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– Záloghitelek kedvezõ feltételekkel,

a kamat 1,59%/hó

– Törtarany felvásárlása

– Fizetési lehetõség arannyal: megunt, szakadt

aranyékszerét magas áron beszámítjuk az általunk

forgalmazott termékek árába

Forduljon hozzánk bizalommal!
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J V Á !Á ÁTÉK RS
akár kedvezmény!-70%

Minden vásárláskor 15%-os

vásárlási utalványt adunk!

Válogasson újdonságainkból!
-Velünk most is jól jár!

Az akció 2011.október 20.-tól visszavonásig érvényes.
Az akció más kedvezményekkel, akciókkal nem összevonható.

Budapest
Terézváros Lenti

hatodik kerülete,
lett új testvér-

városa. A Kerka-menti telepü-
lés önkormányzata idén szep-
temberben fogadta el a meg-
állapodás tervezetét. A szerzõ-
dést október 15-én, Budapes-
ten írták alá a felek.

Terézváros testvérváros
Az Európai Unió ösztönzi

tagjai, illetve ezen belül a ta-
gok régiói, egységei, települé-
sei közötti minél többrétû, mi-
nél gazdagabb együttmûkö-
dést, aminek megteremtését,
javítását, szükségességét csak
erõsíti a már meglévõ közös

múlt. A lenti önkormányzat
2010-2014. közötti ciklusprog-
ramjában célként határozta
meg további testvérvárosi kap-
csolatok kialakítását. Ennek
elsõ lépése volt 2011. január 8-
án a Város Napi ünnepségen,
hogy Budapest
Fõváros VI. kerület Terézváros

Hassay Zsófia,

polgármestere és
Lenti polgármestere

szándéknyilatkozatot írt alá. A
két település történelmi, kul-
turális hagyományai és gazda-
sági lehetõségei alapján elha-
tározták, hogy közös kulturá-
lis, idegenforgalmi, sport és

Horváth
László,

Hassay Zsófia és Horváth László írta alá a megállapodást.
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Terézváros testvérváros
gazdaságfejlesztési programokat
együtt terveznek és ezek szer-
vezésének és megvalósításának
érdekében együttmûködnek.

A megállapodás tartalmaz-
za a kulturális értékek bemu-
tatását, egymás hagyományai-
nak megismerését, mûvészeti
és sportrendezvények közös
szervezését, civil szervezetek
közötti kapcsolatok fejleszté-
sét, a turizmus közös érdekelt-

ség alapján való fejlesztését,
rendezvények, kiállítások, vásá-
rok rendezését és a hazai és
nemzetközi kapcsolatok fej-
lesztését.

Az ünnepségen városunkat
képviselve részt vettek a kép-
viselõ-testület tagjai, valamint
a kulturális program kereté-
ben a által ve-
zetett mu-
tatkozott be a fõvárosban.

Kiss Norbert
Kerka Táncegyüttes

kt

Az 1956-os forradalomra,
Magyarország népének a sztáli-
nista diktatúra elleni forradal-
mára emlékeztek országszerte,
így is. Városunkban aLentiben

„Saját történelmünket megbecsülni…”

templom melletti emlékmûnél
gyûltek össze az emlékezõk. Ez
alkalommal ,
az

fõ-

Gyarmati György
Állambiztonsági Szolgála-

tok Történeti Levéltárának

igazgatója mondott ünnepi
beszédet.

– Az 1956-os forradalom,
másként nevezve az októberi
március, többek között azért
jött létre, mert a korabeli diá-
kok megtanulták és a korabeli
diákokságnak még megtaní-
tották Magyarország történe-
tét. Mirõl is szól '56? Márciust
rekapitulálja, 1848-49-et. Hogy
kezdõdik? Egyetemista diákok
pontokat fogalmaznak. Ha egy-
más mellé teszik, meg fognak
döbbenni, hogy milyen sok az
áthajlás, újrafogalmazás. A Kos-
suth-címer lesz október szim-
bóluma. Megtanították az ak-
kori generációknak, és megta-
nulták az akkori generációk
saját történelmünket megbe-
csülni, becsülettel szemlélni,
és ha már nincs kigázolás a
terroruralomból, akkor ez ügy-
ben tenni.

A vasárnap este õszi, ködös
idõben megtartott ünnepsé-
gen a
diákjai versekkel és dalokkal
elevenítették fel a forradalom
emlékét, majd a város önkor-
mányzata, civil szervezetek
képviselõi, az intézmények
diákjai, munkatársai és a meg-
emlékezõ közösség tagjai he-
lyezték el koszorúikat, mécse-
seiket az emlékmûnél.

Gyarmati György a meg-
emlékezés során egy másik vá-
rosi ünneprõl is szólt.

nyugalmazott peda-
gógus egyike annak a harminc-
hat személynek, akiknek a köz-
társasági elnök, országszerte,
kitüntetést adott az 1956-ban
mutatott példamutató tettei-
ért, aki „az emberpróbáló
idõkben becsületes helytállás-
sal tette a dolgát”.

Lámfalussy- középiskola

Tanta-
lics Béla

Korosa Tita

Október hatodikán az 1849-
ben Aradon kivégzett tizen-
három tábornokra emlékeztek
városunkban.

Az aradi vértanúk emlék-
mûvénél , a szlo-
véniai magyar közösség parla-
menti képviselõje emlékezett.

– Október hatodika a nem-
zet gyásznapja 1849. október
hatodika óta, de ténylegesen
csak késõbb válhatott azzá. Ez
a nap két okból gyásznap. Egy-
részt azért, mert azokat a ne-
mes férfiúkat végezték ki, akik
a legtöbbet adtak a szabadság-
harc alatt a forradalom vívmá-
nyaiért, és nem a demokrati-
kus jogrend szellemében, ha-
nem önkény és nemzetellenes
tendenciák következményként.

Göncz László

A nemzet gyásznapján
De gyásznap azért is, mert a
cselekmény egy dicsõ forradal-
mi idõszak lezárását jelenti,
amiért a nemzet nagy árat fi-
zetett a késõbbiek során. Mond-
hatjuk, hogy a drasztikus dön-
tésben az indulat, a gõg dön-
tött, de többrõl, másról volt
szó. Arról is, hogy a magyar
hadsereg nem az osztrákok,
hanem az orosz hadsereg elõtt
tette le a fegyvert. Emiatt az
udvari adminisztráció meg-
alázva érezte magát és végig-
vert a nemzeten. Ennek már-
tírjai a vértanúk, akik Aradon
és máshol életüket veszítették.

Az ünnepi szónok arra is
kitért, hogy 1848 hiányossága
a nemzetiségi kérdés nem meg-
felelõ kezelése, ami késõbb

problémákat okozott. Több
mint 150 év elteltével, az Euró-
pai Unió közösségében fontos,
hogy egy ilyen térségben, mint
Lenti és Lendva vidéke, há-
rom etnikum találkozásánál
a toleranciára és az együtt-
mûködésre helyezzük a hang-
súlyt.

Göncz László megemléke-
zését követõen az

diákjainak
mûsora következett, majd az
város önkormányzata, civil szer-
vezetek és intézmények képvi-
selõi helyeztek el koszorúkat,
mécseseket az emlékmûnél.

Arany János
Általános Iskola

K.T.

Gyarmati György szólt az ünneplõkhöz.

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán

Méltóképpen emlékeztek.

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

Anno 1982

Nagylengyel

Hungarikum
• •

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

Õsi zalai zamatok
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A
vezetõje tartott tá-

jékoztatót a lenti vállalko-
zóknak.

– A „Magyari-program” vég-
rehajtásával egy barátságo-
sabb, pontosabb közigazgatás
létrehozása a célunk az állam-
polgárok szolgálatában – fej-
tette ki a változások kapcsán

kormánymegbí-
zott. – Azért vagyunk ma Len-
tiben, hogy az önkormányzat
vállalkozásfejlesztõ, munka-
helyteremtõ szándékait segít-
sük, hogy közelebb vigyük az
ügyfelekhez megújult szolgál-
tatásainkat.

A kormányhivatal vezetõje
érdeklõdésünkre elmondta: a

Zala Megyei Kormány-
hivatal

Rigó Csaba

Átalakuló közigazgatás

kormányablakok létrehozása is
része a megújult feladatellátás-
nak, amely tulajdonképpen azt
hivatott bemutatni, hogy mi-
lyen lesz 2013 végére az egy-
ablakos ügyintézés. Az állam-
polgárokhoz közel, a felálló já-
rások székhelyén is nyílnak
majd ilyen ügyintézõ helyek,
ahol kipihent, több nyelvet be-
szélõ, felsõfokú végzettséggel
rendelkezõ szakemberek vár-
ják ügyfeleiket.

A Zala Megyei Kormány-
hivatal tájékoztatóján bemuta-
tásra kerültek az egyes közigaz-
gatási hivatalok és vezetõik, to-
vábbá tájékoztatást kaptak a
jelenlévõk a hivatalok kompe-
tenciájáról, mûködésérõl.

Héra József

Németh -
Fa Kft.

önkormányzati
képviselõt kettõs szerepében
kérdeztük, ugyanis a

marketingmenedzsere-
ként is jelen volt a tájékoztatón.

– Saját tapasztalatomon ke-
resztül is értékelni tudom a
kormányhivatal megváltozott
szemléletét, ugyanis cégünk-
nél is volt olyan eset, amikor

nem bírsággal, hanem jelzés-
sel, figyelemfelhívással, egy ha-
tározat megküldésével értesí-
tettek bennünket a fellelt hiá-
nyosságról. Természetesen a
következõ fokozatban már ért-
hetõ akár a bírság kiszabása is,
de mindez érezhetõen egy
ügyfélbarát intézkedési mód.

dj

„A Lenti Napközi Otthonos
Óvoda férõhelybõvítése, cél-
irányos fejlesztése a minõségi
nevelés megteremtése érdeké-
ben” címû projekt zárókonfe-
renciájára és az intézmény ün-
nepélyes átadására került sor
nemrég.

– Kétmilliárdos összberu-
házásunk (amely értendõ a
gyógyfürdõ felújításától, a He-
tés Ferenc Rendelõintézet át-
adásától egészen a hivatal fel-
újításának projektjéig – egyik
legfontosabb szelete a mai
átadás. Ez a felújítás 72 millió
727 ezer forintot képvisel.
Városunknak egyetlen óvodája
van két telephellyel, és ez az
épület a legrégebbi, hiszen az
1890-es évek végén is megvolt,
valamint 1929-tõl már kisded-
óvó szerepet töltött be –
mondta pol-
gármester.

– Teljesen megújult az óvo-
da épülete, a tetõszerkezet,

Horváth László

– Milyen munkákra ke-
rült sor?

Átadták a felújított óvodát
megtörtént a lapostetõs rész
szigetelése, új burkolatot kap-
tak a termek, és mivel férõ-
helybõvítést is tartalmazott a
kiírás, egy 15-23 fõ befogadásá-
ra alkalmas csoport létrehozá-
sát is megoldottuk. Megvaló-
sult a teljes akadálymentesíté-
se is az épületnek. Megújultak
a nyílászárók és a belsõ kiszol-
gáló helyiségek is. Köszö-
nöm az óvoda szülõi közös-
ségének, az itt dolgozó óvoda-
pedagógusoknak és munka-
társaknak, a helyi polgárok fel-
ajánlásait, azt az önzetlen
hozzáállást, elvégzett munkát
amely hozzájárult az intéz-
mény és megújult környezete
átadásához.

Az ünnepségen felszólalt
, a Váti irodavezetõ-

je, aki szerint magas szintû
összefogás eredménye az in-
tézmény felújítása.

Virág Péter

– Köszönõ szavaimat a szü-
lõk felé is intézem, nagy segítsé-
get jelentett támogatásuk az óvo-
da felújításához. Természetesen
minden közremûködõnek is kö-
szönet jár és az elõbbi mûsor,

a gyermekek csilingelõ ének-
hangja, nevetése azt bizonyítja,
jó helyre került a befektetés –
mondta óvodaveze-
tõ a kicsinyek elõadása után.

Gál Elekné

(Dányi)

Magas szintû összefogás eredménye a felújítás.

Horváth László, Lenti polgármestere köszönti a megyei kor-
mányhivatal vezetõit.

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán
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A felírt gyógykezelésekre jelentkezni:
vagy a

lehet.
a fedett fürdõ pénztáránál

0692/351-320 telefonszámon

Fáj a háta? Dereka?
Fájnak az ízületei?

Kezeltesse magát a lenti gyógyfürdõben!
Amit kínálunk:

gyógymasszázs, iszappakolás, víz alatti sugármasszázs,
medencefürdõ, vízi torna

Aki legalább napi 3 gyógykezelést vesz igénybe,
azok részére

biztosítunk!(Bremer 3000)
INGYENES MAGNETOTERÁPIÁS KEZELÉST

A kezeléseket az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatja!

Utaltassa be magát illetékes reumatológus
szakorvosához:

Dr. Hamadeh Fuad,
(Szakorvosi Rendelõintézet Lenti)!

www.lentifurdo.hu

Különös hangulat uralko-
dott a

falai
között 2011. október 3-án,
hiszen a diákok arra készültek,
hogy megmutatva tehetségü-
ket, részt vegyenek a mozga-
lomban, eleget tegyenek Ye-
hudi Menuhin hegedûmûvész
felhívásának, és zenével töltsék
meg az oktatási intézmény
folyosóit és tereit az óraközi
szünetekben. Sokféle mûfaj
szólalt meg az iskola különbö-
zõ pontjain. Bemutatkozott
zongorajátékával

, aki már sok éve hangszere
szerelmese. Megtapsolhattuk

, aki nem elõször
kápráztatott el bennünket, sztá-
rokat meghazudtoló elõadásá-
val. Néhányan zenekart alakí-
tottak kimondottan ez alka-
lomra, és megcsillogtatták
tehetségüket a tanulóifjúság
elõtt. Különbözõ ünnepélye-
ken az iskola apraja - nagyja
megismerhette már

átütõ erejû elõadásmódját,
kellemes orgá-

numát és andalító gitárjátékát.
Velük együtt volt teljes a zene

Gönczi Ferenc Gimná-
zium és Szakközépiskola

Kovács An-
na

Bodó Emesét

Bóka Má-
té
Magyar Péter

A Zene Világnapja
ünnepe a Göncziben, melyet
már második alkalommal ren-
deztünk meg.

Idén különösen nagy fi-
gyelmet kellene fordítanunk a
zenére, ezen belül nagy zene-
szerzõnkre, ,
akinek mûveit most még több
helyen játsszák, életmûvét pe-
dig még részletesebben mutat-
ják be az egész világon, hisz
október 22-én ünnepelhetjük
születésének 200. évforduló-
ját. A Gönczi Ferenc Gim-
názium és Szakközépiskola a
Suli-galériában elhelyezett tab-
lók segítségével emlékezett
meg arról, milyen volt a nagy
zeneszerzõ életpályája, mit je-
lenthet õ nekünk, magyarok-
nak, a mai fiataloknak. Az
évforduló adta az ötletet ah-
hoz is, hogy egy diákcso-
porttal 2011. október 28-án
látogatást tegyünk Liszt Ferenc
szülõhelyére, Doborjánba (a
mai Raidingba) és Eisenstadt-
ba, hogy tisztelettel adózzunk
a mûvész szellemi hagya-
tékának.

tanár

Liszt Ferencre

Boa Szilvia

Balogh Ádám
Gála Táncklub Egyesü-

let
Lentiben

, a zalaeger-
szegi

táncpedagógus assziszten-
se jóvoltából immár
is van lehetõség társastáncra.

– Tavaly õsztõl indult Len-
tiben tagozatunk tíz fõvel,
ahol lehetõség volt elõképzõs
oktatásban megtanulni a stan-
dard és latin-amerikai táncok
alapjait. Ettõl az évtõl õk már
versenyszerû oktatásban része-

Társastánc lehetõség Lentiben
sülnek és ha továbbra is ilyen
kitartóan készülnek, akkor év
végére komolyabb fellépések
és versenyek várnak rájuk.

– Minden érdeklõdõt sze-
retettel várunk, aki kedvet érez
a mozgás, tánc iránt. Ed-
zéseink hetente hétfõn és
szerdán vannak a lenti Vörös-
marty Általános Iskolában.

– Kiket várnak Lentibõl
csoportukba?

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:
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Fontos szakaszhoz érkezett
a városközpontjában zaj-
ló építkezés. A 26 lakásos,
energiatakarékos technológiá-
val épülõ
rövidesen tetõ alá kerül.

– A tetõszerkezet megépí-
tésével szerkezetkész állapotba
kerül az épület, amit a belsõ
munkálatok és a nyílászárók
beépítése követ. Hogy az épít-
kezés megfelelõ ütemben ha-
ladjon, haladni, ezért a lakások
kialakításával és a belsõ mun-
kákkal párhuzamosan halad-
tunk a szerkezet építésével. A
készülõ 26 lakásból 15 elõre-
haladott állapotban van, ugyan-
is ezekben már elkészültek az
alap villanyszerelési munkák
és a falak is csak a festésre
várnak, ennek színét viszont
már a leendõ tulajdonosnak

Lenti

Centrál Társasház

Tetõ alá kerül a társasház
kell meghatározni – mondta a
kivitelezõ cég vezetõje,

.

– A jelenlegi gazdasági
helyzetben nagy hangsúlyt fek-
tetnek a költséghatékonyságra,
ami egy lakás esetében a re-
zsiköltségek összegében je-
lentkezik. A társasház építésé-
nél kiváló hõszigetelõ értékû
anyagokat használtunk fel a
szerkezet kialakításához, amit
kívülrõl 10 cm hõszigeteléssel
fogunk lefedni. A beépítésre
kerülõ fa nyílászárók pedig – a
komfortérzet emelésén túl –
ezt az energiahatékonyságot is
növelik.

Ernecz
János

– Milyen paraméterekkel
rendelkezik az épülõ társas-
ház?

– Régóta várt a szocpol
kedvezmény és a támogatott

lakáshitelek igénylésének le-
hetõsége. Milyen hatással le-
hetnek ezek a kormányzati
kedvezmények a lakások érté-
kesítésére?

Puskás
Róbertet

– kérdeztük az épít-
tetõ cég vezetõjét,

.
– Az ingatlan – és lakáspiac

az elmúlt években komoly
visszaesést könyvelhetett el.
Úgy látom, hogy az igényel-
hetõ szocpol kedvezmény és a

kamattámogatott lakáshitelek
komoly fellendülést hozhatnak
a piac számára. Nyilvánvaló,
hogy a minõségi és az energia-
takarékos lakások azok, ame-
lyek a jövõben piacképesek és
értékállóak lesznek. Természe-
tesen az igényelhetõ kedvez-
ményekkel kapcsolatban is szí-
vesen állunk leendõ vásárlóink
rendelkezésére.

www.centraltarsashaz.eu

A
látássérültek lenti

szervezetének legutóbbi köz-
gyûlésén,

sorstárs, magyar tanár-
nõ felkészítése jóvoltából kul-
turális mûsorral lepték meg a
tagságot a Kolping Támogató
és Foglalkozási Központ (FO-
NI) gondozottjai.

Amint azt
egyesületi elnöktõl megtud-
tuk, szervezetük már második
alkalommal kapott helyet köz-
gyûlésüknek a közelmúltban
átadott központtól, amely ti-
zenhat fõ látás-, mozgás- és
értelmi fogyatékos gondozott-
nak nyújt nappali ellátást.

– Reggel hét órától délután
öt óráig nyújtunk szolgáltatást
munkatársaimmal a gondo-
zottjainknak, akiknek külön-
bözõ foglalkozásokat, kirándu-

„Fehérbottal a Kerka
Mentén”

Harasztiné Sümegi
Mária

Kovács Béla

lásokat, pihenési és tisztálko-
dási lehetõséget biztosítunk és
elsõsorban a szabadidõ hasz-
nos eltöltéséhez nyújtunk se-
gítséget. Négy gondozónõvel
és egy fõ terápiás munkatárs-
sal látjuk el feladatunkat
mondta –

a központ vezetõje.
A kulturális kezdeménye-

zésrõl Harasztiné Sümegi Má-
ria tanárnõt kérdeztük.

– Az elmúlt hetekben a
környékbeli idõsek otthonai-
ban szavalóversenyeket szer-
veztek és erre a FONI-ból is
voltak jelentkezõk. A köz-
pont munkatársainak felkéré-
sére kezdtem el sérült embe-
rekkel foglalkozni, akiknek
helyzetét látássérülésem foly-
tán magam is sortársként tu-
dom átélni.

Pozonec-Csoma Ve-
ronika,

dj

„Mi mindenre képesek...”

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

ADVENTI PROGRAMOK

SZILVESZTERI AJÁNLAT

VELENCEI KARNEVÁL

BÉCS-SCHÖNBRUNN

SALZBURG

LJUBLJANA

MARIAZELL

GRAZ

EISENSTADT-PANDORFI BEVÁSÁRLÁS

STEYER

BUDAPEST OPERALÁTOGATÁSSAL

ERDÉLY: Bánffyhunyad-Kalotaszeg-Nagyvárad

(félpanzió, disznóvágás-disznótoros vacsorával,
sétakocsikázás)

Velencei városnézés és szórakozás Európa
legnagyobb kosztümös rendezvényén (1éj
szállodában)

Eng.szám: R/0022/1992/2000

Nov. 26., Dec. 3., 10., 17. 5.400,-Ft/fõ

Dec. 3. 8.500,-Ft/fõ

Dec. 4. 7.300,-Ft/fõ

Dec. 3. 10. 6.500,-Ft/fõ

Dec. 3. 10. 17. 4.500,-Ft/fõ

Dec. 10. 5.300,-Ft/fõ

Dec. 17. 7.500,-Ft/fõ

Dec. 4. 18. 6.100,-Ft/fõ

Dec. 29-Jan. 2. 69.900,-Ft/fõ

2012. február 17-19. 32.900,-Ft/fõ

Meglepték a tagságot…

Fankadeli Kõházy
Ferenc

Len-
tibe

Dox Étterem-
ben

–

, vagyis
, a magyar undergorund

hip-hop képviselõje, aki
is elhozta hazafias ér-

zületû, hangvételû dalait, hi-
szen nemrég a

lépett fel.
Nem elõször járok Len-

tiben és elmondhatom, nincs
különbség a vidéki és más fel-
lépések között, hiszen a szel-

Fankadeli koncertje
lemiségben hozzám állók jön-
nek el és így mindegy, hogy
hol vagyunk. Az én zeném leg-
inkább az interneten keresztül
jut el a közönséghez. Széles
spektrumon jelennek meg a
semmitmondó zenék, kevés az
olyan elõadó, aki lelki töltést
tud nyújtani, legyen szó bármi-
lyen mûfajról, akár rockról,
akár népzenérõl.
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A wesendorfi fúvószenekar
felvonulásával vette kezdetét

a két település 20 éves
testvérvárosi kapcsolatának ju-
bileumi ünnepsége.

polgármester köszöntötte
a németországi, valamint fran-
cia delegációt, és a meghívott
vendégeket.

– Elõször is köszönettel tar-
tozom Wesendorf vezetésé-

Pákán

Lukács Ti-
bor

Páka és Wesendorf jubileumi kapcsolata

nek, hogy mindig szívélyesen
fogadtak bennünket, gondos-
kodtak színes programokról és
elmélyült baráti kapcsolatot
alakítottak ki velünk. Köszönet
a németországi és pákai csalá-
doknak, amelyek kölcsönösen
gondoskodtak a delegációk ki-
váló ellátásáról.

, Wesendorf
polgármestere az elsõ kapcso-

Siegfried Weis

latfelvételre emlékeztetett be-
széde elején:

– Húsz évvel ezelõtt kisebb
csoport érkezett hozzánk Pá-
káról, tagjai az elsõ az elhunyt
háborús bajtársak sírhelyeit
kívánták felkeresni és leróni
tiszteletüket. Ezt a látogatást
aztán mi is viszonoztuk és el-
kezdõdött egy kölcsönös prog-
ramszervezés és a kapcsolatok
egyre szorosabb fûzése.

A jubileumi ünnepség kü-
lönleges színfoltját jelentette a
pákai átadása. A ma-
gyar Maginot-vonal valamikor
Jugoszlávia irányából várható
támadást volt hivatott feltar-
tani, ám a történelem átírta a
várakozásokat és soha nem ke-
rült igazán használatba. Fel-
újítását, turisztikai vonzerejé-
nek kihasználását már régóta
tervbe vették a pákaiak, majd
sikerre vitték elképzelésüket a
„Vizek hátán, dombok ölén,
bunkerek mélyén” projekt
megvalósítása által. A 22 kör-
nyezõ település összefogásá-
val megvalósított beruházás
144,645 millió Ft-ba került, az

Erõdpark

önerõ biztosításához 12 millió
forintot adott a

.
Az ünnepségen

ezredes a
parancsno-

ka ismertette az erõdrendszer
történelmi hátterét, majd ün-
nepi mûsor következett a pá-
kai ,

népdalénekes,
versmondó közremûkö-

désével. Délben az Erõdpark
helyszínre vonultak az ünnep-
lõk, ahol korhû ruhákba öltö-
zött honvédek vigyázó felügye-
lete mellett nyitották meg, s
adták át az érdeklõdõknek a
parkot.

A testvértelepülési ünnep-
lés nem ért véget az átadással,
a delegáció több napon ke-
resztül vendégeskedett Pákán,
többek között közös gulyás-
fõzés, helyi látnivalók megte-
kintése (Öveges-ház, templom,
tájház) kézmûves foglalkozá-
sok és a Creaton tetõcserép-
gyár meglátogatása is a prog-
ramok között szerepelt.

Zala Megyei
Önkormányzat

dr. Kovács
Vilmos Hadtörténeti
Intézet és Múzeum

Dalraforgók Gubinecz
Ákos Kovács
Béla

-Dányi-

A
és a helyi

egész évben közösen szervezi
a település programjait –
mondta el érdeklõdésünkre

az egyesület
elnöke, a Teleház vezetõje.

– A most folyó progra-
munkra a „Zala zöld szíve” ki-
írásra pályáztunk, mint nagy-
rendezvény és 1,6 millió forin-
tot sikerült nyernünk.

– Gesztenyés és toroská-
posztás rendezvényünket immár
negyedik alkalommal tartjuk
meg. Kedvezõek a visszajelzé-
sek, sikerült a falu, vidékünk
legjellegzetesebb étkeit kivá-
lasztanunk a gasztronómiai be-
mutatókhoz. Mi sem bizonyítja
ezt jobban, hogy 26 csapat je-
lentkezett a fõzõversenyre.

– Környékünk erdei adják
meg a választ a gesztenyés sü-
tikre, ételekre, valamint a ká-
poszta mai is az egyik fõ étele
a mezõgazdasággal foglalkozó

tormaföldi Hóvirág Egye-
sület önkormányzat

Horváth Anita,

– Sokrétû programot sike-
rült összeállítaniuk…

– Miért esett a választás
erre a két „alapanyagra”?

falubelieknek. Sokféle érték
rejlik itt, gondoljunk csak a
vendégszeretetünkre, a csodá-
latos hegyhátakon meghúzódó
pincékre, a kiváló borainkra, me-
lyeket külön pavilonban kóstol-
hatnak meg az idelátogatók.

– Pályázatunk tartalmazta
ezt a kitételt is, amely országos

– Rendezvényük kiegészült
a „Torma” nevezetû községek
találkozójával.

szintûvé emelheti a progra-
munkat, hiszen Tormás (Vas),
Tormásliget (Baranya) képvi-
selõivel egyeztettük a találko-
zót és a további kapcsolatfel-
vételünket.

– Az ünnepélyes megnyitó
után a tótszentmártoni tambu-
rások muzsikáltak, itt voltak a
zalaegerszegi Gála Társastánc-
klub fellépõi, Oszvald Marika

– Mi volt a program?

és Bálint Csaba szórakoztatták
a nagyérdemût, majd az Apos-
tol együttes koncertjével zár-
tuk programunkat. Kirakódó
vásár, helyi termelõk borainak,
mézeinek, lekvárjainak bemu-
tatójával vártuk az érdeklõdõ-
ket, de kipróbálhatták a koron-
gozás, foltvarrás rejtelmeit is a
jelentkezõk. Újdonság volt ren-
dezvényünkön, hogy a Vörös-
kereszt helyi szervezete vér-
adást szervezett, amire azért is
szükség van, mivel egyre ne-
hezebb véradókat toborozni. A
Leader program keretében pe-
dig – közösen Kerkaszentki-
rállyal – lengyel, osztrák, szlo-
vén, horvát vendégsereget is
vártunk programunkra, akik
három napot töltöttek el tér-
ségünkben.

dj

Gesztenye, bor és toroskáposzta
Fesztivál Tormaföldén

Lukács Tibor mögött Siegfried Weis, Wesendorf polgármestere.

Sokan megkóstolták a helyi termelõk borait.

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:
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Ahogy az már korábbi
beszámolóinkból is kiderült,
igen aktív közösségi életet
szervez az újonnan megalakult

. Mindezt legutóbb szüreti
felvonulás szervezésével bizo-
nyították.

– A hagyományõrzõ prog-
ramba bevontuk a helyi és a
pákai iskola tanulóit, az idõsek
otthona dolgozóit és több tér-
ségi önkormányzat (Páka, Or-
taháza, Csömödér, Kissziget)
tenni akaró munkatársait is,
így több mint százan vettünk
részt a felvonuláson – mondta

elnök. – Az
említett településeket jártuk
végig, csömödéri indulással,
majd sok-sok megállóhellyel
Ortaházán, Pákán, Kisszigeten
keresztül, ahol kíváncsi helyiek
várták a kisbíró (aki jómagam
voltam) tréfás kidobolniva-

Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat (CKÖ) Csömödér-
ben

Németh András

Szüreti felvonulás Csömödérben
lóját. Lovaskocsival, több trak-
torral haladt a menetünk.

– Mindezt már a megala-
kulásunk idején célul tûztük
ki. Nagyon büszke vagyok arra
is, hogy a helyi és a pákai
iskolában a Wekerle „Útravaló
a középiskolába” pályázat alap-
ján 5 fõ általános iskolás ci-
gány tanulót részesíthetünk ta-
nulmányi ösztöndíjban. Ennek
3.500 Ft-os havi összege nagy
segítséget jelenthet az adott
családnak gyermekük nevelé-
sében.

– Alelnökünk, Orsós Tibor
irányításával ingyenes ruhaosz-

– Programjaikkal pezs-
gõbb közösségi életet teremte-
nek a településen…

– További programjaik,
terveik?

tást szervezünk a napokban
több településen, ahová nem
csak tagjainkat, hanem minden
rászorulót várunk. Közelgõ, év

Aktívan szervezi a közéletet a kisebbségi önkormányzat.

Stokker Sándor rédicsi pol-
gármester sokat használt mon-
datával kezdjük a faluról szóló
tudósításunkat, ugyanis a pol-
gármester elmondásából kide-
rült, civil szervezeteik, az ön-
kormányzat és a falu tevékeny
lakosságának összefogása ered-
ményeként sikerült feltámasz-
tani hamvaiból a régi hagyo-
mányos szüreti felvonulást és
mulatságot Rédicsen.

– Tavaly elevenítettük fel
hosszú idõ után a szüreti prog-
ramot, amely sikerén felbuz-

Csak egymásra számíthatunk!

dulva döntöttünk immár a ha-
gyományossá tételérõl és meg-
szerveztük idén is. Kiváló kö-
zösségszervezõ hatása van a
szüreti felvonulásnak, ugyanis
civil szervezeteink, a Barango-
lók Egyesület, a Kertbarát Kör,
a Rédicsi Asszonykör részvé-
telével, sõt határon túli bará-
taink a hosszúfalusiak és mura-
vidéki ismerõseink jelenléte
mellett zajlott a felvonulás. Ter-
mészetesen önkormányzatunk
is kivette a részét a szervezés-
bõl, valamint a Kerka Tánc-

együttes közremûködésével vált
teljessé az igazi szüreti hangulat.

– Jövõre a Leader pályázat
bevonásával szeretnénk támo-
gatást nyerni egy nagyobb ren-
dezvényre Gosztola, Lendvade-
des és Rédics részvételével,
melynek egyik eleme lenne a
rédicsi szüret, valamint zöld-
ség- és gyümölcs-bemutató.

– Egy lovasfogat, valamint
öt traktor alkotta a menetet,
amely öt megállóval tett egy
nagy kört a faluban, kisbíróval,
néptáncbemutatóval, valamint
a kíváncsiskodók pogácsával és
egy pohár borral való megkí-
nálásával. Este bográcsolás

– Egy ilyen sikeres rendez-
vény már a jövõt is elõre-
vetítheti!

– Hány résztvevõvel zajlott
a szüreti felvonulás?

végi ünnepeinkre is meghív-
juk majd lapjukat! – számolt
be terveikrõl Németh András.

(Dányi)

volt, majd a helyi Ritmus duó
muzsikája várta a felvonulókat
és megjelenteket. Az eddigi
visszajelzések alapján boríté-
kolhatjuk, hogy sikeres volt az
idei szüreti programunk is.

- dj -

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

A kisbíró kihirdette…

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

havilapban.
Lenti és Vidéke

Telefon:
(92) 596-936;

Fax:
(92) 596-937;

E-mail:
zalataj@zelkanet.hu
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Az elnyert 11 millió forint-
ból, több egyéb tevékenység
mellett, 18 helyi programot
szervezett a

. A kétéves projekt, a
„Tudásdepó Expressz” – a
könyvtári hálózat formális és
informális képzési szerepének
erõsítése az élethosszig tartó
tanulás érdekében címmel, a
könyvtárhasználók igényeinek
hatékonyabb kielégítését célzó
szolgáltatásfejlesztés érdeké-
ben valósult meg.

Az idei õszi programok szer-
vezésekor minden korosztály-
ra gondoltak a szervezõk.

könyvtárost a sok-
sok esemény rövid összefog-
lalására kértük fel:

– Elõadás hangzott el – az
életútja folyamán Lentiben is
járt – Zrínyi Miklósról, törté-
nelmünk nagy alakjáról Simon
Márta történelemtanár jóvol-
tából. Népzenei és hangszer-
bemutatón vehettek részt a
felsõ tagozatosok, – majd este
a felnõttek – „ Mi vagyunk Fél-
kótások” címmel megrende-

Lenti Városi
Könyvtár

Bak-
sa Melinda

Gazdag programkínálat

zett délutánon a Félkótás Ci-
tera Banda szerkesztésében. A
legkisebbek Varázskendõ cím-
mel interaktív mesedélelõttön
vehettek részt a szombathelyi
színház mûvészeinek közre-
mûködésével, míg a már olvas-
ni tudók Devecsery László köl-
tõ-meseíróval találkozhattak
egy olvasásnépszerûsítõ prog-
ramon. Végül a „Könyves va-
sárnap” országos programhoz
kapcsolódva a könyvtárhasz-
nálat ismérveivel bõvíthették a
tudásukat az érdeklõdõk, ahol
egy ajándék bábelõadás is vár-
ta a megjelenteket.

Megtudtuk még, hogy az Új
szolgáltatások Zala megye könyv-
táraiban – élethosszig tartó ta-
nulás támogatása könyvtári
környezetben TÁMOP-3.2.4-
08/1-2009-0068 azonosító szá-
mú projektnek folytatása vár-
ható, ugyanis a „Nyitott könyv-
tár – ablak a világra” kiírás
ra ugyancsak sikeresen pá-
lyáztak a helyi könyvtár szak-
emberei.

dj

Kiállítóként vett részt idén
szeptemberben az ausztriai

meg-
rendezett 41. Inform 2011. ren-
dezvényen a

Az Inform az õsz egyik
kiemelt eseménye Burgen-
landban. Az ötnapos rendez-
vényen kiállítók széles sora
mutatta be kínálatát a látoga-
tóknak. Magyarországról a len-

Oberwartban (Felsõõr)

Lenti Gyógyfürdõ
Kft.

Oberwartban mutatkozott be a gyógyfürdõ

ti fürdõ mellett és
érkeztek ki-

állítók.
– Ausztria fontos küldõ-

piac Magyarország és ezen be-
lül Lenti számára – tájékoztatta
lapunkat , a Len-
ti Gyógyfürdõ Kft. marketing-
vezetõje. – Jelenlétünk célja,
hogy a hozzánk hagyományo-
san sok turistát küldõ Stajeror-

Sárvárról
Zalaegerszegrõl

Csuka Zoltán

szág és Karintia tartományok
mellett Ausztria más térségei-
bõl, így Burgenlandból is töb-
ben jöjjenek el Lentibe. Úgy
vélem, ez a rendezvény alkal-
mas volt arra, hogy felkeltsük
az érdeklõdést városunk iránt.
Oberwart, amely lakosságát te-
kintve hasonló nagyságrendû
település, mint Lenti, másfél
óra alatt elérhetõ autóval, így
az ottaniak számára a földrajzi
távolság sem jelent problémát.
A kiállítás idõtartama alatt

több száz kiadványunk fogyott
el és egy egyedi ajánlatot is
kidolgoztunk erre az alka-
lomra, amit tapasztalataink sze-
rint jól fogadtak a látogatók. A
rendezvényt követõ idõszak-
ban egy nagyobb sajtókam-
pányt is folytattunk Ausztriá-
ban és ennek eredményeként
elmondhatom, hogy szép szám-
mal voltak szobafoglalások az
általunk üzemeltetett szállás-
helyeken.

kt

www.lentifurdo.hu

A bérlet
2011. november 1. - december 23-ig érvényes!

AKCIÓS BÉRLET A
LENTI TERMÁLFÜRDÕBEN!

(napi korlátlan belépéssel)

ÁR: 14 900 Ft

Megvásárolható:
A fedett fürdõ pénztáránál

Információ:
furdo@lenti.hu

és a
0692/351-320 telefonszámon.

(A bérlethez igazolványkép szükséges!)

Devecsery László költõ és hallgatósága.

A lentiek standja…
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Az pol-
gárok milliói tevékenykednek
tiszteletbeli funkciókban. Min-

Európai Unióban

Pákaiak Berlinben

den korosztály képviselteti ma-
gát valamilyen módon, hogy
szabadidejében hozzájáruljon

a közös tevékenységekhez –
mondta el a partnerkapcso-
latokért felelõsek berlini kon-
ferenciája kapcsán

, az egyesület
tagja.

– Az október elsõ napjai-
ban Berlinben zajlott konfe-
rencián a Pákai Magyar-Német
Baráti Kör négy tagja, valamint
a polgármesteri hivatal kül-
döttsége vett részt. E két szer-
vezetet összefogó személy Pá-
ka polgármestere,

, aki az egyesület elnöki
tisztét is betölti már 20 éve.

– A baráti légkörû, több
napos megbeszélésen az együtt-
mûködés jelenét és jövõjét vi-
tatták meg a résztvevõk. Meg-

Bicsákné

Brenner Anikó

Lukács Ti-

bor

– Hogyan segítette közös

ügyüket a konferencia?

erõsítették a közös értékeket:
mint például a szolidaritás,
szociális összetartás, a munka-
erõpiac lehetõségeinek jobb
kiaknázása, valamit szóba ke-
rültek a képzés, kultúra, sport,
környezet és egészségügy terü-
letei. Elõadást tartott a konfe-
rencia francia, lengyel, litván,
német és magyar résztvevõi-
nek e témában dr. prof. Joc-
hen Schneider EU-képviselõ.

– A megbeszélést követõen
a Reichstagban tettünk látoga-
tást, a Német Egység Napja al-
kalmából rendezett ünnepen
vettünk részt, majd autóbuszos
városnézéssel zárult a 4 napos
berlini tartózkodás.

– Milyen érdekes kiegészí-

tõ programon vettek részt?

dj

A delegáció tagjai a berlini fal maradványa elõtt.

Az elmúlt egy év során
a lehetõségek kihasználásával
új célokat tûzött ki

önkormányzata.
polgármester

szándékai szerint a határ kö-
zelségét, a jelentõs átmenõfor-
galmat be kell fogni a falu
vitorlájába. A tervekbõl már
eddig is sok minden megva-
lósult, új attrakciók várják
a vendégeket közelbõl s tá-
volból.

– Az elsõ feladataink közt
létrehoztuk az önkormányzati
tulajdonú Márokföld Tálen-
tum Nonprofit Kft.-t. A gaz-
dasági társaság révén egysze-
rûbbé válik számos feladatunk
megoldása, így például a pá-
lyázatainkat sokkal eredmé-
nyesebben vihetjük véghez. A
kft.-n belül megindítottuk a
falugondnoki szolgálatot. Kész-
séges munkatársat „kaptak” a
falubeli emberek Bérces Ad-
rienn falugondnok személyé-
ben, aki az orvoshoz járást,
vásárlást, gyógyszerkiváltást és
számos további ügyes-bajos
dolgukat intézi, segíti – szá-
mol be az egyik fontos köz-
érdekû intézkedésrõl a pol-
gármester. Sokat tettek a má-
rokföldiek a településük szé-
pítéséért, például 40 viráglá-
dát helyeztek ki a közterüle-
tekre, ezzel is javítva a község
arculatát.

Márok-
föld Szabó
István László

„Márokföld a falu, ahol feltöltõdhetsz!”
Sport-szabadidõcentrum az Õrség és Hetés határán

– Milyen további terveket
céloztak meg Márokföldön?

– Élnünk kell az áthaladó
jelentõs forgalommal, hiszen
úgy léphet elõre Márokföld,
ha olyan szolgáltatásokat kíná-
lunk, amelyekért szívesen áll-
nak meg az áthaladók, s ame-
lyekért eljönnek a bel- és kül-
földi vendégek. Szeretnénk
szabadidõs családi sporthétvé-
ge-falut létrehozni, s már meg
is történtek az elsõ lépések.
Leclerc Edit természetgyó-
gyász segítségével egyhektá-
ros területen már idén meg-
valósult az energiapark, amely-
nek 24 pontját végigjárva
tapasztalhatja meg ki-ki a ter-
mészeti erõket. A falu szlogen-
je is erre épül: „Márokföld a
falu, ahol feltöltõdhetsz!” Jú-
liusban nyílt meg a terepíjász

sétány, amelynek 2,5 km hosz-
szú útvonalán 13 célpontra
lõhetnek a vendégeink. A
minden biztonsági szempon-
tot szem elõtt tartó pályára
gyerekeket és felnõtteket is
várunk, akiket szakember se-
gít, s íjat is kölcsönöz számuk-
ra. Az érdeklõdõk a +36-
30/600-9924-es telefonon je-
lentkezhetnek be.

– Már most felkészültünk
rá, hogy iskolás csoportokat
szállással is fogadjunk. A falu-
házban három kétágyas szoba
áll a vendégeink rendelkezé-
sére és egy nagyterem, amely-
ben nagyobb létszámot is el-
helyezhetünk. Pályázat révén
reflex-sétánnyal bõvítjük bõ-
vítjük az energiaparkot és to-

– Milyen további tervek-
kel készülnek?

vábbfejlesztjük az íjászpályát.
Április végén megnyitjuk a
kétszer húsz akadályos ka-
landparkot, amelynek junior
és felnõtt pályájára az egész
országból várjuk a vendégein-
ket! Nagyon fontos célunk egy
helyitermék-bolt nyitása, amely-
ben a térségre jellemzõ kéz-
mûvesholmikat és az itt élõ
emberek termelte élelmisze-
reket vásárolhatják meg az ér-
kezõk a a tökmagolajtól a
házipálinkáig és savanyított
répáig. Mindezt együtt szeret-
nénk a lakossággal, ki-ki hoz-
záteheti a saját termékét, mun-
káját, akár a szállásadóként te-
remthet magának jövedelem-
forrást. S mindez így együtt
Márokföld egész közösségé-
nek javára válik!

Farsang Lajos

Íjászpálya és energiapark várja a látogatókat.
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Horváth László polgármester

Ferenczi Róbert alpolgármester

dr. Fekete Zoltán

Drávecz Gyula

Héra József

Gáspár Lívia

Árkovicsné Pezzetta Claudia

Vatali Ferenc

Drávecz Gyula

Héra József

Gáspár Lívia

Gáspár Lívia

Vatali Ferenc

fogadóórájára a 92/553-912-es és a 92/553-937-es
telefonszámon lehet jelentkezni.

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

2011. november 2-án (szerdán) 15.00-16.00 óráig,

2011. november 4-én (pénteken) 8.00-9.00 óráig,

2011. november 7-én (hétfõn) 16.00-17.00 óráig,

2011. november 8-án (kedden) 13.00-14.00 óráig,

2011. november 9-én (szerdán) 9.00-10.00 óráig,

2011. november 9-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig
fogadóórát tartanak.

2011. november 7-én (hétfõn) 17.00-18.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében,

2011. november 7-én (hétfõn) 17.30-18.30 óráig a mumori
kultúrházban,

2011. november 8-án (kedden) 8.00-9.00 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban,

2011. november 8-án (kedden) 16.00-17.00 óráig a máhomfai
kultúrházban,

2011. november 9-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban

fogadják az érintett városrész lakóit.

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozóterem

Települési képviselõk fogadóórái:

Városrészekben tartandó fogadóórák:

FogadóórákHIRDETMÉNY

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

Hirdetésszervezõket

Stángli Renáta kineziológus (balról) kezelés közben.
A kineziológiai kezelése számos területen bizonyítottan
eredményes.

• allergiát,
• félelmeket,
• viselkedési és önértékelési zavarokat,
• tanulási nehézségeket,
• depressziót, függõségeket, fóbiákat
• munkahelyi, párkapcsolati és egyéb kapcsolati

problémákat,
• és sok más területen bizonyítottan

eredményes
is

Stángli Renáta

kineziológus

Telefon: 00 36 20 93 99 454

Testi és lelki bajoktól szenved? Megoldást keres a problémájára?

Nem elég a tünetet kezelni, az okot kell megszüntetni.

Létezik egy módszer, amely hatékonyan okozta és
problémákat:

oldja a stressz lelki testi

Lenti Város Önkormányzat képviselõ-testületének a kitün-
tetõ címek, valamint díjak alapításáról és adományozásáról,
továbbá a „Lenti Város Tiszteletbeli Polgára” cím adomá-
nyozásáról szóló 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 Gyermekvé-

delméért Díj,
- Lenti Város Gazdaságáért Díj,
- Lenti Város Közösségi Életéért Díjakra
vonatkozó javaslatokat – részletes indoklással – 2011. no-

vember 30-ig lehet megküldeni a polgármesterhez címezve.
A kitüntetésekre javaslatot tehetnek: a képviselõ-testület

tagjai, a bizottság tagjai, bármely lenti állampolgár, helyi
szervezet, egyesület.

Lenti város kitüntetései
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Lenti és Vidéke

Sajtótájékoztatón mutatta
be a
vezetõje az intézmény „Nyi-
tott könyvtár - ablak a világra:
iskolabarát könyvtári szolgál-
tatások és tevékenységek a
Városi Könyvtár Lentiben”
címû pályázat tartalmát. Az
Új Magyarország Fejlesztési
Terv Társadalmi Megújulás
Operatív Program keretében
kiírt pályázaton a lenti köz-
mûvelõdési intézmény is si-
kerrel vett részt.

Az elnyert támogatás mint-
egy 19 millió forint. A projekt
2012 augusztusáig tart majd.
Célja egy olyan komplex prog-
ram megvalósítása, amely le-
hetõvé teszi a könyvtár infor-
mális és non-formális tanu-
lási helyszíntérként való meg-
jelenését a helyi társadalom-
ban. Az intézmény a formális
oktatást kiegészítõ, kulturális
kompetenciákat erõsítõ prog-
ramok és szolgáltatások segít-
ségével támogatja az óvodai
és iskolai nevelés minden
szintjét, a folyamatos nevelés
folyamatait, segíti a könyvtár
tudatos, funkcionális haszná-
latát. Az 5 féle tevékenységi
forma keretében – havi és he-
ti szakkörök, heti napközis
foglalkozás, vetélkedõk, téma-
hetek, témanapok és táborok
– megvalósítandó 46 foglal-
kozásba a 6 együttmûködõ

Városi Könyvtár Lenti
intézmény 1016 diákja kap-
csolódik be.

A szakkörök között lesz
egészségügyi, képzõmûvész,
film és média és idegen nyel-
vi is. Szerepel a programban
emellett irodalom, könyvtár-
használat és kirándulás is.

– A projekt során ötféle
foglalkozási forma keretében,
hat partner nevelési és okta-
tási intézménnyel együttmû-
ködve 46 foglalkozást valósí-
tunk meg, amelyekbe 125
óvodás, 891 diák (általános
iskolai és középiskolai tanu-
lók) kapcsolódik be – tájé-
koztatta lapunkat

igazgató. – A formális
oktatást kiegészítõ és támo-
gató, kulturális kompetenciá-
kat fejlesztõ programok erõ-
sítik a könyvtár és az intéz-
mények közötti kapcsolatot,
új nonformális tanulási és is-
meretszerzési formákat kínál
a résztvevõknek, fejleszti sze-
mélyiségüket, mûvészi és egyéb
készségeiket. A foglalkozások
eredményeként kulturális lá-
tószögük kiszélesedik, kapcso-
lódó kompetenciáik fejlõd-
nek, tudatosabbá válnak, a
mindennapok gyakorlatában
alkalmazni tudják a kritikus
gondolkodás képességét, gya-
korlatorientáltabban tudják
hasznosítani ismereteiket.

Német Jó-
zsefné

kt

Ablak a világra

A
és a

in-
tegrált országos versenyét ren-
dezték meg .

A versenyen a két szövet-
ség válogatott sportolói vettek
részt, Zala megyét a

kiváló
sportolója,
képviselte, aki az asztalitenisz
döntõben, óriási küzdelemben

Magyar Parasport Szö-
vetség Magyar Hallássé-
rültek Sportszövetségének

Zánkán

lenti Mó-
ricz Zsigmond Egységes Gyógy-
pedagógiai Intézmény

Horváth Rozália

Ezüstérem és ezüstdiploma
ezüstérmet szerzett. Ez volt is-
kolánk egyik legnagyobb sport-
sikere! A jelenlévõ szövetségi
edzõk és szakemberek szerint
is küzdeni tudásból jelesre
vizsgázott.

Horváth Rozália a megyei
versenyeken kimagaslóan sze-
repelt, még játszmát sem vesz-
tett. Az országos döntõkben is
csak a késõbbi bajnoktól ka-
pott ki.

A XXI. Országos Gyermek
Képzõ és Iparmûvészeti pályá-
zaton szép siker szü-
letett. A beérkezett 2233 mû-
vészi alkotás közül

munkáját ezüst dip-
lomával jutalmazták. Az ünne-
pélyes díjátadó a zánkai Gyer-
mek és Ifjúsági Centrum szín-
háztermében volt 2011. szep-
tember 17-én.

Rozália már több alkotásá-
val öregbítette intézményünk
és Zala megye hírnevét orszá-
gos, illetve nemzetközi rajzpá-
lyázatokon elért sikereivel.

felkészítõ tanár

Móriczos

Horváth
Rozália

Paksa Tibor

A

5 éve támogatja az
. Iskolánk ala-

pítványán keresztül a cég tá-
mogatásával került sor érzé-
kelõ szoba kialakítására a sú-
lyosan, halmozottan fogyaté-
kos tanulóink számára. Támo-
gatásukkal lehetõvé vált fej-
lesztõ eszközök beszerzése is
több százezer forint értékben.
Iskolai rendezvényeinkre rend-
szeresen meghívást kaptak a
cég képviselõi.

Az E.ON Hungária munka-
társai e tanévben önkéntes
munkájukat ajánlották fel szá-

lenti Móricz Zsigmond
Egységes Gyógypedagógiai In-
tézményt
E.ON Hungária

Munkájukat ajánlották

munkra. Ennek megvalósításá-
ra 2011. október 14-én került
sor. A vállalat budapesti köz-
pontjának 18 dolgozója érke-
zett e napon intézményünkbe,
hogy munkájukkal és a maguk-
kal hozott növényekkel szebbé
varázsolják iskolánk udvarát. A
parkosítás során az ültetéshez
szüksége földmunkákat végez-
ték el, és beültetésre került
több tucat dísznövény is.

Az intézmény tanulói és
dolgozói ezúton is köszönetet
mondanak a felajánlott segít-
ségért.

igazgató
Szabóné Zakó Krisztina

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán

Horváth Rozália és Paksa

Tibor.

Kerka Komposzt

5.000 Ft + ÁFA.

értékesíti a saját elõállítású

termésnövelõ anyagát

egységáron

Fuvar díja:

1.100 Ft/tonna + ÁFA

Megrendelhetõ:
Tel./Fax: +36 92/551 387; +36 92/351 379

E-mail: info@lentihuke.hu

Lenti Hulladékkezelõ Kft.
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www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Pályázatokhoz kapcsolódó
kiadványok, újságok

készítése, szerkesztése
megbízhatóan, gyorsan!

Érdeklõdni: 92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 7 - 17

szombat 7-12
• BAUMIT BAUMACOL BASIC

csemperagasztó 25 kg
1690 Ft/zsák

/zsák895 Ft

• BAUMIT THERMOPUTZ
termovakolat
2790 Ft/zsák

/zsák2090 Ft

• BAUMIT NIVELLO QUATTRO
aljzatkiegyenlítõ 25 kg

3590 Ft/zsák
/zsák2890 Ft

• BAUMIT UNIPUTZ
vakolat 40 kg
2000 Ft/zsák

/zsák1495 Ft

Tudósítókat keresünk!

Jelentkezés:
Tel.: 92/596-936 (8-16 óráig),

fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Várjuk mindazok jelentkezését a
megye területérõl,akik szívesen
tudósítanának a településükön

történt eseményekrõl
lapjainkba:

Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Lenti és Vidéke,

Zalalövõ és Környéke,
Közép-Zala,

Szentgrót és Vidéke,
Dél-Zala Murahíd


