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Az összefogás ereje

Karácsonyi készülõdés!!! - Megajándékozzuk Önt!
Játékvásár!!!

Akár

25%-ot is visszaadunk játék vásárlás esetén.

5001-10000 Ft-ig 10%
10001-15000 Ft-ig 15%
15001-25000 Ft-ig 20%
25001 Ft-tõl 25%
visszatérítés
vásárlási utalványban.
Fizessen kártyával:
-2% kedvezményt adunk
a végösszegbõl.
Gyerekeknek a legjobbat!
MINÕSÉGI játékok, LEGO-k, készségfejlesztõk
széles választékával várjuk!
Az akció 2012. október 29-tõl 2012. december 15-ig tart!

Fotó: Sári Zoltán
A koszorúzás pillanata…
Az 1956-os forradalomra és
szabadságharcra emlékeztek
országszerte és Lentiben is az
évforduló napján. Városunkban ünnepi szentmisével kezdõdött a megemlékezés, majd

a Templom téren álló emlékmûnél folytatódott. Az ünnepen Horváth László polgármester köszöntötte az egybegyûlteket és szólt forradalom
(Folytatás a 2. oldalon)
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A '48-as hõsökre emlékeztek
A szabadságharcot követõ
megtorlás áldozatainak emléknapján, október hatodikán
Lentiben is megemlékeztek a
hõsökrõl és a mártírokról. A
'48-as emlékmûnél Horváth
László polgármester (kis kép)
mondott beszédet.
– A megtorlás jelképe
Batthyány Lajos és a tábornokok aradi kivégzése. Lehetõségük lett volna a szökésre, de
nem tették, mert büszkeségük
és lelkiismeretük nem engedte. Bíztak a gyõztes belátásában és nagylelkûségében. A
megemlékezéseken kevés szó
esik arról, milyen körülmények között rendezték meg a
tárgyalásokat és hogyan ítélték
el a magyar katonai vezetõket.
A védelem és a vád szerepét is
az osztrákok látták el, a tábornokok nem találkoztak egymással, csak a végén az ítélet-

hirdetéskor. A történelembõl
jól ismert koncepciós perek
szerint az ítéletek már az eljárás elõtt megszülettek, a tárgyalásoknak formális jelentõsége volt. Az uralkodó a kivégzésekrõl sok esetben csak utólag értesült. A nemzetközi felháborodás óriási volt, ám a
megtorlás, kisebb intenzitással, de 1851-ig folytatódott. A
szabadságharc nem volt hiábavaló küzdelem, a forradalom
elõtti állapotot már nem lehetett visszaállítani. A bukás
ellenére a nemzetben tovább
élt és erõsödött a függetlenség, a szabadság eszméje. A
magyarság, bár hatalmas véráldozatok árán, és a nemzeti önrendelkezéstõl megfosztva, de
megindult a polgári fejlõdés
útján. A '48-as szabadságharc
nagy tanúsága, hogy csak
magunkra, magunk teljesít-

Vers a szívemben, szívem a versben…
2005-ben Magyar Zsoltár
címmel 10 költõ 15 versét,
2010-ben A tûz márciusa címmel Ady Endre 20 versét, most
legutóbb Magyarországért címmel 12 költõ 15 versét tûzte
mûsorára Kovács Béla versmondó (képünkön). A Lenti
Városi Könyvtár olvasótermébe folyamatosan érkeztek az
érdeklõdõk a verses estre, mi
pedig ezeket a pillanatokat
használtuk ki, hogy az elõadót
harmadik önálló versmondó
mûsoráról kérdezzük:
– Immár harmadik alkalommal örvendezteti meg a
versbarátokat szavalatával.
Melyek voltak most a versek
és a költõk kiválasztásának a
szempontjai?
– Talán már gyermekkorom óta a szívemben vannak a
versek és szívem a versekben.
Még aktív dolgozói idõszakomban kevesebb idõ jutott erre a
szenvedélyemre, de fogyatékossá válásom után kitöltötte
az idõmet a versekkel való ismerkedés. Többször hívtak ünnepi eseményre verset mondani, majd összeálltak verses, önálló mûsoraim. Most az volt a
célom, hogy a magyarságról, a
magyar hazáról, történelemrõl,
hazaszeretetrõl és mindarról,
ami számunkra ma Magyarországot jelenti, szóljunk a versek által.

A mûsor három részre tagolódott a könnyebb megértés
és a versmondó kivételes teljesítményét figyelembe véve, a
blokkok között pedig néhány
kevésbé ismert költõ életútjáról hallhattak ismertetõt a
megjelentek a mûsorvezetõ
tolmácsolásában. A Magyarországért mûsorban elhangzottak többek között Kölcsey Ferenc, Berzsenyi Dániel, József
Attila, Wass Albert, Vörösmarty Mihály, valamint Kovács Vilmos, Gyulák Mihály,
Sajó Sándor és Papp Váry
Elemérné talán legszebb és
legismertebb költeményei. A
mûsor zárásaként Soós József
helyi költõ osztotta meg a közönséggel a mûsorról és a költészetrõl ihletett gondolatait.
Dányi József

Fotó: Sári Zoltán
ményére számíthatunk. Összefogásra, a nemzeti érdek maradéktalan
érvényesítésére
van szükség.
A polgármester beszéde
után a Lámfalussy Sándor

Szakközép- és Szakiskola diákjainak mûsora (nagy kép) következett, majd a megemlékezõk helyezték el koszorúikat
az emlékmûnél.
K.T.

Az összefogás ereje
(Folytatás az 1. oldalról)
emlékérõl, majd dr. Gyimesi
Endre országgyûlési képviselõ
mondott beszédet.
Hangsúlyozta: október huszonharmadika a nemzeti szolidaritás és a történelmi újrakezdés szimbolikus ünnepe. A
magyarországi forradalom elsõ
példája volt annak a második
világháború után, hogy egy kis
ország fegyvert ragadott a
gyõztes nagyhatalom ellen. A
magyar nép olyan elszántságba
és egységbe sûrûsödött az évtizedek során felgyûlt feszültség által, hogy képes volt szétrobbantani egy világbirodalom által õrzött elnyomás bilincseit.
– Az egyéni bátorságnak,
hõsiességnek és önfeláldozásnak számos nagyszerû példáját
ismerhettük meg ezekben a
napokban. Leginkább az összefogást emelném ki, mert 1956
mindenkié, mert '56-tól elválaszthatatlan az Irodalmi Újság, a Petõfi Kör, a nép mellett
döntõ kommunista mártír miniszterelnök, elválaszthatatlanok az egyetemisták, a kölyök
felkelõk, a gyárat birtokba
vevõ munkások, a földkönyvet
égetõ falvak. A fõvárost élelemmel önként ellátó vidék, a felkelõket segítõ vasutasok, a
szovjet erõkkel harcoló katonák, a döntésüket bíróság
elõtt halálig vállaló fõtisztek,
a bányákat fegyverrel védelmezõ bányászok, az utcakövön életüket áldozó fiata-

lok. Elválaszthatatlanok a szabadságharcosokat tûzvonalból kimentõ orvostanhallgatók, a sortüzek áldozatai, mártírjai és azok a bujdosók, akinek hazaszeretetük miatt kellett új életet kezdeni a haza
határain kívül. A magyar nép
zivataros századaiban kevésszer volt jellemzõ az összefogás, és 1956 is mutatja, ha egy
nép egyet akar és összefog, akkor csodákra képes. Szüksége
lenne a mai kornak is arra,
hogy összefogjunk, és együtt
próbáljuk megoldani az ország
nehéz helyzetében a közös
gondjainkat. '56 mai üzenete,
hogy meg kell köszönni a fiatalok szüleinek, nagyszüleinek
azt, hogy a nehéz években is
kitartottak, bíztak az ország
jövõjében és felnevelték gyermekeiket. A fiataloknak tudniuk kell, hogy nem velük kezdõdött ez az ország, vannak
történelmi gyökereink, amikrõl ha a jót vesszük át, az elõre
mutatót, akkor hazánk jövõje
biztosítva lesz. Össze kell fogni
és nem csak a szórakozásban
kell hazafinak lenni, hanem a
nehézségekben is.
A beszédeket követõen a
Vörösmarty Mihály Általános
Iskola diákjainak megemlékezõ mûsora következett, majd
koszorúkat és mécseseket helyeztek a pártok, civil szervezetek, intézmények képviselõi és
a megemlékezõk az emlékmûnél.
kt
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November végén fejezõdik be a városközpont felújítása
A végéhez közeledik Lentiben „A Városközpont funkcióbõvítõ megújítása” elnevezésû
projekt. A rendezvényteret már
korábban birtokba vehették a
lakók és hamarosan a mûvelõdési központ épülete is rendelkezésükre áll majd.
– Sokan érdeklõdtek, hogy
mikor lesz az átadás. Az épület
és a Zrínyi út felöli rész mûszaki átadása október 16-án
megkezdõdött, ekkor felvettük
a hibalistát. Az észrevételek javítása folyamatosan zajlik –
tájékoztatta lapunkat Horváth
László polgármester. – Hónap
végén kerül sor a szakhatósági
bejárásra, ahol a tûzoltóság, az
ÁNTSZ és az építési hatóság
nézi meg a kivitelezést. A téren a szökõkút készült el utoljára, már üzembe helyeztük
néhány napra, ám azóta a beköszöntõ hideg idõjárás miatt
téliesítettük, nehogy a szivattyúban található szelepeket károsodás érje. Magának a projektnek a zárása november 30-a,
addig viszont még több program megvalósul, ami szintén a

projekt része. Szeretnénk a
színházi életet felpezsdíteni,
így november 20-án egy színházi estet szervezünk, ami elsõ
rendezvénye lesz az új, háromszáz fõt befogadó színházteremnek. A budapesti Sziget
Színház elõadásában lesz majd
látható a Honfoglalás címû
rockopera. Szeretnénk, ha ez
alkalomból telt ház lenne, illetve ezután már nyitva áll a mûvelõdési központ a látogatók
elõtt. Következõ rendezvény
november 24-én a Hetési lakodalmas, amely a néprajzi tájegység hagyományait, szokásait mutatja be, majd legvégül
30-án tartjuk a projekt zárását.
A felújított városközpont hivatalos, ünnepélyes átadására pedig január ötödikén, a város
napján kerül majd sor. Ami a
mûvelõdési központban helyet
kapó intézményeket illeti, szeretnénk, ha minél elõbb visszaköltözhetnének. Elsõsorban a
könyvtár, hiszen náluk van a
legnagyobb anyag, amit át kell
telepíteni. Amint a szakhatósági engedély megérkezik és az

Fotó: Sári Zoltán
Közel az átadás…
épület használatba vehetõ lesz,
megkezdik a visszaköltözést.
Közben több bejárás történt,
megérkeztek a bútorok, megnézték mi hova kerülhet. A köl-

tözés annál inkább is fontos,
hiszen a könyvtár jelenlegi
épületét át kell adnunk a járási
hivatal részére.
kt

Átalakul a LE-KO Kft.

Nagylengyel
– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

um

ik
ar

vezetõje gondoskodott, azokat
az átvevõ cég vezetõi megtekintették. A dolgozók és a
gépek átadás-átvételére 2012.
december 1. és 15. között kerül sor. Az intézkedés leépítést, elbocsátást nem jelent. Az
önkormányzat a Városgazdálkodási Kft. részére az átvett feladatok megkezdéséhez, azoknak a lakosság által elvárt
szintû ellátásához a szükséges
forrást biztosítja – tette hozzá
a polgármester.
Czigány Tibortól, a Lenti
Városgazdálkodási Kft. ügyintézõjétõl megtudtuk, a változások érintik a lakosságot is,
hiszen a kegyeleti szolgáltatás
átkerülésével az ügyintézés helye is megváltozik. A szolgáltatás igénybe vételét a Lenti
Városgazdálkodási Kft. telephelyén (korábban E.on/ÉDÁSZépület) kell bejelenteni. Az
ügyeleti szolgáltatás és telefonos elérhetõsége változatlan
marad. A kegyeleti szolgáltatás
nemcsak Lentiben és a városrészekben vehetõ igénybe, hanem ugyanúgy, ahogy eddig,
más településen is vállalják ennek elvégzését.

ng
Hu

Átalakítja az önkormányzat
a száz százalékos tulajdonában
álló LE-KO Önkormányzati,
Közszolgáltató és Építõipari
Kft.-t.
– A képviselõ-testület döntése értelmében a gazdasági
társaság szétválással történõ
átalakulása azt jelenti, hogy a
parkgondozás, a közterületek
tisztítása és karbantartása, a
téli síkosság-mentesítési és hóeltakarítás, a kegyeleti közszolgáltatás és a piaci alapon végzett temetkezési szolgáltatások, valamint a társasági vagyon fenti feladatok ellátására rendelt része a Lenti
Városgazdálkodási Kft.-hez
kerüljön át – tájékoztatta lapunkat Horváth László polgármester.
A képviselõ-testület arról is
döntött, hogy a LE-KO Kft. az
alapító okirata módosítását követõen az alapító okiratban
meghatározott – elsõsorban
építõipari – tevékenységek ellátására változatlan társasági
formában mûködjön tovább.
– Az átadásra kerülõ feladatokhoz tartozó eszközállomány leltároztatásáról a LE-KO
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Bio- és megújuló energiafelhasználás Gutorföldén

Az önkormányzat épületét érinti a fûtésrekonstrukció.
Gutorfölde önkormányzata
két pályázatot is beadott az
elmúlt idõszakban a „Bio- és
megújuló energiafelhasználás”
startmunka mintaprogramra.A
pályáztatást elõzetes felmérés
elõzte meg az önkormányzatok körében az általuk mûködtetett intézmények fûtési energiaigény ellátása tekintetében.
– A „Kazán 1.0. startmunka” programban a tagintézményként mûködõ iskola biomassza kazánnal történõ fûté-

sére adtuk be pályázatot –
mondta Nyakas István polgármester – A létesítmény hõigényének biztosítása jelenleg
gázkazánokkal és konvektorokkal történik. A program keretében a költségeket teljes
egészében a minisztérium biztosítja, az önkormányzatnak 2
fõ közmunkást kell foglalkoztatni napi nyolcórás munkaidõvel egy évig, akik a program lebonyolításában, kazánüzemeltetés, faapríték elõállítása terén végzik. A közmunkások bér- és járulékköltségeit
pedig 70%-ban támogatják.
– Milyen egyéb mûszaki és
anyagi paraméterekrõl tudhatunk?
– A dologi költségekhez
tartozik a 100 kW teljesítményû kazán, aprítékadagoló,
szerelt kémény, rendszerhez

való csatlakozás, tervezési költség, kis értékû tárgyi eszközök,
mint szerszámok, munkaruha
és nagy értékû tárgyi eszközök
beszerzése. A program megpályázott támogatási igénye
7.706.378 Ft, a saját erõ összege pedig 587.750 Ft. A program keretében a fûtõanyagként használt faaprítékot az
önkormányzat tulajdonát képezõ erdõkbõl kell biztosítani.
– Mi volt a másik pályázatuk?
– A meghirdetett kazán 1.0
programra csak Gutorfölde
pályázott egyedül, ezért meghirdették a kazán 2.0. programot is. Az új programra is
beadtuk pályázatunkat a hivatal épületének biomassza kazánnal történõ fûtésére. Ott a
meglévõ konvektoros rend-

szert szeretnénk kiváltani megújuló energiára. Itt az épület
pincéjében kerülne elhelyezésre az 50 kW teljesítményû
kazán. A fûtési alapanyag tárolására 100 m2-es tároló kialakítását is beépítettük, melyet
szintén 100%-ban finanszíroznak. A program költségei: támogatási igény 6.902.967 Ft,
önerõ 587.750 Ft. A két létesítmény megújuló energiával
történõ ellátása keretében így
jelentõsen, szinte nullára csökken a gázenergia felhasználás,
valamint 4 fõ közmunkás 8
órás alkalmazása válik lehetõvé
egy évig. A megtakarítás jelentõs mértékben csökkentheti a
fenntartó önkormányzatok Csertalakos, Gutorfölde és Szentpéterfölde dologi kiadásait.
(dányi)

Prima lett a Kerka

Fotó: Sári Zoltán
A Zalai Prima Díj egyik idei kitüntetettje lett a lenti Kerka
Táncegyüttes – kaptuk a hírt lapzártakor. Részletek a következõ számunkban.

Élethosszig tartó tanulás, 2013-tól új OKJ
Emelkedõ óraszámok, dráguló szakképzés!
Elavult nézet, hogy egy
korábban megszerzett szakmai tudás életünk végéig
elég. Nagy a kihívás, s ha lépést akarunk tartani a korral,
folyamatosan bõvíteni kell
ismereteinket.
– A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ
Egyesület a munkaerõpiaci
igényeket figyelve folyamatosan fejleszti, bõvíti továbbképzési kínálatát. Továbbképzéseinket mindazoknak ajánljuk, akik már rendelkeznek
szakképesítéssel, és frissíteni,
bõvíteni akarják ismeretei-

ket,
képességeiket,
illetve
szakterületükön belül szeretnének egy-egy speciális területen elmélyedni. A képzettséggel nem rendelkezõknek
ajánljuk a felnõttképzés keretében lebonyolított OKJ-s képzéseket, mellyel jelentõsen javíthatják a munkaerõpiaci pozíciójukat – tájékoztatta lapunkat Rózsás Csaba ügyvezetõ
igazgató.
– Szeptemberben megjelent az új OKJ. Milyen változást jelent ez?
– Nõnek az óraszámok, ezzel párhuzamosan emelked-

nek a költségek is, egyre nagyobb lesz a munkából kiesõ
idõ. 2012. december 31-ig
még a régi feltételekkel lehet
részt venni a felnõttképzésben. Eddig a határidõig lehet
jelentkezni, illetve elindítani
a képzéseket. A tanulni vágyóknak célszerû mihamarabb felkeresni irodánkat (TIT
Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz
tér 7. II. em. 238. – Telefon:
06/-2/510-102 – www.titzala.hu)
– javasolta Rózsás Csaba.
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HIRDETMÉNY
Lenti Város Kitüntetései
Lenti Város Önkormányzat képviselõ-testületének a kitüntetõ címek, valamint díjak alapításáról és adományozásáról,
továbbá a „Lenti Város Tiszteletbeli Polgára” cím adományozásáról szóló 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 23/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete értelmében
- Lenti Város Díszpolgára Cím,
- Lenti Városért Díj,
- Lenti Város Egészségügyéért Díj,
- Lenti Város Ifjúsági Sportjáért Díj,
- Lenti Város Környezetvédelméért Díj,
- Lenti Város Közszolgálatáért Díj,
- Lenti Város Közmûvelõdéséért Díj,
- Lenti Város Oktatásáért Díj,
- Lenti Város Sportjáért Díj,
- Lenti Város Szociális Gondoskodásáért és Gyermekvédelméért Díj,
- Lenti Város Gazdaságáért Díj,
- Lenti Város Közösségi Életéért Díjakra
vonatkozó javaslatokat – részletes indoklással – 2012.
november 30. napjáig lehet megküldeni a polgármesterhez
címezve.
A kitüntetések adományozására javaslatot tehet: a képviselõ-testület tagja, a bizottság tagja, bármely lenti állampolgár,
helyi szervezet, egyesület.

Fogadóórák
Horváth László polgármester
fogadóórájára a 92/553-912-es telefonszámon
lehet jelentkezni.
Ferenczi Róbert alpolgármester
fogadóórájára jelentkezni a 92/553-912-es
telefonszámon lehet.
Települési képviselõk fogadóórái:
Drávecz Gyula
2012. november 5-én (hétfõn) 10.00-11.00 óráig,
Héra József
2012. november 5-én (hétfõn) 16.00-17.00 óráig,
Dr. Fekete Zoltán
2012. november 6-án (kedden) 15.00-16.00 óráig,
Árkovicsné Pezzetta Claudia
2012. november 7-én (szerdán) 9.00-10.00 óráig,
Vatali Ferenc
2012. november 7-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig,
Gáspár Lívia
2012. november 13-án (kedden) 13.00-14.00 óráig
fogadóórát tartanak.
Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozóterem
Városrészekben tartandó fogadóórák:
Drávecz Gyula
2012. november 5-én (hétfõn) 17.00-18.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében,
Héra József
2012. november 5-én (hétfõn) 17.00-18.00 óráig a
mumori kultúrházban,
Vatali Ferenc
2012. november 7-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,
Gáspár Lívia
2012. november 13-án (kedden) 14.00-15.00 óráig a
máhomfai kultúrházban,
Gáspár Lívia
2012. november 13-án (kedden) 15.00-16.00 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban
fogadják az érintett városrész lakóit.

Gazdag programkínálat
„Idõsek hete” Lentiben

Gáspár Lívia, a Kolping Gondozási Központ igazgatónõje köszönti a résztvevõket.
Október elseje az Idõsek
Világnapja alkalmából négy
helyszínen – a külsõ intézményeiben és a központi városi
épületben – is programsorozatot tartott a hónap során a
Kolping Gondozási Központ.
– Az ünnepi alkalom egyik
különlegessége az óvodások
számára kiírt rajzpályázatunk
volt – tájékoztat Vörös Beáta,
az idõsek nappali ellátásának
vezetõje. – A „Milyennek látjuk
az idõseket” címû pályázatunkra sok-sok gyermekrajz érkezett, közülük Radóczi Zóra Liza, Toplek Léna és Szekeres
Anita alkotása került díjazásra.
– Melyek a legérdekesebb
programjaik?
– A mai megnyitón a zeneiskola növendékei adnak hangversenyt, délután szilvás gombóc fõzés következik, késõbb
az óvodások mûsorában gyönyörködhetnek ellátottjaink, de
készítünk csuhé babát, megtekintjük a Kerka Táncegyüttes
és a Kolping Támogató és Foglalkoztató Központ mûsorát is
a programsorozatban.
Az „Idõsek hete” ünnepélyes megnyitóján jelen volt
Horváth László, Lenti polgármestere is, aki beszédében emlékeztetett: az önkormányzat

számára már hagyományosnak
mondható az idõsekrõl való
gondoskodás és ünnepnapi
megemlékezés.
– Minden életkornak meg
van a maga szépsége, feladata.
Életünk akkor válik igazán
értékessé, ha a tudásunkat,
tapasztalatainkat, a tanult értékeket át is tudjuk adni a fiatalabb generációnak – hangzottak a polgármester gondolatai
a megnyitón.
dányi

In memoriam
Nemrég Svájcban hunyt
el az egykor Máhomfán élt
Bagladi György, aki az
1956-os forradalmat követõen menekült el Magyarországról. A forradalmi tevékenységgel vádolt Bagladi
György 1957-ben bilinccsel
a kezén, letartóztatása közben szökött meg a rendõrök elõl, akik hosszasan
keresték, ám több barát és
ismerõs segítségének köszönhetõen sikerült átszöknie
Alsó-Lendvára, onnan pedig
tovább Svájcba. Itt élt haláláig családjával, akik nem sokkal szökése után követték õt.
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Egy csónakban evezünk

Fotó: Goór Zsolt
Becze Klára, a lentikápolnai színjátszók vezetõje.
Sorozatunk fiatalokkal foglalkozó szervezeteket, intézményeket mutat be, de most rendhagyó módon egy magánszemélyt, Becze Klárát kerestük
meg, hogy beszéljen a lentikápolnai városrészben mûködõ
színjátszó csoportról.
– Minden külsõ elvárás és
anyagi juttatás nélkül miért
vetted válladra a lentikápolnai fiatalok összefogását?
– Egy közösség kialakítása,
összetartása nem egyszerû feladat. Ez egy olyan munka, amit
csak szívvel-lélekkel lehet csinálni. Szeretni kell hozzá a
színpadot, a közönséget, de
legfõképpen a gyerekeket!
– Mikor kezdõdött mindez?
– 2004-ben kezdtem kisiskolás gyerekekkel. (Õk alkotják most a középiskolás csoportot.) Az elsõ, számomra
máig emlékezetes fellépésünk
egy betlehemes játék volt. Emlékszem, még a próbák nálunk
voltak otthon. Felelevenítettük
a falusi betlehemezés szokását,
esténként házról-házra jártunk
a kis betlehemmel, illetve a hagyományos karácsonyi ünnepségen és a karácsonyi szentmisén is elõadták a gyerekek.
Azt hiszem, ennél nagyobb sikerélménnyel nem indulhatott
volna a szereplésük. Ebbõl aztán hagyomány teremtõdött.
Fontos megemlítenem, hogy
amíg a tagiskola, óvoda mûködött, a tanítók, óvónõk készítették fel a szereplõ gyerekeket, tehát volt mire alapoznom, volt mit folytatnom.

– Hol tart most a csoport,
mivel foglalkoztok?
– 9 gyerekkel indultunk, az
idén 3 csoportban (középiskolások, általános iskolások 2
csoportban) 30 diákkal készültünk a programokra. Most
õsszel az új elsõs kisiskolásokkal még bõvül a létszámunk.
„Színjátszunk”. A középiskolások színdarabokat, az általános
iskolások népi játékot, ének,
táncos produkciókat stb. adnak elõ a rendezvény jellegétõl
függõen. A középiskolás csoport tagjai a Körhinta projekt
keretén belül élménypszichológiai foglalkozásokon is részt
vesznek. A mûsorok összeállításában törekszem a hagyományõrzésre. Népi játékok, népi színdarabok, vásári komédiák, népi énekek feldolgozása
van elõtérben. Segíti a munkát, hogy a gyerekek közül többen tagjai néptánccsoportnak,
énekkarnak, illetve zenét tanulnak. A feladat nehézsége
leginkább a darabválasztásoknál van. Nálunk olyan nem lehetséges, hogy valaki szerep
nélkül marad. Ha kevés az eredeti szövegkönyv szerinti szöveg, írni kell még hozzá, vagy
megpróbálni több darabból
összeállítani a történetet. Ez a
bõvülõ létszámunk mellett
egyre nehezebb.
– Kiknek és hol adjátok
elõ a produkciókat?
– A városrész összes önkormányzati rendezvényén fellépünk (Mikulás-váró, karácsonyi mûsor, idõsek napja, nõ-

nap), ezen kívül szerepeltünk
már más városrészben is, illetve színjátszó találkozón is. Szívesen fogadunk minden felkérést.
– Biztosan vannak olyan
elõadások, amelyekhez kellenek fellépõ ruhák is….
– Igen, gyakran van szükségünk jelmezekre, de beszerzésük egyre nehezebb. Innen-onnan, más csoportok leselejtezett ruháiból gyûjtögettem
össze egy készletet, és a szülõk
segítségét is igénybe szoktam
venni, de a létszámunk nõ, a
gyerekek is nõnek. Jó lenne valami megoldás rá, hogy mindez könnyebben menjen!
– Mi a titkod, hogy e munkával járó nehézségek ellenére lelkesedésed, energiád nem
lanyhult a hosszú évek során?
– Minden elõadás egy sikerélmény, ahogy látni a gye-

rekeket „kinyílni” a színpadon,
látni a különbséget egy próba
és egy elõadás között, a szülõk
és a közönség pozitív visszajelzése, ezekbõl mind-mind lehet
építkezni. De sikerélmény már
az is, amikor próbáról próbára
javul, szépül az elõadásmódjuk. Fontos, hogy az õ elképzelésük, véleményük is helyet
kapjon, hiszen együtt alakítjuk
egésszé a produkciót. Meg kell
találni velük a közös hangot.
Ha beszélgetõs kedvük van,
vagy ha éppen játékosabb
hangulatban vannak, arra is
kell, hogy idõ jusson, persze
azért a fegyelmezés sem marad
el. Nem mindig egyszerû velük, fõleg a kamaszokkal, de
hát ez is egy feladat, ami nehéz ugyan, de mégis nagyon
szép, pláne, ha a közös munka
eredményének együtt tudunk
örülni.

Elõadás közben...

Olvass velem!
Legutoljára a Bad Girl címû könyvsorozat 5. részét
olvastam, amit Cecily von
Ziegesar írt.
A könyv fõszereplõi egy
filmes sorozatban is szerepelnek, ugyanilyen karakterekben. A könyv és a film is hat
gimnazista, késõbb egyetemista diákról szól, akik néha
kicsit kicsapongó életet élnek. Persze köztük sem mindenki ilyen – mint a valóságban egy gimiben – itt is van,
aki inkább visszahúzódó, szerényebb. Érdekes figyelemmel kísérni a könyvet és fil-

met egyaránt, ugyanis a kettõ
témája sokszor eltér egymástól. Ha már a témánál tartunk, csupa élet, fiatalos zsongás tartja fogva a figyelmet és
természetesen szerelembõl
sincs hiány egyik részben
sem, sõt legtöbbször ezekbõl
erednek a leginkább izgalmas konfliktusok, és megoldásaik. Nagyon szerettem ezt a
könyvet (filmet), szívesen ajánlom a korosztályomnak, mivel fiatalok a fõszereplõk és
leginkább a szerelemrõl szól.
Simon Titanilla
újságíró képzõs
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„Textilvarázs”

A Textilvarázs szakkör munkái.
Még kisgyermek koromban
kezdõdött…
Sétáltam az õszi, deres idõben, és csodálattal néztem a
színesebbnél színesebb faleveleket. Aztán felfigyeltem néhány kerítés között feszülõ
pókhálóra, amint a vízcseppek
szépen sorban újrafonják a
bonyolult szövedéket. Aztán
késõbb egyre többet hoztam
vissza ebbõl az élménybõl. Elõször csak grafittal, majd tollal,
késõbb színes eszközökkel jelentek meg rajzaimon, festményeimen, fotóimon a gomolygó vonalak, melyeket idõvel
gyökereknek neveztem el.
Iskolásként elõször a ruhatervezés kezdett el érdekelni.
Hogyan lesz a rajzból, a darabokból színes egész? Mitõl lesz
más, mint a géppel készült tömegáru? Varrni és tervezni
kezdtem. Egy tini nagyon szeret kitûnni a többiek közül,
még ha szerénysége nem is engedi ezt hangoztatni. A mi iskolánkban válogatott csapat tanult, kézenfekvõ volt, hogy
csak az ötösök mennyiségében
versenyeztünk. Aztán jött a
nagy fordulat. Gimnazista voltam, amikor Geszti Péter és az
MTV 1 Kiskunhalason, az akkori városomban forgatott. Unszoltak a szüleim, osztálytársaim, barátaim, tanáraim, hát
jelentkeztem. A szereplõválogatás olyan volt, mint a mostani tehetségkutatókon. Bejutottam. Különféle zakókat kellett terveznem a mûsorvezetõnek, amibõl a stáb kiválasztott egyet. Péternek tetszettek
a munkáim, szívesen viselte ké-

Ismerjük
meg õket!

Lovkóné Kiss Kármen
sõbbi rendezvényeken is az elkészült darabot.
Azt hiszem, hogy a vele történt megismerkedés nagyot
lendített a késõbbi útkeresésben. Egyre többet terveztem
ruhákat szalonoknak. Kiskunhalason, Baján, Budapesten,
de magánszemélyeknek is.
Már Tornyiszentmiklóson,
a családom mellett végeztem
el a mûvészeti egyetemet, ahol
természetesen a textil szakirányt választottam. Továbbra
is érdekeltek a különféle anyagok, így immár R. Fürtös Ilona
kezei alatt kezdtem el kombinálni õket. Üvegtéglába varázsoltam a kelméket, ez lett az egyik
diplomamunkám. A szakdolgozatomban pedig a hetési szõttesek nyomán a „Vászonba írt népköltészet”-rõl írtam értekezést.
Mai napig felkérnek egy-egy
egyedi darab megtervezésére.
Szerencsém van, hogy a
Lenti Városi Mûvelõdési Központ sikeres pályázatának
„Textilvarázs” címû foglalkozásait vezethetem. Most második
éve van rá lehetõségem, hogy
az általános és középiskolás
korosztályt is „megmérgezzem”
ezzel a fajta rajongással. Sokan
tudják rólam, hogy egyedi stílusú dolgokat festek, készítek,
de kevesek azok, akik tudják
azt, hogy azért lettem tanár,
mert ezeket az ismereteket én
valóban szeretném továbbadni. Az elmúlt év foglalkozásain
nem csak ruhákat terveztünk
az újrahasznosítás jegyében.
Amikor üvegezési technikákat
tanultam, rájöttem, hogy az
üveg más anyagokkal kombi-

Fotó: Goór Zsolt

nálva még izgalmasabb lehet.
Kipróbáltuk. Aztán készítettünk egyedi párnahuzatokat,
anyagmintákat, varrtunk trendi táskákat, cérnaképeket.
Közösséget formáltunk. Fiúk
és lányok együtt dolgoztak.
Hosszúra nyúló történetek, élménybeszámolók feledtették
velünk az idõ múlását. Barátságok szövõdtek. A mûvészeti
foglalkozásoknak amúgy is van
egy rejtett terápiás jellege.
Valóban, ez a 10 fõs kis csapat
nemcsak az alkotásban lépett
nagyot, hanem emberileg is
változott. Amikor a közös kirándulásra készültünk, nem
volt kérdés kik azok, akik számára fontos lett az „együtt” és
az „egymásért”. Nem kellett
nagyon vigyáznom rájuk, mert
õk már felnõttek. Mégis jó volt
egy kicsit az anyukájuknak lenni. Most, az idei évben részben
átalakulva ugyan, de folytatjuk
a megkezdett munkát: nemezelünk, modellezünk, bõrõzünk, újrahasznosítunk. Hogy
mire jó ez? Az elõbb említett
közösségépítés is fontos, de az
is, hogy megtanulják, nem attól lesznek jók vagy rosszak,
hogy követik a másikat. Tanuljanak meg a saját útjukon
járni, környezettudatosan élni,
tisztelni a másikat, elfogadni,
hogy vannak korlátaik, erõsíteni magukban a jót.
Ha ezt sikerül elérnünk,
már nem is csak egy újabb
„Támop” - pályázatról beszélünk, ugye?
Lovkóné Kiss Kármen
okleveles vizuális nevelõtanár,
képzõmûvész

A tehetségek felkarolása
érdekében a Lentifi Ifjúsági
Információs Pont bemutatkozási lehetõséget kínál e
lap hasábjain is mindazon
12 - 29 év közötti fiatalnak,
aki verset, prózát ír, „képzõmûvészkedik” stb.
Az alkotásaikat megmutatni kívánó fiatalok jelentkezését személyesen, a
06-92/ 551 019 telefonszámon vagy az info@lentifi.hu
e-mail címen várjuk.
Ezúttal Horváth Kristóf,
a Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola
tanulójának versét ajánljuk
olvasóink figyelmébe.
Titkom maga
Egyszer gyerek,
máskor felnõtt.
Egyszer vidám,
máskor elnyûtt.
Egyszer kedves,
máskor durva.
Egyszer nõ vagy,
máskor kurva.
Egyszer részeg,
máskor józan.
Egyszer szabad,
máskor szolga.
Egyszer aktív,
máskor passzív.
Egyszer építek,
máskor rombolok.
Egyszer beszélek,
máskor mormogok.
Egyszer gazdag,
máskor szegény.
Egyszer nyegle,
máskor legény.
Egyszer írok,
máskor olvasok.
Egyszer mindent itt hagyok.
Minden reggelt füsttel
és kávéval indítok,
esténként gyakran
fáradtan virítok.
Most is az vagyok,
faragtam egy verset,
az is lehet,
hogy
nyerset.
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Múltunkból a jövõnk!
Foglalkozássorozat Zalabaksán
Zalabaksa Község Önkormányzata sikeres pályázatáról
számolt be lapunknak legutóbb Horváth Ottó, a település polgármestere.
– A Múltunkból a jövõnk! –
címû projekt Zalabaksa és a
körjegyzõséghez tartozó további 6 település alap- és középfokú oktatási intézménybe járó gyermekeinek és fiataljainak számára kíván kreatív iparhoz kapcsolódó foglalkozássorozatokat tartani – idéz a pályázat céljaiból a polgármester.
– Egyszerûbben ez utóbbi az
elfeledett népi mesterségek,
kreatív foglalkozások, a Göcsej-Hetés tájegységre jellemzõ helyi sajátosságok és motívumok megvalósítását jelenti.
– Mekkora összeget sikerült nyerni a kiíráson?
– Elnyert támogatásunk 29
768 792 Ft, amely teljes

mértékben finanszírozott, nem
kíván önerõt a falutól, a körjegyzõségtõl.
– Konkrétan milyen foglalkozások indulhatnak a közeljövõben?
– Fotográfia - 12-18 éves
gyerekek számára Magyar Bea
vezetésével, helyi hagyományos ételek - elfeledett népi
ételeink - 8-14 éveseknek szánt
kreatív terület Péntek Gyuláné
irányításával, citera-népzene 8-18 éveseknek Dányi József
vezetésével és dramatikus játékok - 8-18 éves korosztály számára Vogl Máriával. A nyári
szünetben majd tojásmûvességre, textilmûvességre, házi
sajt- és túrókészítésre jelentkezhetnek a fiatalok. Egy-egy
képzési sorozat 22 alkalomból
áll, mely három szakaszra osztható. Az elsõ öt alkalommal a
választott terület elméletével

Citerázni is megtanulhatnak a jelentkezõk.
ismerkednek meg, majd a készített produktumokat, vakreatív szakaszban gyakorolják lamint a résztvevõ gyerekek
a tevékenységeket és a végén a élménybeszámolóit. Várunk minproduktum marketingje a fõ den érdeklõdõt, a korosztátéma. Elõadások, kiállítások, lyoknál feltétel általános- vagy
fellépések keretében adhatnak középiskolai jogviszony, így
bizonyságot tudásukról, mutat- azok is jelentkezhetnek, akik
hatják be a tanultakat. Az al- betöltötték már a 18. életkalmak 3 órás elfoglaltságot évüket, de még középiskolába
jelentenek. A program zárása- járnak – zárta tájékoztatóját új
ként egy kiadványban mutat- projektjük tudnivalóiról Horjuk be a foglalkozások során váth Ottó.

Németországi iskolások Pákán

Együtt alkotnak a pákai és a németországi tanulók.
Az iskolák közötti együttmûködés jegyében látogatott
egy húsz fõs – gyerekekbõl,
tanáraikból és igazgatónõjük-

Hirdetésszervezõket
keresünk
a megye
minden részébõl!
Érdeklõdni lehet:
92/596-936,
8-12 óráig,
illetve
30/378-4465.

bõl álló – delegáció a németországi Wesendorfból Pákára –
tájékoztatott az iskolai élet legfrissebb eseményeirõl Németh

Andrásné igazgatónõ. Wesendorf egyébként testvértelepülése Pákának, s az iskolák között is kiváló együttmûködés
alakult ki az elmúlt évek alatt.
– Vendégeinket családoknál szállásoltuk el, s ez tovább
növelte az egyhetes látogatás
érdekességét – egészítette ki
az igazgatónõ – A német iskolások és nevelõik látogatást
tettek iskolánkban is, tanítási
órákon vettek részt, sõt közösen fedezték fel tanulóinkkal a
falu látnivalóit. A kirándulónapon pedig a sümegi vár és a
gyenesdiási kalandstrand volt
az úticél, ahol garantált volt a
szórakozás és kikapcsolódás.

– Milyen egyéb programokkal tették érdekessé vendégeik számára ezeket a
napokat?
– Tartottunk egy akadályversenyt is a faluban, az iskolában aztán tesztet töltöttek ki
a vendégek, melyet közösen
értékeltünk. Volt családi nap,
ahol a vendéglátók gondoskodtak különbözõ programokról a német gyerekek számára.
Az iskolai látogatásoknál pedig
a német nyelv gyakorlására, a
közös alkotásra ismerkedésre,
barátkozásra is sor került,
amely az egyik fõ célja volt a
találkozónak.
dj

Kárenyhítõ juttatás mezõgazdasági termelõknek
A kárenyhítõ juttatás iránti kérelmet az
ZMKH Földmûvelésügyi Igazgatósághoz kell
benyújtani.
Azoknak a mezõgazdasági termelõknek,
akik káreseményt jelentettek be a Földmûvelésügyi Igazgatósághoz, az igényelt kárenyhítõ
juttatás összegét a NÉBIH által, annak honlapján közzétett 21/2012. (III.9) VM Rendelet
3-7. számú melléklete alapján közzétett táblázatok felhasználásával kell kiszámítaniuk.
A kiszámított kárigényt három eredeti példányban a székhely szerint illetékes Megyei

Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatóságához kell benyújtani 2012. november 30-ig
személyesen vagy postai úton.
A benyújtandó dokumentumok az
alábbiak:
• Mezõgazdasági biztosítási szerzõdés +
kárenyhítési rendelet 2. sz. melléklete
• Kárenyhítõ juttatás iránti kérelem 3-7. sz.
melléklete
A felsorolt mellékletek kitöltéséhez, illetve
a számításokhoz kérjük, vegyék igénybe a falugazdászok segítségét.
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Tormaföldi Gesztenye Fesztivál
A kistérség polgármestereinek, a megyei vezetõk egyöntetû véleménye alapján a
térség egyik legnagyobb eseményévé nõtte ki magát a Tormaföldi Gesztenye Fesztivál –
jelentette ki lapunk érdeklõdésére Kondákor József polgármester.
– Rendezvényünk keretén
belül a Hóvirág Egyesület nyertes pályázatából megvalósított
– uniós szabványoknak megfelelõ – játszótér is átadásra
került, melyet Török Henrik, a
Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület elnöke adott át,
Pintér László országgyûlési
képviselõ és Pál Tibor kivitelezõ jelenlétében. Ez a projekt egyébként elérte a 8 millió forintot.
– Hogyan értékelné a falu
életében is jelentõs szerepet
betöltõ rendezvényüket?
– A gasztronómiához kapcsolódó eseményünk nélkülözhetetlen eleme a bor, így

megnyitónkon a Da Bibere Lovagrend is képviseltette magát.
Ötödik alkalommal rendeztük
meg a gesztenye fesztivált, melyet igen tudatosan építettünk
fel és ma már elmondható,
hogy a térségünk egyik legnagyobb eseményévé nõtte ki magát, melyet a közel háromezer
látogató jelenléte is bizonyít.
– Mivel várták ezt a szép
számú vendégsereget?
– Toroskáposztával, vadpörkölttel, a nagykanizsai Gasztronómiai Egyesület által készített húskülönlegességekkel
és rengeteg gesztenyés és
egyéb sütemény várta az ínyenceket. Fõzõversenyünk is a
„hagyományoknak megfelelõ”
sikerrel zajlott, 34 csapat részvételével. Mindemellett a felnõtteknek három borház, pálinkaház, a gyerekeknek pedig
játszótér és ingyenes légvár,
ringlis, korongozóhely állt a
rendelkezésére. Arra törekedtünk, hogy a családok minden

A játszótér ünnepélyes átadása.
tagja számára tudjunk kikapcsolódási, szórakozási lehetõséget biztosítani, hiszen amíg
a nagyobbak például Fenyõ
Miklós koncertjét nézték, addig a kisebbek modern játszóterünket próbálhatták ki.

Kiegészítésként még véradást
is rendeztünk, melyet a tavalyi
sikereken felbuzdulva a Vöröskereszt helyi alapszervezete
tartott meg – zárta gondolatait
Kondákor József.
dj

Újabb faluszépítõ kezdeményezés Lovásziban
erre járók pihenését szolgálhatja. Önkormányzati képviselõnk, Paragi Attila kapcsolata
révén a Szalay Kertészet felajánlását elfogadva jutottunk
260 db sövénytujához, mely
így szezon végén a legjobb
helyekre kerülhet. Sajnos eddig a szárazság tartott vissza
bennünket az ültetéstõl, most
pedig az idõjárási elõrejelzéseket figyelve igyekszünk, hiszen csapadékos idõszak következik, akár hóeséssel is. A
tuják egyik része lesz ide kiültetve, a többit a Gondozási
Központ bejáratához fogjuk
kihelyezni.
– Ez már a sokadik faluszépítõ akciójuk. Milyen a foEgyre szépül a település.
Lovásziban mindig a középpontban állt a település
szépítése. Több zöldövezeti
parkkal rendelkeznek, az utak
mentén kihelyezett virágládák
szépsége még az átutazók szemét is gyönyörködteti. Léránt
Ferenc polgármester találkozásunk elõtt arra kérte munkatársunkat, hogy pontosan érkezzen, ha a parkosítás munkálatait is meg akarja masinájával megörökíteni.

– A régi temetõ fölött már
kialakítottunk egy parkot, most
itt a közelében, ezt a háromszög alakú területet kerítjük
körbe sövénytujával és jelölünk ki ezáltal egy újabb zöldterületet.
– Honnan az ötlet ehhez?
– Legutóbb tartott búcsúnk
alkalmával derült ki, hogy ez
terület egy kis ápolással, odafigyeléssel az elõbb említett
parkövezethez csatolható és az

gadtatása a faluban ezeknek
a programoknak?
– Nagyon jól fogadják a
helyiek ezeket a kezdeményezéseket, sõt sokszor megrónak
bennünket azért, miért nem
hirdetjük meg a munkát, hogy
még többen részt vehessenek
benne. Ezt bizonyítja, hogy a
nyugdíjas klubunk tagjai például az egész – Mindenszentek
elõtti - közterületi virágosítást
magukra vállalták, kivéve a körjegyzõség elõtti szakaszt, melyet
az itt dolgozók végeztek el.
Együtt gondoskodunk a falu
szépségérõl és a közösen létrehozott zöldterületek nagyobb
megbecsülésnek is örvendenek.
D.J.
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Megõrizte hazai pozícióját, növelte exportját
Hét éves a Creaton Hungary Kft. lenti gyára

A gazdasági válság ellenére is sikerült kihasználni kapacitásukat.
Az építõipar az egyik legna- kerámia tetõfedõ anyagok
gyobb kárvallottja a jelenlegi gyártását, majd 2008-ban bõgazdasági válságnak. Hogyan vítette gyártókapacitását.
Beszélgetõpartnerünk, Tóth
érinti ez a Creaton Hungary
Kft. lenti gyárát, amely 7 évvel Bálint ügyvezetõ igazgató az elsõ
ezelõtt, 2005-ben kezdte meg perctõl kezdve a gyár dolgozója.

– Igazgató úr! Mit tekint a
legnagyobb eredménynek ebben a helyzetben?
– A gazdasági válság ellenére is sikerül kihasználni kapacitásunkat, nem csökkent a foglalkoztatottak száma, sõt egyegy új pozícióba vettünk is fel
dolgozót. Jelenleg 155 alkalmazottunk van. Az éves árbevételünk meghaladja a 7 milliárd forintot.
– Hogyan sikerült ezt
elérni?
– A két lenti gyár kerámiatetõ kapacitása (3,4 millió
m2/év) nagyobb, mint a teljes
magyar kereslet (2,5 millió
m2/év). Ha csak mi lennénk a
piacon, akkor is kínálati túlsúly lenne. Ezért az exportot
kellett növelni, s ezen a téren
elsõsorban az egykori Jugoszlávia utódállamaiban és Romániában értünk el jó eredményeket. Sikerült középtávon
lekötni kapacitásunkat. Emel-

lett Magyarországon sem estünk vissza. Piaci pozíciónkat
erõsítettük azzal, hogy bõvült
termékskálánk. Így például
szálcement tetõfedõkkel (pala,
hullámpala) és szerelt homlokzati burkolatokkal jelentünk
meg. Annak ellenére sikeres
volt ez a lépésünk, hogy az
építõipar jelenlegi helyzetében a felújítási munkák kerültek túlsúlyba, s ez a kerámia
tetõfedõk részarányát növelte
belföldön.
Tóth Bálint lapunknak elmondta, hogy rendkívül kiélezett a piaci helyzet, hiszen
idõközben új gyárak épültek,
ezért a tetõfedõ anyagok minõségben jelentõsen elõreléptek.
A Creaton Hungary Kft. lenti
gyára azonban az évtizedekre
jó alapanyagot biztosító bányájára, a korszerû technológiájára, a jól képzett munkatársaira alapozva optimista a jövõt illetõen.

Az óvoda volt soron
Felújítás Rédicsen
Még 2009-ben nyújtotta be
pályázatát a Rédicsi Önkormányzat a társult formában
mûködtetett intézményeinek
felújítására, fejlesztésére. A helyi képviselõ-testület döntése
alapján aztán az óvoda – mint
maradó, helyben mûködtetett
intézmény – felújítására költötték az elnyert összeget.
– A nyílászárókat cseréltük
ki az óvodánál, így próbálunk
energiahatékony mûködtetést
elérni – fejtette ki a beruházás
kapcsán Stokker Sándor polgármester.
– Milyen összeget igényeltek?
– 2 millió 839 ezer Ft volt,
melyhez a 12 fenntartó önkormányzat 709.930 Ft önerõt
biztosít, ezzel a beruházásunk
összértéke eléri a három és félmillió Ft-ot.
– Mit valósítanak meg a
támogatásból?

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

– 24 ablak és 4 ajtó cseréje
történt meg, továbbá a projekt
részeként a helyreállítási munkálatokat is mi végezzük. Ez
utóbbi érdekessége, hogy két
fõ közfoglalkoztatott felvételét
is kéri a pályáztató két hónapra, amely nagyon jól illeszkedik a munkákhoz, Egy hölgy
a takarítási munkákban, egy
férfi pedig a helyreállításnál
tevékenykedik. Itt kell megemlítenem helyi mesterembereinket, kõmûveseinket és a támogató helybélieket, akik nélkül az említett helyreállítási
munkák nem lettek volna ilyen
ütemben elvégezhetõek.
– Mi volt a gond az ütemezéssel?
– Ez év júniusára vártuk a
pályázati döntést, ehelyett szeptember közepén tudtuk meg,
hogy nyertünk a kiíráson. Az
eddigi hagyományt – nyáron
szoktuk elvégezni intézményeink karbantartási munkáit
– túllépve, hogy ne zavarjuk az
oktatási folyamatot, négy hétvégén végeztük el a nyílászárócserét, melyért ismételten
köszönetünket fejezzük ki önkormányzatunk nevében az
ebben tevékenykedõknek.
dj

Kicserélték a nyílászárókat.

Lenti Hulladékkezelõ Kft.
értékesíti a saját elõállítású
Kerka Komposzt
termésnövelõ anyagát
1.100 Ft/tonna + ÁFA egységáron
Fuvar díja: 5.500 Ft + ÁFA.
Megrendelhetõ:
Tel./Fax: +36 92/551 387; +36 92/351 379
E-mail: info@lentihuke.hu
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Évfordulósok köszöntése A szakképzés fontossága
Új elnöke van a kamara térségi szervezetének

17 tagot köszöntöttek.
A kerek évfordulós tagokat
köszöntötték a Fegyveres Erõk
és Testület Nyugállományúak
Klubja hagyományos lenti rendezvényén. Az Idõsek Világnapja alkalmából megtartott
találkozón mintegy ötvenen
vettek részt, köztük tizenhét
egyesületi tagot köszöntöttek.
Horváth László polgármester és Barta Ödön, a szervezet
elnökének köszöntõje után
ajándéktárgyat kapott Ambrus
Lászlóné (65 éves), Balla Istvánné (70), Bálint Jánosné
(65), Barta Ödönné (70), Berta Ferencné (75), Csengeri
Lászlóné (65), Fodróczi Ferencné (80), Hári Józsefné
(70), Kovács Tiborné (65), Kovács Béláné (70), Molnár

Lászlóné (65), Sipos Józsefné
(70), Szûcs Lászlóné (70), Köhál Mária (65), Fövényesi Józsefné (65), Petõ Jánosné (75).
Mellettük köszöntötték az egyesület tiszteletbeli tagját, Verbancsics Istvánt Lendváról.
Az egyesület a hagyományoknak megfelelõen szervezte meg idén is programjait,
köztük az országos szövetség, a
HOKOSZ által elõírt rendezvényeket is. Részt vettek szervezett továbbképzéseken, valamint
koszorúztak a lenti ünnepségeken, de jelen voltak a városi
programok keretében megtartott fõzõversenyeken, szerveztek kirándulásokat és megtartották az éves közgyûlésüket is.
kt

Ferecskó Zoltán, a lovászi
székhelyû Oiltech Kft. tulajdonosa a szakképzés fontosságát
emeli ki, amikor a kamara szerepérõl kérdezzük. Érdeklõdésünk nem véletlen, hiszen az
olajos cég kiváló szakemberét
nemrég a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Lenti
Térségi Szervezetének elnökévé választották.
– Elsõ és legfontosabb feladatunk a térséghez tartozó
vállalkozások feltérképezése,
igényeinek felmérése – mondja az új vezetõ. – A kamara
megyei vezetése folyamatosan
tájékoztatja tagjait a szervezett
programokról e-mailon keresztül. Elsõ lépésként az új vezetés összeállítja a munkatervet
és a programot megyei szinten, amit szeretnénk lebontani
térségi szintre is mihamarabb.
Alapvetõ feladatunk felrázni a
térség vállalkozóit, akik sokáig
joggal mondhatták azt, hogy
csak fizették a tagdíjat, de nem
sok mindent kaptak érte. A
helyzet napjainkra megváltozott, hiszen számos hasznos
program várja a vállalkozókat a
kamara szervezésében.
Ferecskó Zoltán erre a
Creaton Kft.-nél nemrég szervezett programot hozza fel
példának, ahol a szlovén kamara képviselõje az ottani
szakképzési tapasztalatokat osztotta meg a résztvevõkkel.
– Szlovéniában a kamarának nagy szerepe van a szakképzés területén – mondja Ferecskó Zoltán. – Nálunk a térségben a lenti Lámfalussy-iskolával jó a kapcsolatunk, min-

Ferecskó Zoltán
den tõlük telhetõt megtesznek, de õk sem tudják megvalósítani azt, amire szükségünk
lenne. Cégünknél, az Oiltechnél helyet adunk a gyakorlati
oktatásnak, de ezt a kört bõvíteni kellene. Erre keres választ
majd tervezett felmérésünk a
térség vállalkozóinál. Vállalatunk több sikeres pályázat
után szeretné megosztani ezzel kapcsolatos tapasztalatait a
térség vállalkozóival, ezzel is
segítve õket fejlõdésükben. Örvendetes, hogy megválasztásom után megkeresett Horváth
László, Lenti polgármestere,
aki a képviselõ-testület véleményét is tolmácsolva a hatékony együttmûködés reményében kívánt sok sikert tevékenységünkhöz.
Ferecskó Zoltán elmondta,
hogy hamarosan megnyílik
Lentiben a kamara térségi irodája. Ezzel kapcsolatban a következõ számban részletesen is
tájékoztatjuk olvasóinkat.

Hónaptól hónapig…

közéleti

havilap

XIV. évfolyam 2012. július

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig! Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal, egy-egy érdekes
témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
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KEDVEZÕBB ÁRAK!
ALACSONYABB ÓRASZÁMOK!
A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
ADVENTI ÉS KARNEVÁLI
AJÁNLATAI
PRÁGA
Nov. 30 - Dec . 2.
34.900 Ft/fõ
ZAKOPANE - KRAKKÓ
Dec. 7-9.
35.900 Ft/fõ
BÉCS SCHÖNBRUNNI KASTÉLY
Dec. 1., 9., 15.
5.700 Ft/fõ
SALZBURG
Dec. 8.
9.100 Ft/fõ
LJUBLJANA
Dec. 22.
7.900 Ft/fõ
POZSONY - KITSEE CSOKIGYÁR
Dec. 22.
6.900 Ft/fõ
MÁRIAZELL
Dec. 16.
7.000 Ft/fõ
VELENCEI KARNEVÁL
2013. Febr. 1-3.
32.900 Ft/fõ
MARIBOR - PTUJI KARNEVÁL(busójárás)
2013. Febr. 9-10.
26.500 Ft/fõ

Keresse további egynapos adventi programjainkat is!
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Megjelent az új OKJ,
képzéseinket még a régi feltételekkel indítjuk!

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

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

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

CZOTTER IRODATECHNIKA
Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése
és szervize.
Másológépek bérelhetõk.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824
HIRDETÉSÉT
feladhatja a

Lenti és Vidéke
havilapban.

Telefon:
(92) 596-936;
Fax:
(92) 596-937;
E-mail:
zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.hu

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület
Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,
Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,
Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ
tanfolyamokat indít és Tûzvédelmi szakvizsgát szervez
a megye városaiban.
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
Nyilvántartási szám: 20-0212-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
MSZ EN ISO 9001:2001

