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Ápolják az anyanyelvet és a hagyományokat.
Asszonykórusunk 2002-ben,
az elsõ nemzetiségi önkormányzati választásokat követõen alakult meg. Azóta szorosan együttmûködünk a helyi települési és
nemzetiségi önkormányzattal.
A tizenkét fõvel induló vidám társaságunk létszáma folyamatosan bõvül. Jelenleg ti-

zenhét aktív tagunk van. Rendszeresen fellépünk falunk
programjain. Igyekszünk segíteni a rendezvények szervezésében és lebonyolításában is.
Mivel horvát település vagyunk,
kiemelt célunk a horvát anyanyelv ápolása, a hagyományok
és a nemzeti identitás megõr-

zése, ezért fellépéseink alkalmával ennek szellemében állítjuk össze mûsorunkat.
Fontosnak tartjuk a településen élõ fiatalok nevelését, a horvát hagyományok átadását részükre. Nagy öröm számunkra,
hogy az idei évben két fiatal kislány is csatlakozott kórusunkhoz.

Szoros kapcsolatot ápolunk a szomszédos horvát falvak kórusaival, részt veszünk
egymás programjain. Idén is
számos rendezvényen képviseltük településünket szûkebb
régiónkban. Júniusban Nagyatádon a murakeresztúri tamburazenekarral és asszonykórussal, valamint a petriventei énekkarral együtt mutattuk be dalainkat, táncainkat
a horvát napon.
Örömmel vettünk részt
július 13-án az Országos
Horvát Önkormányzat által
szervezett
zarándoklaton
Homokkomáromban.
Vidám, összeszokott társaságunkkal nem csak a különbözõ rendezvényeken vagyunk
együtt, a magánéletben is
gyakran találkozunk. Szabadidõnkben sok közös programot szervezünk. A jó hangulatú hétvégéken elfeledjük a
szürke hétköznapok minden
búját-bánatát.
A közösen eltöltött idõ egyre inkább összekovácsolt bennünket.
Kiss Gyuláné

Új OKJ, Öveges támogatói program és tehetséggondozás
– a 60 éves Zalai TIT-ben
– 2013. szeptember 1-jével
hatályba lép az új OKJ. Jelentõsen nõnek az óraszámok,
ezáltal drágulnak a képzések.
Emelkedik a kiesõ munkaidõ,
ami a vállalkozásoknak és a
munkáltatóknak plusz terhet
jelent. Fontosnak tartjuk tájékoztatni az olvasókat arról,
hogy augusztus 31-ig még a
régi feltételekkel, áron és
óraszámokkal indítjuk az
OKJ-s képzéseinket, ami jelentõs megtakarítást jelent a
beiratkozók számára, pénzben és idõben egyaránt. Rövidebb idõ alatt és olcsóbban
szerezhetik meg azt a szakképesítést, ami a munkavégzésükhöz szükséges – mondta
Rózsás Csaba ügyvezetõ
igazgató – Egy példa: az eddigi kisteljesítményû kazánfûtõi tanfolyamot 80 órában
– gyakorlattal együtt – oktattuk. Az új OKJ szerint a szakképesítés
megszerzéséhez
legalább 200 órára lesz szükség.
Öveges támogatói programot hirdetett a TIT Öveges
József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület. A munkaerõpiacra visszatérni szándékozó munkanélküliek és pályakezdõ fiatalok részére kedvezményes OKJ-s szakmai kép-

zéseket indít az egyesület. A
képzések árának akár felét is
megtakaríthatják a jelentkezõk
és részletfizetési lehetõséget is
igénybe vehetnek .A támogatott képzéseken a korlátozott
anyagi lehetõségek miatt öszszesen 150 fõ vehet részt. A
tanfolyamokat elsõsorban Zalaegerszegen tartják, de igény
esetén a megye más városaiban is szerveznek csoportokat.
Az elsõ csoportot augusztusban szeretnék indítani Zalaegerszegen. Jelentkezni július
15-tõl folyamatosan lehet, a
részletekrõl és feltételekrõl az
egyesület zalaegerszegi székházában kaphatnak felvilágosítást, valamint tájékozódhatnak
a www.titzala.hu honlapon is.
A tehetséggondozás ugyancsak fontos feladata az egyesületnek. A TIT Öveges József
Ismeretterjesztõ és Szakképzõ
Egyesület Tanórán kívüli foglalkozások Zala megyében címû, TÁMOP-3.2.13-12/1-2012014 kódszámú támogatott projektjének elsõ félévét sikerrel
zárták. A tehetséggondozó
programsorozat hét helyszínen zajlott a megyében, ahol
az óvodásoktól a felsõs általános iskolásokig közel 300 gyermek különbözõ ismeretter-

Családi nap a zalaegerszegi Ady iskolában.
jesztõ foglalkozásokon vett tovább nõtt látogatottságuk.
részt. A program a 2013/2014- Folyamatosan szervezzük a
es tanévben is folytatódik.
megyében az „ismeretek a tuRózsás Csabától megtud- dás pontjait”, a TIP-eket (Tutuk, hogy új kezdeményezés- dományos Ismeretterjesztõként július közepén egyhetes és Információs Pont). 2013.
kosárlabda, szabadidõsport és november 29-én a Zalai TIT
ismeretterjesztõ nyári napkö- megalakulásának 60. évforzis tábort szerveztek a zala- dulóján pedig egész napos isegerszegi kosárlabdaklubbal meretterjesztõ rendezvényegyüttmûködve, melyen 19 ál- nyel, kulturális programokkal
talános iskolás vett részt a za- ünnepeljük meg e jeles dátulaegerszegi Ady-iskolában.
mot. A helyszínen szeretnénk
Folytatódnak a 60 éves év- átadni aktív tagjainknak az elfordulóval összefüggõ ismeret- ismeréseket és a megalakuló
terjesztõ programok és ren- 20. TIP emléklapját – árulta
dezvények.
el Rózsás Csaba ügyvezetõ
– Ismeretterjesztõ elõadá- igazgató.
saink továbbra is népszerûek,
Németh Diána

