az esetben a szökõkút
üzembe helyezése. Közös ér-
dek tehát az ügy mielõbbi ren-
dezése, például a gépház szige-
telésének ellenõrzése, hogy a

lakosság legnagyobb örömére
mielõbb folyamatos legyen a
szökõkút üzemelése.

(Lapzártánk idõpontjában
– május 30. – a szökõkút még
nem üzemelt.)

Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI
LAST MINUTE:

VÁROSLÁTOGATÁSOK, ÜDÜLÉS:

Keresse további ajánlatainkat, illetve egynapos
programjainkat is.

TOSZKÁN varázslat Firenzével fûszerezve

BAJORORSZÁG másképpen

PALÓCORSZÁG látnivalói (SZÉP kártya)

SVÁJC gazdagon

LONDON és a királyi rezidenciák

Észak-Erdély és a moldvai kolostorok

Zakopane-Krakkó-Auswitz

Debreceni Virágkarnevál (SZÉP kártya)

Közép-Olaszország: tengerparti pihenés kirándulásokkal

Velence és szigetei

www.zalavolan.hu/utazási_iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Részletes információért keresse a Zala Volán Utazási
Irodákat:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716

Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061

Jún. 29. - Júl. 3. 73.350 Ft/fõ

Júl. 19-22. 53.900 Ft/fõ

Júl. 19-21. 28.400 Ft/fõ

Júl. 30. - Aug. 4. 113.900 Ft/fõ

Aug. 5-11. 123.500 Ft/fõ

Aug. 6-11. 66.400 Ft/fõ

Aug. 1-4. 49.900 Ft/fõ

Aug. 18-20. 28.900 Ft/fõ

Aug. 24-29. 101.900 Ft/fõ

Szept. 6-8. 43.500 Ft/fõ

Közös érdek az ügy mielõbbi rendezése.

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás
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Mintegy 2 millió ember
írta alá a rezsi-
csökkentést támogató ívét,
egyetértve az eddigi és a ter-
vezett lépésekkel.

Ezzel kapcsolatban kérdez-
tük zalai ország-
gyûlési képviselõt, a Parlament
önkormányzati és területfej-
lesztési bizottságának tagját.

– A kormány eltökélt szán-
déka, hogy a rezsicsökkentést
végrehajtsa Magyarországon –
szögezi le Vigh László. – Azt
hiszem, az Európai Unió tör-
ténetében ilyen lépésre még

Fidesz-KDNP

Vigh László

„Ez az emberek érdekében történik!”
nem volt példa, s akárhogy is
kutatok az emlékezetemben,
életemben olyasmire még nem
került sor, hogy az év elején
nem emelkedik, hanem csök-
ken a rezsidíj. A magyarországi
áramszolgáltatók 2011-ben 31
milliárd forint nyereséget vit-
tek ki hazánkból. A rezsicsök-
kentés folyamata nem áll meg,
hiszen még ebben az évben
mérséklõdik a víz- és csator-
nadíj, a hulladékszállítás, a ké-
ménysöprés költsége is. Sõt, a
tûzifa árának csökkentése is
felvetõdött. A Fidesz-KDNP

Vigh László

A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete az
„Önkéntes pontok létrehozása Zala megyében” címû
(pályázati azonosító: TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0048) pro-
jektje keretében önkéntesek jelentkezését várja az alábbi
területeken:

• Véradásszervezésben való közremûködés
• Elsõsegélynyújtó tanfolyamok, elsõsegélynyújtó

versenyek szervezése
• Adománygyûjtés
• Rendezvényszervezés
• Házi segítségnyújtásba való bekapcsolódás
• Egészségügyi intézmények betegellátásában való

közremûködés

Érdeklõdni és jelentkezni lehet:
személyesen:
8960 Lenti, Ifjúság u. 12/2.
(hétfõn és csütörtökön: 8.00-12.00)
telefonon: +36 30/500 4960

koalíció aláírásgyûjtéssel méri
fel, hogy miképpen fogadja a
lakosság ezeket a kezdeménye-
zéseket. A mintegy 2 millió tá-
mogató aláírás bizonyítja a
kormány helyes lépését.

– Akadnak azonban fa-
nyalgók is… Van egy szûk el-
lenzéki réteg, amely szinte til-
takozik a rezsicsökkentés el-
len. Annak pedig kifejezetten
szurkolnak, hogy nehogy ki-
kerüljön hazánk a túlzott de-
ficiteljárásból, amit az MSZP-
SZDSZ kormányzat rakott
súlyos teherként a vállunkra…

– Ezek az ellenzéki csopor-
tosulások már nem is a Fidesz,
hanem Magyarország ellen har-
colnak. Nekik az a jó, ami a
magyar embereknek rossz. Õk
abban reménykednek, hogy ez
majd szavazatokat hoz nekik a
2014-es választásokon, de ezt
kétlem. A rezsicsökkentést tá-
mogató aláírók negyven száza-
léka nem tagja, nem elkötele-
zettje, nem szavazója a Fidesz-
nek. Közöttük szép számmal
vannak olyan baloldali érzel-
mû polgárok is, akik azt mond-
ják: igen, ez az emberek érde-
kében történik!

Május 26-án tartották Bárszentmihályfa városrész búcsúját,
melyet a hõsök emlékére, tiszteletére rendeznek. A szent-
misét Németh Csaba káplán celebrálta.
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– Alapvetõen a már jól be-
vált koncepciót igyekeztük kö-
vetni az idei pünkösdi prog-
ramok összeállításakor, így a
vasárnapot továbbra is igye-
keztünk meghagyni a családok
és a baráti társaságok számára
– kezdte a programok felvá-
zolását kérdésünkre

polgármester. – Pünkösd-
vasárnap ünnepi szentmisét
mutatott be településünk plé-
bánosa, , dél-
után megyei II. osztályú lab-
darúgó mérkõzést tekinthet-
tek meg az érdeklõdõk, ahol
Rédics csapata Bagolát fogad-
ta. A mérkõzés csapatunk fö-
lényes gyõzelmével végzõdött,
melyhez ezúttal is gratulálok
csapatunknak. Este pedig a
hagyományosnak tekinthetõ, s
minden évben rengeteg szó-
rakozni vágyó fiatalt vonzó
Fáraó bállal zárult a nap.

– Pünkösdhétfõn is ünnepi
szentmisével indult a nap, ahol

Tóth La-
jos

Lendvai Zoltán

– Mi történt hétfõn?

Rédicsi Pünkösd
együtt miséztek a lenti kerület
papjai. Déli 12 órakor vette
kezdetét a sportpályán a ren-
dezvényünk, ekkor indult a
hosszú múltra visszatekintõ bog-
rácsgulyás fõzõversenyünk,
melyre idén 12 lelkes csapat
nevezett. A versenyfeladat bab-
gulyás készítése volt. A zsûri
elnöke mestersza-
kács volt, munkáját

és sza-
kácsok segítették. Az elsõ he-
lyezett a HaveRock csapata lett.

– Arra gondoltunk, ha már
egyszer pünkösdkor van a mi
búcsúnk, falunapunk, akkor
mindenképp jó lenne néhány
évnyi kihagyás után visszahoz-
ni a pünkösdi király- és király-
nõválasztást. Nagyon jó kis csa-
patot sikerült gyûjtenem ma-
gam mellé a verseny szervezé-
se kapcsán. Az esti megbeszé-
lések, egyeztetések eredmé-

Szabó Zsolt
Szente

Endréné Kancsal Péter

– Volt-e ezen a jeles napon
valamilyen hagyományõrzõ
programjuk?

nyeként annyi ötletünk gyûlt
össze, hogy már több évre elõ-
re megvannak a versenyfelada-
tok. Ezúttal is szeretném meg-
köszönni a segítségét minden-
kinek, aki részt vett a feladatok
összeállításában és a hétfõi
szervezésben. Öt lelkes csapat
nevezett (3 Resznekrõl és 2
Rédicsrõl). A feladatok alapve-
tõen ügyességi, logikai, kreati-
vitási és kvíz feladatokból áll-
tak. A versenyt végül a Rédics
Reménységei nevû csapat
nyerte, a pünkösdi királynõ
Kalamár Anna, a pünkösdi ki-
rály pedig Németh Marcell lett.
A vetélkedõk értékes nyere-
ményekért folytak, melyeknek
többségét felajánlásokból gyûj-
töttük össze. Ezek után vette
kezdetét a pünkösdi kulturális

mûsorunk, melyben részt vet-
tek a helyi Móra Ferenc Álta-
lános Iskola tanulói, a Kerka
Táncegyüttes, a nagylengyeli
Tini Girls modern tánccso-
port, Stángli Tibi amatõr éne-
kesünk. A mûsort színesítette
Lendvai Zoltán „gördeszkás
plébános” bemutatója is. A
mûsor sztárvendégeként Nó-
tár Mary egyórás mûsorát te-
kinthették meg az érdeklõdõk.
A program bállal zárult, a jó
hangulatról Pál Adrián gon-
doskodott. Végezetül még egy-
szer szeretném köszönetemet
kifejezni mindenkinek, aki bár-
miben is segítséget nyújtott
abban (akár ötlettel, önzetlen
munkával, vagy anyagi támoga-
tással), hogy a rendezvény
idén is ilyen jól sikerült.

Egy tréfás feladat…

Dobronak, Ormoz, Jeru-
zsálemhegy
Lenti Kertbarát Kör Egyesület

Elekné Horváth Mag-
dolna,

volt az úti célja a

legutóbbi szakmai kirándulá-
sának.

– Egyesületünk negyven fõ-
vel vett részt ezen a kirándu-
láson, amely az évi tervezett
programjaink része volt – tette
hozzá

az egyesület titkára. –
Dobronakon a szépségérõl
méltán híres Orchidea Parkot
tekintettük meg, majd Ormoz-
ban egy borospince vendégei
voltunk, a szakmai idegenveze-
téssel és borkóstolással egybe-
kötött programon. Útba ejtet-

Szlovéniai szakmai kirándulás

tük még a bisztricai tökmag-
olajütõt, Jeruzsálemhegyet, a
legvégén pedig Hancsik József
dobronaki borásznál költöttük
el vacsoránkat, ugyancsak bor-
kóstolóval. A vendéglátó egyéb-
ként egész nap magas szintû
szakmai ismeretével, idegenve-
tõként is a rendelkezésükre állt.

– „Zöld munkák a szõlõ-
ben” címmel tervezünk egy
újabb kirándulást a Csörnye-
földi-hegyre, bo-
rászhoz, s ez ugyancsak szak-
mai programjaink része lesz –
sorolta az egyesületi titkár.

– Milyen terveik vannak?

Simon Zoltán

dj

Elekné Horváth Magdolna titkár és Röszler Attila elnök vizs-
gálja a tökmagolajat.
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Megalakulásának 65. évfor-
dulóját ünnepelte a napokban
az
Az évforduló alkalmából ün-
nepséget, kiállítást szervezett a

is, amely-
nek részleteirõl

állomásvezetõt kérdeztük:
– Személyes érintettsége-

met emelném ki elõször, ugya-
nis édesapám már 1958-ban
mentõápolóként dolgozott No-
ván, tehát a 65 évbõl csak tíz
év „hiányzik” a családom szem-
pontjából. 1948. május tize-
dikén alakult meg az Orszá-
gos Mentõállomás, a Buda-
pesti Mentõ Egylet (BÖME) és
Városok és Vármegyék Or-
szágos Mentõ Egylete összevo-
násával.

– Negyedikként az ország-
ban Nován alakult meg 1952-
ben, akkor még egy mentõ-
autóval és négy fõ személy-
zettel.

Országos Mentõszolgálat.

Lenti Mentõszolgálat
Gerencsér Gyu-

la

– Mikor történt mindez
Zala megyében?

– Miért éppen Nován ala-
kult meg a térségben az ál-
lomás?

„Hivatás az életért”
65 éves a Mentõszolgálat

– Nova abban az idõben
járási székhely volt, és ott volt
a szülõotthon is. 1975-ben már
három mentõautó állt a ren-
delkezésre, majd 1983-ban köl-
tözött be Lentibe az állomás,
amely épp harminc eszten-
dõvel ezelõtt történt. Itt is há-
rom autóval kezdõdött meg a
szolgálatunk (egy 24 órás és
két nappalos), majd 2000-ben
következett az újabb fejlesztés,
a negyedik kocsival, amely már
egy „esetkocsi” volt, amely 2005-
tól már 24 órás szolgálatba állt.
Egyébként jómagam 1975-tõl
kezdtem meg munkámat az
állomáson, jelenleg 27 fõ telje-
sít szolgálatot, 5 mentõtiszt, 11
ápoló és 11 gépkocsivezetõ.

– Köszöntõmben felidézem
a mentõállomás múltját, az ál-
talános iskolások számára kiírt
rajzpályázat eredményhirdeté-
sét is megtartjuk, valamint egy
kiállítás is megtekinthetõ, ahol
a régen használt eszközeink és
egyenruháink láthatók.

– Mivel várják a mai ren-
dezvényükön az érdeklõdõket?

dj

Gerencsér Gyula állomásvezetõ mond beszédet.

A

szervezésében a közelmúltban
filozófus, festõ-

mûvész tartott elõadást olyan
témákat boncolgatva, mint a
modern liberalizmus és az al-
sóbb néprétegek felemelése.
Az eseményrõl a szervezõ

könyv-
tárvezetõt kérdeztük:

– Elõadónk keszthelyi szü-
letésû, a zalabaksai egyesületi
elnök testvére, aki jelenleg Bu-
dapesten él és elismert mun-
káival jelen van a jelentõsebb
európai kiállítótermekben. Rend-
kívül szuggesztív elõadást hall-
hatott a közönség egy olyan
filozófustól, aki gondolataival,
egy új látásmóddal rabul ejti
hallgatóit.

?
– Tudományos alapokra he-

lyezte az elõadó az érvelését,
de ismeretterjesztése mégis
közérthetõ volt. Rávilágított
arra a tényre, hogy miért fon-
tos – önmaga jólétének bizton-
ságáért – a felsõbb rétegeknek
az alsóbb osztályok felemelése.
Hogyan kerülhetõ el tehát egy
forradalom, az elégedetlenség,
milyen megnyilvánulási formái
vannak mindennek.

Zalabaksai Hagyomány-
ápoló és Kulturális Egyesület

Berkes András

Ge-
rencsérné Fodor Márta

– Mirõl van szó egy kicsit
konkrétabban

– A könyvtár az ilyen ren-
dezvényeivel megfelel Za-
labaksán az egyesület cél-
jainak?

Filozófiai elõadás Zalabaksán
– Igen, kiváló a kapcsola-

tunk a Zalabaksai Hagyomány-
ápoló és Kulturális Egyesület-
tel, sõt a tagság nagy része
könyvtártag is. Egyébként író-
olvasó találkozóink – például
Soós József lenti költõ láto-
gatása, vagy az egyesület
együttmûködése a kapcai (Szlo-
vénia) József Attila Egyesület-
tel – mind azt bizonyítja, hogy
fogékonyak, érdeklõdõek a he-
lyiek a mûvelõdés iránt –
hangsúlyozta Gerencsérné Fo-
dor Márta könyvtárvezetõ.

(d)

Berkes András

Horváth László polgármester

Ferenczi Róbert alpolgármester

Héra József

Dr. Fekete Zoltán

Árkovicsné Pezzetta Claudia

Vatali Ferenc

Drávecz Gyula

Héra József

Vatali Ferenc

Drávecz Gyula

fogadóórájára a 92/553-912-es telefonszámon lehet
jelentkezni.

fogadóórájára jelentkezni a 92/553-912-es
telefonszámon lehet.

2013. június 3-án (hétfõn) 16.00-17.00 óráig,

2013. június 4-én (kedden) 15.00-16.00 óráig,

2013. június 5-én (szerdán) 9.00-10.00 óráig,

2013. június 5-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig,

2013. június 10-én (hétfõn) 10.00-11.00 óráig

2013. június 3-án (hétfõn) 17.00-18.00 óráig a
mumori kultúrházban,

2013. június 5-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,

2013. június 10-én (hétfõn) 18.00-19.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében

fogadják az érintett városrész lakóit.

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozóterem

Települési képviselõk fogadóórái:

Városrészekben tartandó fogadóórák:

Fogadóórák

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A a szájába
adja a mondatot: „Nem jó az
embernek egyedül lennie. Alko-
tok neki segítõtársat, aki hozzá
illõ. (Ter. 2,18)”.
pedig – Magyarországon a leg-
sikeresebb és legnépszerûbb –
könyvének „A társas lény” címet
adta. És valóban. Még ha van-
nak is pillanatok, amikor szük-
ségünk van a csendre, a ma-
gányra, emberi életünk lényegi
sajátossága, hogy egymás jelen-
létében van meg a biztonsá-
gunk és a fejlõdésünk záloga.

Életünket végigkísérik a hol
szorosabb, hol lazább kötelé-
kek. Elsõdlegesen a család, s a
család mellett a barátok, is-
merõsök, illetve azok a cso-
portok/közösségek, amelyeknek
vagy önként vagy aktuális
életfeladatunk miatt a tagjai
vagyunk. Ilyen csoport az iskolai
osztály is.

Amikor iskolába járunk, az
idõnk jelentõs idejét az osztály-
társakkal éljük meg. S bizony
nem mindegy, milyen módon
tudunk (vagy éppen tudtunk)
egy osztály része lenni. Nye-
rünk-e belõle önmagunk számá-
ra vagy inkább csak elszenvedõi
vagyunk.

Az „Összehangoló osztálykö-
zösség-fejlesztõ program” a

pro-
jektjébe azzal a céllal került be,
hogy a kevésbé összetartó vagy
egyéb okból nehéz helyzetben
levõ osztályközösségeknek, az
osztályok tagjainak segítségére
legyen a pozitív osztályközös-
ség kialakítása és megélése ér-
dekében. A projekt tervezési

Biblia Teremtõ

Elliot Aronson

Vá-
rosi Mûvelõdési Központ „Kör-
hinta - Ifjúsági közösségfejlesz-
tés a Lenti Kistérségben”

Osztályközösségekért folyó
munka elõkészítése

„Nem jó az embernek egyedül lennie”
szakaszában meghatároztunk le-
hetséges prioritásokat, célokat:

– Visszahúzódó gyerekek-
nek segítségnyújtás a beillesz-
kedéshez

– Negatív hangadók jó irány-
ba terelése

– Reális önismeret
– Egymás elfogadása
– Konfliktuskezelés
– Csoporthoz tartozás meg-

élése, tudatos vállalása
– Szélsõséges viselkedésfor-

mák integrálása, közös norma-
rendszer kialakítása

– Kiközösítés, diákagresszió
jelenségének elkerülése, keze-
lése

– Szociális hátrányok, kusza
családi viszonyokból fakadó
hátrányok kezelése

Az elõkészítõ munka során
fontos volt annak belátása, hogy
amennyiben egy osztályban ko-
molyabb probléma tapasztal-
ható, annak hátterében bizo-
nyosan az osztályközösségen kí-
vüli elemek is vannak. Ezek
lehetnek a diákok családjában
jelen levõ feszültségek, az élet-
kori sajátosságokból adódó ano-
máliák, a korosztály társas kö-
zegének hatásai, de lehetnek az
iskolai élet, illetve a pedagógiai
munka eredményei, a tanárok
és más segítõk hozzáállása, atti-
tûdjei is (különösen a gyer-
mekvédelemben érintettek ese-
tében).

Olyan program megvalósítá-
sát tûztük ki célul, amely nem
csak az osztályközösségekkel
való munkát teszi lehetõvé,
hanem az osztályokkal, illetve a
diákokkal érintkezõ rendszer-
elemekre (szülõk, tanárok, szo-
ciális szakemberek) is hatással
vannak.

A megvalósítás

Az összehangoló program
gerincét persze az osztályokkal
megvalósuló (csapat)fejlesztõ
munka tette ki. Minden fejlesz-
tési folyamatot az osztályok
megismerése elõzte meg, amely
az osztályfõnökökkel, az osztály-
ban tanító tanárokkal folytatott
elõzetes egyeztetések által, il-
letve az osztályokban végzett
szociometriai felmérésen ke-
resztül valósult meg. A megis-
mert sajátosságok alapján aztán
osztályra szabottan valósultak
meg a foglalkozások. A fejlesz-
tési folyamatban a klasszikus
csapatépítõ elemek mellett olyan
feladatok megvalósítására ke-
rült sor, amelyek elõsegítették
az egymás jobb megismerését, a
közös véleményalkotást vagy
éppen fizikai teljesítményt, az
együttmûködõ közeg megterem-
tését. A jó hangulat megterem-
tése mindig fontos volt, és az
esetek többségében ez meg is
valósult. Persze ehhez kellettek
a játékos feladatok, a közös él-
mények, a közös sütemény-
készítés vagy éppen a gitár és
az ének.

A fejlesztésbe vont osztály-
közösségek diákjainak lehetõsé-
gük volt egyéni beszélgetésekre
is a foglalkozásvezetõkkel, men-
tálhigiénés tanácsadás kereté-
ben. Többen éltek is ezzel a
lehetõséggel, hiszen így sokkal
közvetlenebbül tudtunk foglal-
kozni az adott fiatal személyes
problémájával, illetve annak
megoldási lehetõségeivel.

Az osztályokkal és egyének-
kel folytatott munka mellett
megvalósultak konzultációk az
érintett iskolák

tantestületeivel, a fej-
lesztésbe vont osztályok osztály-

(Arany János
Általános Iskola, Gönczi Fe-
renc Gimnázium, Lámfalussy
Sándor Szakközépiskola és Szak-
iskola)

fõnökeivel, a gyermekvédelem
szakembereivel és a projekt-
megvalósító szervezet munka-
társaival. Sor került továbbá
mindhárom iskola tantestületé-
ben olyan továbbképzésre,
amelynek középpontjában az
osztály, mint csoport mûködé-
se, illetve a csoporton belüli je-
lenségek kezelése állt.

Két év leforgása alatt három
iskola nyolc osztályába jutot-
tunk el az összehangoló prog-
rammal. Különösen a folyamat
elején meg kellett tanulnunk a
helyi szokásokat, íratlan szabá-
lyokat, az egyes iskolák külön
normáit, körülményeit. Be kel-
lett látnunk a valóság adta le-
hetõségeket, hozzátéve, hogy
eleve nem csodatevõként vállal-
tuk a feladatot. Találkoztunk
szomorú, elgondolkodtató, ag-
godalomra okot adó adottsá-
gokkal, jelenségekkel úgy a fia-
talok tekintetében, mint a kör-
nyezetükben. De sokkal fonto-
sabb számunkra, hogy az össze-
hangoló program hatására min-
den osztályban jól élték meg a
fiatalok a munkát, s fejlõdést
jeleztek vissza az együtt töltött
idõ hatására.

A tantestületek közül az
Arany János Általános Iskola
tanáraival találtuk meg legin-
kább a közös hangot. A prob-
lémák felvetésére és kezelésére
egyaránt közös válaszokat, meg-
oldásokat tudtunk keresni az
érintett kollégákkal.

A szülõk részérõl számomra
meglepõ – bár talán várható is –
volt a passzivitás. A két év alatt
alig néhány szülõvel sikerült
találkozni az osztályokban fel-
vetõdõ nehézségek kapcsán.

Az emberek fejlesztése olyan,
mint a veteményeskert gondo-
zása. Hosszú távú eredményt
csak folyamatos odafigyeléssel
lehet elérni. Persze néha-néha
szükség van mélyszántásra, vagy
bozótirtásra, de a jó termés tit-
ka a napról napra történõ lé-
pések, apró beavatkozások meg-
tétele. Projektkeretek között le-
het rövidtávon sikereket elérni.
A tartós eredményhez azonban
az kell, hogy a megkezdett fo-
lyamatok szervesüljenek, az osz-
tályfõnökök, az osztályban taní-
tók, a szülõk/szülõi közösségek,
a különbözõ ifjúsági fórumok
jó gazdaként vigyék tovább a
megkezdett munkát.

„Összehangoló” program vezetõje

Tanulságok, tapasztalatok

A jövõ záloga

Rettegi Zsolt
Kedvezõ volt a fogadtatás…
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Az
a csapatok elõ-

feladatként kapták, hogy készít-
senek interjút egy olyan volt if-
júsági szakemberrel, aki egyko-
ron aktívan részt vett a fiatalok
szabadidõs programjainak szer-
vezésében (pl.: népmûvelõ, if-
júsági klubvezetõ stb…).

Az alábbiakban ezen inter-
júkból közlünk részleteket.

1972-tõl
2004-ig népmûvelõként, illetve
igazgatóként dolgozott a lenti
Városi Mûvelõdési Központban.

– Ezt a 32 évig tartó idõ-
szakot 3 szakaszra bontanám –
mondja. – Az elsõ 1972 és 1976
közé esik, amikor a progra-
mokat kultúrház nélkül kellett
biztosítanunk a fiatalság számá-
ra, ugyanis 1973. január 3-án le-
bontották a régi kultúrotthont.
Irodánk ekkor a régi polgári is-
kolában volt, és a programokat
a város (akkor még csak nagy-
község) olyan termeiben tar-
tottuk meg, amelyekben több
száz fõs nézõközönség tudott
jelen lenni. Például üzemek ét-
termeiben, a régi mozi épüle-
tében vagy a zajdai laktanya
színháztermében. Ezeknek a
rendezvényeknek az volt a célja,
hogy településünk közösségeit,
közönségét összetartsuk, hogy
mire az új kultúrház felépül,
legyen közönsége a rendezvé-
nyeinknek, illetve létrejöjjenek
csoportok, klubok és szakkörök
minden korosztály számára. Az
én feladatom a fiatalok moz-
gósítása volt. Ennek érdekében
egy olyan rendszerbe épültünk
be az Országos Rendezõiroda
mellett, amelynek eredménye-
ként az ország akkori vezetõ
együttesei jöhettek el ide. Így
Lenti koncerttelep lett, mivel a
környéken csak itt voltak ekko-
ra zenei események. Ezeken a
koncerteken több mint 1000
fiatal vett részt, akiket busszal
szállítottunk a zajdai színházte-
rembe. Itt járt például a Fo-
nográf, az Omega és a Generál.
Más híres személyeket is sike-
rült elhoznunk városunkba, pél-
dául Hofi Gézát, Ruttkai Évát,
Gobbi Hildát, Lukács Sándort.
Feltûntek énekesek is, mint
Zorán, Bródy János, Cseh Ta-
más. Ezeket a hírességeket el-
vittük az iskolákba, ahol rend-
hagyó órákat tartottak a diákok
számára.

A következõ idõszak az új
kultúrház épületének átadásá-
tól kezdõdik. Akkoriban még
olyan sok pénze volt az intéz-

I. Lenti Kistérségi 24
órás vetélkedõre

Sárkány János

Ifjúsági klubok – régen
ménynek, hogy nagyon sok
klubot indítottunk. Ilyen klu-
bok voltak például a filmes
klub, a kézmûves klub, a szín-
játszók és a néptáncosok. Ezek-
nek a kluboknak ingyen szer-
veztünk utazásokat is, valamint
a diákok még ingyen színház-
bérletet is kaptak. A középis-
kolások élete ekkor még mindig
a KISZ-rõl szólt. Nekik rend-
szeres klubdélutánjaik voltak és
saját zenekaruk is. 1976-tól saját
helyiséget kaptak, ahol ifjúsági
klubokat tudtak indítani. Én
1980-ig voltam úgymond a
mentoruk. Akkor a mûvelõdési
ház igazgatója lettem. Egészen
1986-ig rengeteg pályázatot
írtunk ki fiatalok számára, és
évente ismétlõdõ sportverse-

nyeket és vetélkedõket szer-
veztünk.

– Mindent azzal kezdtünk,
hogy megkérdeztük a klubokat
arról, mire tartanak igényt.
Ennek az volt az elõnye, hogy az
így megszületõ programoknak
volt egy biztos közönsége. Ez-
után már csak az volt a fel-
adatunk, hogy nyilvánosan is
meghirdessük, és így szélesebb
körben mozgósítsunk.

– 1986-tól kezdett elfogyni a
pénz, így a kluboknak is ke-
vesebb anyagi támogatást tud-
tunk biztosítani. A tevékeny-
ségek mennyisége évrõl évre
csökkent, de a minõséget egy
pillanatig sem adtuk lejjebb. A
fiataloknak sok csoportja meg-
szûnt, leginkább a tánc és a
képzõmûvészet iránt érdeklõ-
dõk tevékenykedtek tovább, még-
hozzá nagyon intenzíven. A
rendszerváltás után a klubok
egyesületekké szervezõdtek át,

– Hogyan szervezték a
programokat?

– Mi volt 1986 és 2004
között? Hogyan érintette a
rendszerváltás a fiatalok tár-
sasági életét?

amelyek már függetlenek voltak
a mûvelõdési háztól, az akkori
polgármesterek segítségével azon-
ban továbbra is pályázatokat
írtunk ki segítésükre. A pénz
elosztására érdekegyeztetõ fó-
rumot hoztunk létre, melynek
tagjai tanárok, diákok, iskola-
igazgatók voltak. Ez az állapot
egészen addig fenn állt, amíg
2004-ben nyugdíjba nem vonul-
tam. A munkásságom alatt lét-
rejövõ egyesületek a mai napig
meghívnak, amikor évfordulót
ünnepelnek.

a ifjú-
sági környezetvédõ szervezet
egyik alapító tagja volt, jelenleg
középiskolai tanár Zalaeger-
szegen.

–

– Mindenképpen figyelem-
felhívó és érdekes nevet akar-
tunk adni a szervezetünknek,
ami megmutatja, hogy környe-

Borsos Roland, Sasfül

Hogyan választották ezt
az érdekes nevet?

zetünk, a természet minden ap-
ró rejtett része fontos számunk-
ra, és a név jelezte azt is, hogy a
szervezet tagjai fiatal, vidám
emberek, akik szeretik az intel-
ligens tréfát.

–

– 1996 márciusában. Az volt
elsõdleges célunk, hogy bemu-
tassuk a fiataloknak környe-
zetünket, megszerettessük ve-
lük azt, emellett egészséges
életmódra ösztönözzük õket, és
a környezettudatos életmódot
propagáltuk. Az is cselekvésre
buzdított minket, hogy a vár
melletti parkerdõ védett virágai
óriási csokrokban hagyták el az
erdõt, és kerültek otthoni vá-
zákba, ezzel pusztulásra volt
ítélve ez a populáció.

– A helyi középiskolások lá-
togatták szakkörünket, illetve
20 és 35 év közötti fiatalok,
akik a munkájuk mellett szíve-
sen vettek részt ilyesfajta kö-
zösségi megmozdulásokban.

Hol mûködött az ifjúsági
szervezet?

– Mikor és milyen céllal ala-
kult meg az egyesület?

– Kik voltak a szervezet
tagjai?

– Milyen tevékenységeket
folytattak?

– Természetjáró túrákat szer-
veztünk magunk, illetve külsõ-
sök számára. A város lakóinak
ismeretterjesztõ elõadásokat és
kiállításokat szerveztünk. A
szervezet tagjai rendszeresen
táboroztak. Bejártuk a Balaton-
felvidéket, a Kis-Balatont, az
Õrséget. Szerveztünk egyhetes
tábort Egerbe is. Innen meg-
látogattuk Gömörszõlõst, ahol a
fenntartható falusi életforma
kialakítására törekedtek, és bio-
gazdálkodással, hagyományos
szakmák életben tartásával is
foglalkoztak. Ez az élmény –
utólagos beszámolók alapján –
maradandó és mély nyomot
hagyott sok tag lelkében. A
kirándulásokon túl városunk-
ban bemutattuk az egészséges
táplálkozást, ételkóstolót tartot-
tunk. A lenti Templomkertben
mamutfenyõt ültettünk, amit

karácsony tájékán minden év-
ben kivilágítanak. A Balaton-fel-
vidéki Nemzeti Park munka-
társai segítségével hétvégen-
ként tõzike õrjáratot tartottunk.

– Ez így igaz. Többek között
rendeztünk könnyûzenei kon-
certet, fotókiállítást, szemétsze-
dési akciót. Ezekkel is próbáltuk
felhívni az emberek figyelmét a
környezettudatos életmódra.

–

– Úgy gondolom, nem sokat
változott. Csak körül kell nézni
a parkokban, a játszóterek kör-
nyékén, az erdõk szélén, utak
mentén. Óriási probléma még
mindig a szemetelés, a cigaret-
tacsikkek szétdobálása. A sze-
métszedési akciók csak pár órá-
ra jelentenek megoldást, nem
alakult még ki a fiatal korosz-
tályban az az igény, hogy maguk
szûkebb és tágabb környezetét
rendben tartsák.

– Úgy hallottam, volt egy
nagyobb programsorozatuk is
Lentiben.

Ön szerint a Sasfül-kor-
szak óta eltelt idõben hogyan
formálódott az emberek és
fõleg a fiatalok környezet-
szemlélete?

Vetélkedõ a 70-es, tábori pillanat a 90-es évekbõl.
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„

Május elsõ vasárnapja az
édesanyák ünnepe. A
iskola és óvoda megszûnésével
az anyák napi mûsor is a

intézményekben kapott
helyet, de három évvel ezelõtt
úgy éreztük, hogy helyben is
szervezünk köszöntést az édes-
anyáknak és a nagymamáknak
– mondta el érdeklõdésünkre
–
mûvelõdés-szervezõ legutóbbi
programjukról.

– Az idei évben is lelkes
készülõdés elõzte meg a ren-
dezvényt, hiszen évrõl-évre
próbálunk valami újat kitalálni
a mûsor összeállításában és
ajándékötletben egyaránt. A
könyvtárlátogató gyerekek ké-
szítettek már saját kezûleg
fényképtartót, illetve virágot
harisnyából, de most a szorgos
kezek új területen mutatták
meg tehetségüket! A helyi óvo-
dás, általános és középiskolás
fiatalok szívhez szóló versek-
kel csaltak könnyeket a meg-

Anyák napján Téged/
virággal köszöntlek,/és csak
annyit mondok: /Anyukám,
szeretlek!”

reszneki

rédicsi

Csiszárné Fliszár Eszter

Anyák napja Reszneken

jelentek szemébe. A virágok
átadásakor még nem gondol-
ták a vendégek, hogy a megle-
petéseknek ezzel nincsen vé-
ge, ugyanis a gyermekek saját
készítésû süteményekkel ven-
dégelték meg szeretteiket. Az
esemény sikerességét mi sem
bizonyította jobban, mint az,
hogy az egyik édesanya köny-
nyes szemmel köszönte meg
mindannyiuk nevében a verse-
ket és a vendéglátást, na és
persze a sütik is az utolsó mor-
zsáig elfogytak.

– Öröm mûsorokat, prog-
ramokat szervezni, hiszen a
fiatalság lelkesedésére és a
helyi önkormányzat segítségé-
re bármikor számíthatok. Egyéb-
ként a következõ rendezvé-
nyünk a családi nap lesz, mely
június 16-án vasárnap kerül meg-
rendezésre, amikor a családo-
kat különbözõ vetélkedõkkel,
kemencézéssel, bográcsozással,
a gyerekeket pedig egész napos
ingyenes ugráló várral várjuk a
reszneki szabadidõparkba!

– Elmondásából sugárzik,
hogy kitûnõ körülmények kö-
zött végezheti munkáját!

Méltó mûsort adtak a gyermekek.

A Nyugat - dunántúli Regio-
nális Operatív Program kereté-
ben került felújításra
a

– közel 600
millió Ft értékben – az elmúlt
években, azonban mindezzel a
munkával a rekonstrukció nem
fejezõdött be. Legutóbb a klí-
maberendezések bõvítését vé-
gezték el, melyrõl

képviselõ (balról) tá-
jékoztatott:

– A kialakított rendszer ed-
dig csak a folyosók klimatizálá-
sát biztosította, a szakrende-
lõknél csak úgynevezett légke-
veréses mûködött. Az igazi
problémát nyáron észleltük,
amikor az új épületrészben 40
fok közelébe ért a hõmérõ
higanyszála, amely szinte kibír-
hatatlan volt.

Lentiben
Hetés Ferenc Szakorvosi

Rendelõintézet

dr. Fekete
Zoltán

– Hogyan sikerült megol-
dani ezt a problémát?

Klimatizált rendelõk
– A rendelõintézet saját

forrásának bevonásával most
kialakíttatta a teljes klimatizá-
ciós rendszert, amely közel 3
millió 800 ezer forintba került.

A fejlesztés kivitelezõ cége
a volt,

értékesítési és mûszaki ta-
nácsadó a következõképp foglalta
össze a rendszer tulajdonságait:

– Ez egy már meglévõ fo-
lyadék hûtõrendszerhez kap-
csolódó megoldás, amely hûtõ-
közeget áramoltat és így érhe-
tõ el a kívánt hõmérséklet egy
ventillációs folyamat következ-
tében. Azt szoktuk javasolni
egyébként, hogy a felhasználó
a külsõ hõmérséklethez képest
5-6 fokos hõkülönbséget állít-
son be, mert így mûködik a
leggazdaságosabban a rend-
szer és egészségügyi szempont-
ból is ez a legmegfelelõbb.

Klimabest Kft. Szántó Ló-
ránt

dj

Az „Egy közülünk” az egyik elsõ regisztrált polgári kezde-
ményezés az Európai Unióban, melynek keretében az

országaiban aláírásgyûjtés indult a magzati élet vé-
delmében. A által is támogatott kezdeményezés fõ
célja, hogy az Európai Unió a fogantatástól kezdve biztosítsa
az élethez való jog védelmét. Ezzel elérhetõ, hogy az Európai
Unióban közpénzekbõl ne támogassanak embrionális életek
elpusztításával járó kísérleteket és más tevékenységeket.

Magyarországon több civil szervezet mellett a
és az

is csatlakozott az aláírásgyûjtéshez. Az unióban 1
millió, míg Magyarországon legalább 16-17 ezer aláírás össze-
gyûjtése volt a cél. Megyénkben 1250, ezen belül Lentiben
320 aláírás gyûlt össze.

A KDNP Lenti Szervezete nevében a
KDNP lenti elnöke ezúton szeretné megköszönni valamennyi
lenti polgárnak a kezdeményezést támogató aláírását.

Euró-
pai Unió

Szentatya

Keresztény-
demokrata Néppárt Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetség

dr. Fekete Zoltánné

„Egy közülünk”…
Aláírásgyûjtés az élet védelméért
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120 fõ projektbe vonása,
60 fõ 4 szakmacsoportban
történõ képzése, 20 fõ 6 havi
foglalkoztatása… csak néhány
adat a „Lenti Városüzemeltetõ”
Nonprofit Kft. által koordinált
„Mesterségek - Tere” projekt
tudnivalói közül. A foglalkoz-
tatási programban legutóbb
konferenciát tartottak a mun-
kahelyteremtés témáról, me-
lyen országgyûlési
képviselõ mondott köszöntõt:

– Minden foglalkoztatási
mintának van jelentõsége, hi-
szen az embereknek munkát
adunk, aki dolgozik, annak
jövedelme van, vásárolni tud.
Ez a vásárlás pedig termelést
indukál. Lentiben és térségé-
ben is nagyon fontos a fog-
lalkoztatás növelése.

Vigh László

A foglalkoztatás növelésérõl
– Hogyan állunk ezen a

téren európai összehason-
lításban?

– A munkanélküliség ná-
lunk 10-11 % között mozog, ha
mesterségesen is, de megpró-
báljuk a foglalkoztatást bõví-
teni, úgy gondolom, jó úton
jár kormányunk a munkahely-
teremtés területén.

– A térségben a mezõgaz-
daság dominál, úgy gondolom
nagyon fontos az erdõ- és
vadgazdálkodás, élelmiszerter-
melés, mely utóbb fontos prio-
ritást élvez a kormány fejlesz-
tési terveiben. 2050-re azt
mondják 9 milliárdnyian le-
szünk a Földön, vagyis hazánk-
nak jó esélye van az élelmiszer-

– Mi jellemzõ szûkebb ré-
giónkra?

termelés és a kiváló vízkészlete
kihasználásában. Fontos tehát,
hogy a termõföld magyar tulaj-
donban maradjon, errõl foly-
nak a parlamenti viták, aki
nem földmûveléssel, hanem
spekulációval foglalkozik, an-
nak nem lesz szerencséje, föl-

det a magyar gazdák kap-
hatnak.

A konferencián bemutatás-
ra kerültek a projekt eddig
elért eredményei, a Lenti Kis-
térség munkaerõpiaci helyze-
te, majd zárásként szakmai
fórumra is sor került.

Megtartotta éves közgyû-
lését a

. el-
nök, valamint
ügyvezetõ igazgató sajtótájékoz-

TIT Öveges József Is-
meretterjesztõ és Szakképzõ
Egyesület Bánfalvi Péter

Rózsás Csaba

Bánfalvi Péter tartott tájékoztatót. Mellette Rózsás Csaba.

60 év az ismeretterjesztés jegyében

Nyilvántartási szám: 20-0212-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
MSZ EN ISO 9001:2001

Jelentkezés és regisztráció:

TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Tel/Fax: 92/ 510-159, Mobil: 30/588 1069, 30/ 477 6070,

E-mail: titzala@t-online.hu • Honlap: www.titzala.hu

tanfolyamokat indít és szervez
a megye városaiban.

Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,

Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ

Tûzvédelmi szakvizsgát

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és
Szakképzõ Egyesület

Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról

100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény

Akció a
Sári Fotónál

Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117

E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

tató keretében ismertette az el-
múlt év eredményeit és a 2013-
as év legfontosabb teendõit.

A sajtótájékoztatón elhang-
zott, hogy pénzügyileg és
programok, képzések tekinte-

tében is eredményesnek ítél-
hetõ a 2012-es év a TIT szá-
mára. Bánfalvi Péter kiemelte,
hogy az elmúlt esztendõben a
bevételi forrásaik meghaladták
a kiadásaikat. A pénzügyi sta-
bilitás érintette az ismeretter-
jesztõ programok, valamint a
szakképzési feladatok sikeres
megvalósítását is. Az elnök
fontosnak tartotta elmondani,
hogy az egyesület továbbra is
ragaszkodik a hagyományos,
személyes találkozáson alapuló
ismeretterjesztõ fórumokhoz.

Rózsás Csaba rövid sta-
tisztikai összefoglalójában el-
mondta: a 2012-es esztendõ-
ben 292 elõadást tartottak,
melyek jelentõs tömegeket
vonzottak, pontosan 10.593-an
vettek részt azokon.

A felnõttképzés tekinteté-
ben ugyancsak eredményes-
nek mondható a múlt év, hi-
szen a szervezett tanfolyamo-
kon összesen 1093-an vettek
részt, 479 fõ szerzett OKJ-s

szakképesítést és közülük ko-
rábban mintegy 100-an mun-
kanélküliek voltak – tette hoz-
zá az ügyvezetõ igazgató.

Az idei évben jubilál a TIT
Öveges József Ismeretterjesztõ
és Szakképzõ Egyesület, ugya-
nis pontosan 60 évvel ezelõtt
alakult a szervezet 272 taggal
– hangzott el a sajtótájékoz-
tatón. A jubileumi esztendõ-
ben 3x60 (60 év, 60 helyszín,
60 elõadás) címmel nagysza-
bású programsorozatot is in-
dítanak, amely november 29-
én ismeretterjesztõ nappal, és
ünnepi elnökségi üléssel zárul,
amelyre nagy tisztelettel várják
az érdeklõdõket. Másik fontos
lépésként az egyesület foly-
tatja idén a TIP (TIT Ismeret-
terjesztõ és információs Pont
hálózat kiépítését), ami jelen-
leg 5 helyen mûködik, de a ter-
vek szerint az év végére már
20 helyszínen lehet elérni a
TIP-eket.

Odonics Zsuppán Beáta

Vigh László mondott köszöntõt.
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Sajtóközlemény
120 fõ projektbe vonása, 60 fõ 4 szakmacsoportban történõ

képzése, 20 fõ 6 havi foglalkoztatása, befogadó munkahelyi
gyakorlat elterjesztése, szociális gazdaság képzés tanácsadással
… csak néhány a „Lenti Városüzemeltetõ” Nonprofit Kft. által
koordinált háromtagú konzorciumban megvalósuló TÁMOP-
1.4.3-10/2-2F-2011-0011 azonosító számú „Mesterségek Tere -
Innovatív foglalkoztatási program Délnyugat-Magyarországon a
munkahelyteremtés érdekében” elnevezésû projekt fõ célki-
tûzései közül.

A „Mesterségek Tere” címû program közbensõ konferen-
ciájára 2013. május 23-án került sor, ahol ismertetésre kerültek
a munkaerõ-piaci szolgáltatások és a felnõttképzés akkredi-
tációja, a Mesterségek Tere projektben eddig elért eredmények,
a programban megvalósuló minõségbiztosítási rendszer, va-
lamint a Nagykanizsa és környéke Foglalkoztatási, Szociális és
Közmûvelõdési Nonprofit Kft.-nél aktuálisan futó projektek.

A 20 hónapon át, partnerségben megvalósuló projekt 2012.
június 01. és 2014. január 31. között zajlik a Lenti Kistérségben,
melynek hosszú távú célja Lentiben innovatív kezdemé-
nyezések, újszerû kísérleti foglalkoztatási projektek adaptálása
és megvalósítása.

A képzéssel egybekötött foglalkoztatási projektben a 7-9
hónapon át tartó képzési szakaszban résztvevõ 60 fõ már a
szakmai vizsgákra készül, amely után a legjobban teljesítõk
(szakmánként 5 fõ) 6 hónapon át munkatapasztalatot szerez-
nek, melynek célja, hogy a bevont személyek alkalmassá válja-
nak adott szakmaterületen az önálló munkavégzésre, csoport-
vezetõi, brigádvezetõi feladatok ellátására.

A konzorcium kiemelt célja, hogy a programban résztvevõ
elsõdleges célcsoport tagjai a projekt végére ismét foglalkoz-
tathatóvá váljanak, alkalmasak legyenek az elsõdleges munka-
erõ-piacon is elhelyezkedni. Mindezek mellett további cél a
másodlagos célcsoportot alkotó munkaadók, önkormányzatok
elérése, akiket befogadó munkahelyi gyakorlat elterjesztésével
tesznek érdekeltté a hátrányos helyzetû személyek foglal-
koztatásában.

A projekt zárásaként a programban kipróbált „alternáló
munkapróba Mesterségek Tere” modellt termékké fejlesztik a
szociális gazdaság keretein belül, mellyel a késõbbiek folyamán
mind a köz-, mind a vállalkozási szféra piacán meg tudnak
jelenni. Mindezeken túl háromszintû, egymással kapcsolatban
lévõ és komplex egészet alkotó minõségbiztosítási rendszer ke-
rül kialakításra, melynek elemei a késõbbiekben önállóan is
alkalmazhatóak, viszont hasonló programokban teljes egészé-
ben is használhatóak lesznek.

Összességében elmondható, hogy a képzési, majd foglalkoz-
tatási program az elsõ lépése az alternáló, a „kiképzetteket”
mint „mestereket” bevonó innovációs folyamatnak, amely jól
illeszkedik a térségben tervezett „Ökováros Lenti” program
fejlesztési elképzeléseihez.

„Lenti Városüzemeltetõ” Nonprofit Kft.
Lámfalussy Sándor Szakközépiskola

és Szakiskola
„Cseszt Regélõ” Térségfejlesztési

Közhasznú Nonprofit Kft.
198 803 040 Ft

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Fõpályázó:
Kedvezményezett 1:

Kedvezményezett 2:

Projekt összköltsége:

Innovatív projekttel a foglalkoztatásért

TÁMOP-1.4.3-10/2-2F-2011-0011
Mesterségek Tere Innovatív foglalkoztatási program Délnyugat-Magyarországon

a munkahely-teremtés érdekében
„Cseszt Regélõ” Térségfejlesztési
Közhasznú Nonprofit Kft.
székhely címe: 8973 Csesztreg, Petõfi utca 2.
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 00046-2008
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2033

„Civilkurázsi” Lenti Civilszervezeteiért és Sportjáért
Közalapítvány

Lentiben

Pálné Szalai Erika,

2012. évi tevékenységérõl az alábbi közle-
ményt teszi közzé:

A Közalapítvány Eredményének alakulása 2012. évben:
:

Helyi önkormányzattól 500.000 Ft
SZJA 1% felajánlásából 14.618 Ft
Vállalkozás általi felajánlás 1.050.000 Ft
Pénzügyi bevétel 208 Ft
Összesen:

:
Támogatások 1.041.000 Ft
Igénybevett szolgáltatások 153.670 Ft
Egyéb költségek 19.898 Ft
Anyagköltségek 700 Ft
Összesen:

Az alapítvány célja a mûködõ és nyilvántartásba
vett sportegyesületek mûködésének támogatása; sporttevé-
kenységük fejlesztése; a város sportéletének fejlesztése; a
versenysport kiemelt támogatása; diáksport, tömegsport
támogatása; új civilközösségek kialakulásának elõsegítése; a
már mûködõ civilszervezetek tevékenységének segítése; hát-
rányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségének
elõsegítése; kulturális tevékenység támogatása; környezet és
természetvédelmi mozgalmak létrehozásának, mûködésének
támogatása; közrend védelme; polgárõrség támogatása.

2012. évben a Közalapítvány 21 civilszervezetet részesített
támogatásban.

a kuratórium elnöke

Összes bevétel

1.564.826 Ft
Összes kiadás

1.215.268Ft
Adózás elõtti eredmény (nyereség): 349.558 Ft

A „Tenkevölgye” Természetvédõ és Sporthorgász Egyesület
közhasznúsági jelentésébõl:

Pénzkészlet 2012 elején: 1.893.906 Ft.
Bevételek alakulása:
- tagdíjbevételek: 2.480.000 Ft
- megváltási díjak: 162.000 Ft
- kamatbevételek: 6.820 Ft
- vállalkozói bevételek: 1.099.900 Ft
- állami jegyek bevétele: 198.000 Ft
Összesen: 3.946.720 Ft

Kiadások alakulása:
- hal beszerzésére 3.418.529 Ft
- állami jegyek kiadásai: 198.000 Ft
- postaköltségek: 1.380 Ft
- számlaköltségek: 26.673 Ft
- irodaszer, nyomtatvány: 91.595 Ft
- költségtérítések: 60.065 Ft
- gyógyszer: 18.630 Ft
- bérleti díj: 104.500 Ft
- Internet elõfizetési díj: 71.552 Ft
- versenydíjak: 150.000 Ft
- étkeztetés: 105.250 Ft
- egyéb kiadások:
(benzin, mészhidrát táp, alkatrészek, javítás, koszorú)
- szemétszállítás: 26.035 Ft
Összesen: 4.382.894 Ft
Pénzmaradvány: 1.457.732 Ft

110.685 Ft

Vezetõség

feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Lenti és Vidéke

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT

Kivonat
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A
szervezésében 2013.

április 27-én, hagyományterem-
tõ szándékkal került megren-
dezésre az ,
amely amatõr csoportok részé-
re biztosított versenyzési lehe-
tõséget. A táncverseny elsõd-
leges célja volt, hogy napjaink
különbözõ tánckultúráit bemu-
tassa, a fiatalok és a felnõttek
mozgáskultúráját fejlessze, a
táncot, mint életformát népsze-
rûsítse.

A táncversenyt
polgármester nyitotta meg.

Beszédében kihangsúlyozta, hogy
a tánc kikapcsolódás, szórakoz-
tatás, önmegvalósítás és él-
ményszerzés egyszerre, a tán-
cosok egymásnak és a nézõk-
nek táncolnak, a tánc öröméért,
pozitív hatásaiért. Nem az a lé-
nyeg, hogy ki lesz az elsõ, ha-
nem, hogy eljöttek, együtt van-
nak, egyúttal reklámozzák, ked-
vet csinálnak ennek a gyö-
nyörû, szép mozgásformának, a
táncnak, a tánc különféle vál-
tozatainak.

A versenyre 15 csoport
küldte el jelentkezését, amelyek
72 koreográfiával mutatkoztak
be a zsûri elõtt. Az egész napos
rendezvényen 290 táncos lépett
színpadra 6 kategóriában. A leg-
népszerûbb a színpadi show
tánc, a hip-hop és a versenytánc
kategória volt, melyet a hastánc,
a mazsorett és a modern kor-
társ tánc kategória követett.
Versenyzõk a Dunántúl 4 me-
gyéjébõl (Baranya, Somogy, Vas
és Zala) érkeztek.

A zsûri tagjai voltak:
zsûri elnök, nívó

Városi Mûvelõdési Köz-
pont Lenti

I. Lenti Táncverseny

Horváth Lász-
ló

Háriné
Molnár Ágnes

Hagyományteremtõ szándékkal
Színvonalas táncverseny Lentiben

díjas modern és kortárs tánc-
pedagógus, látványtánc mester,

mester táncpeda-
gógus, pontozóbíró,

moderntánc ok-
tató, tánc- és
drámapedagógus.

A négytagú zsûri többször
volt nehéz helyzetben, hisz a
versenyzõk színvonalas produk-
ciókkal kápráztatták el a kö-
zönséget.

Lenti várost a
képviselte,

amely 6 koreográfiát mutatott
be a táncversenyen. Az elmúlt
év októberében indult új, kezdõ
csoport elsõ alkalommal lépett
színpadra, tagjai hatalmas sikert
arattak táncukkal. A csoport há-
rom tagja (7 éves),

(5),
(6) második helyezést ért

el, illetve különdíjban is része-
sült. Ezen csoportot az immá-
ron 11 éve együtt táncoló cso-
port tagjai készítették fel:

. A négy
haladó táncos 2 csoporttánccal
indult a versenyen és mindkét
koreográfiával elsõ helyezést
ért el, elsõ táncuk felkészítõ ta-
nára és koreográfusa

volt, míg a második
koreográfiát saját maguk állítot-
ták össze. Egyéni kategóriában
Deák Fanni mutatkozott be sa-
ját koreográfiájával, aki szintén
a dobogó felsõ fokára állhatott.
Ezenkívül egy második és egy
harmadik helyezést is sikerült
elérni a csoportnak

és tán-
cossal, akik munkáját Szalai Dó-
ra segítette.

Tóth Mónika
Fallerné

Márkus Lívia
Károly Róbertné

Kelta Álom Ír
Sztepp Tánccsoport

Szabó Júlia
Ferecskó Júlia Sabján Bo-
tond

Sza-
lai Dóra, Deák Fanni, Nagy
Dóra, Andrasek Júlia

Tihanyi
Andrea

Sabján
Bianka Borsos Flóra

A versenyen kétszer került
sor eredményhirdetésre, a lenti
csoporton kívül különdíjban ré-
szesült még a Babócsáról érke-
zõ
egyik táncosa, . A
rendezvényt a zsûri elnökének
szavai zárták, aki megköszönte
a felkészítõ tanárok munkáját
és a szülõk támogatását, vala-
mint a II. Lenti Táncversenyen

Free Street Dance Team
Berkics Erik

való találkozás reményében bú-
csúzott el.

A táncverseny megvalósítá-
sában a Városi Mûvelõdési Köz-
pont dolgozóin kívül lelkes szü-
lõk, önkéntesek vettek részt, és
az aprólékos részletekkel meg-
tervezett forgatókönyv alapján
gördülékenyen, mindenki meg-
elégedését szolgálva bonyolítot-
ták le az I. Lenti Táncversenyt.

A házigazdák négy haladó táncosa mindkét koreográfiával elsõ
lett.

A hagyományteremtõ táncverseny lenti versenyzõi, elsõ sor,
balról: Sabján Botond, Szabó Júlia, Ferecskó Júlia, második sor,
balról: Sabján Bianka, Borsos Flóra, Szalai Dóra, Nagy Dóra,
Deák Fanni, Andrasek Júlia.

A

diákja,
játéka évek óta kiemelkedik

a speciális tantervû iskolák ré-
szére kiírt megyei asztalitenisz
diákolimpiai döntõkben. Soro-
zatban nyeri az aranyérmeket,
az országos döntõben két al-
kalommal is bronzérmet szer-
zett, egyszer 5. helyezést ért el
(júniusban 4. alkalommal is
aranyérmesként képviseli Bu-
dapesten Zala megyét a diák-
olimpiai döntõben).

A közelmúltban az integrált
parasport asztalitenisz nyílt ma-
gyar bajnokságon egyénileg és
párosban is bronzérmet szer-
zett. 2010-ben Zánkán a Magyar
Parasport Szövetség országos
versenyén ezüstérmes lett.
2011-ben Zala megye „Jó tanuló
- Jó sportoló” elismerésben ré-
szesült, amit , a
Zala Megyei Közgyûlés elnöke

lenti Móricz Zsigmond
Egységes Gyógypedagógiai In-
tézmény Horváth Rozá-
lia

Manninger Jenõ

Zala hírnevét öregbítette

adott át ünnepélyes keretek kö-
zött részére.

Horváth Rozália felkészítõ
tanára .Paksa Tibor

Horváth Rozália felkészítõjével,
Paksa Tiborral.
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Adománybolt és önkéntes
iroda ünnepélyes átadására ke-
rült sor a közelmúltban (ké-
pünkön) a

jóvoltából. ,
a

vezetõjével új projekt-
jükrõl beszélgettünk:

– Önkéntes pontok kiala-
kítására közel 17 milliós támo-
gatást nyert megyei szerveze-
tünk a TÁMOP-5.5.2.11/2-2012-
0048 kódszámú pályázaton.
Mindehhez önerõbõl vásárol-
tuk meg az Ifjúság úton talál-
ható épületet, amely helyet ad
az adományboltunknak és az
önkéntes pontnak.

– Valóban, melynek egyik
legszebb megnyilvánulása a
véradás. A most átadásra került
iroda közvetlen elérhetõségün-
ket biztosítja, közösségi teret
nyújt az önkénteseknek és a
fogadó szervezeteknek egyaránt.

Magyar Vöröske-

reszt Zala Megyei Szervezete

Rosta Gábornéval

Vöröskereszt lenti szerveze-

tének

– Az önkéntesség amúgy

is a Vöröskereszt mozgató-

rúgója!

Vöröskeresztes irodaavató
Az ünnepségen köszöntõt

mondott ,
a Vöröskereszt Országos veze-
tõségének tagja,
megyei vezetõségi tag és

a megyei vezetõség
alelnöke.

– Dr. Baracskai Józsefné
megyei szervezetünk vezetõje,
Gyimes Anikó projektmene-
dzser és Kercza Melinda szak-
mai vezetõ segítségével való-
sítjuk meg projektünket, mely-
nek kezdetétõl március végéig
99 fõt vontuk be Lenti és Kar-
macs térségébõl az önkéntes
munkába, akik közel 5 ezer
órában végeztek önkéntes te-
vékenységet – zárta további
részletekkel gondolatait Rosta
Gáborné.

dr. Nemesvári Márta

Ari Miklós

Ko-

vács Tibor,

dj
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