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Még januárban tett
látogatása alkalmá-

val újította fel horvátországi
kapcsolatait a Lenti Önkor-
mányzat küldöttsége. A részle-
tekrõl polgár-
mestert kérdeztük.

mura-
szerdahelyi

Horváth László

Megújított horvátországi kapcsolatok
– Városnapi rendezvényün-

kön Drazen Srpak, Muraszer-
dahely alpolgármestere meg-
tisztelt bennünket jelenlétével,
és akkor is felmerült már a
kapcsolatok megerõsítése, majd
ezt követte delegációnk hor-

vátországi látogatása. Részünk-
rõl a városi mûvelõdési köz-
pont, a termálfürdõ, és a fej-
lesztési ügynökség képvi-
seltette magát a találkozón,
ahol a helyi vezetõk mellett
jelen volt például a Sveti

Martin-i fürdõ kereskedelmi
menedzsere is.

– A kulturális kapcsolat
része a sport és már egy

– A felsoroltak jelzik a
tárgyalások tartalmát…

Gyümölcsözõ lehet az együttmûködés.

Tavaszváró akciók!
Akciós játékok, akár kedvezménnyel,

tavaszi kifestõk, kreatív termékek érkeztek.

70 %

Még tart LEGO akciónk a készlet erejéig!

Megújult tavaszi kínálattal várjuk!
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(Folytatás az 1. oldalról)

A fül-,orr-,gégészeti szak-
rendeléshez sikerült pályázati
úton komplex kezelõegységet
és endoszkóp készletet be-
szerezni a lenti

.
– A beszerzett készlettel

elsõsorban a gyermekfülészeti
vizsgálatokat tudjuk segíteni.
Korábban Nagykanizsán és Za-
laegerszegen kezelték a kis
betegeket – mondta lapunk-
nak önkor-
mányzati képviselõ a több-
milliós beruházásról.

– Európai szintû ellátást
biztosít az az eszközkészlet,

Hetés Ferenc
Rendelõintézetben

dr. Fekete Zoltán

Európai szintû fülészeti rendelés Lentiben

amely most a birtokunkba ke-
rült – veszi át szót

fül-orr-gégész szakor-
vos. – Maga a kezelési egység
egy szívóból, tükör elõme-
legítõbõl, illetve mûszerek tá-
rolására és egyben elõmelegí-
tésére szolgáló részekbõl áll,
valamint endoszkópok, tehát
olyan eszközök, melyek segít-
ségével a fül, orr, gége üregei-
be lehet betekinteni. További
fejlesztést jelenthet a video-
endoszkópos rendszer kiépí-
tése, amikor a beteg maga is
látja ezeket a felületeket. Ez
a berendezés európai színvo-

dr. Peszleg
József

nalat képvisel, olyan érte-
lemben is, hogy az uniós csat-
lakozás elõírásait is figyelem-
be veszi.

Dr. Fekete Zoltánnal egyéb
aktuális egészségügyi témák-
ról is beszélgettünk:

– Nem tudok elvonatkoz-
tatni az országos helyzettõl,
hiszen Lenti a szakrendelõjé-
vel az egészségügyi rendszer
szerves részét képezi. Elsõként
a bérhelyzetre utalnék, amely
sanyarú állapotban van, épp
ezért a kormány idén meg-
emelte a szakdolgozói mini-
málbért. Az emelés szinte min-
den dogozót érintett nálunk,

tehát immár 108.000 Ft a mi-
nimálbérük. Szintén a kor-
mány erõfeszítéseit jelzi, hogy
megpróbálja intézményeinek
anyagi helyzetét stabilizálni.
Ennek keretében kapott a ren-
delõintézet 4-4 millió forintot
konszolidációs támogatás cí-
mén, amelybõl pedig sikerült
szállítói tartozásainkat teljes
mértékben rendezni. Öröm-
mel számolhatok be arról,
hogy a rendelõintézet har-
minc napon túli tartozások
nélkül tud dolgozni az idén, s
ezt az állapotot szeretnénk to-
vábbra is fenntartani.
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Megújított horvátországi
kapcsolatok
nemzetközi tornán is részt
vettünk gyermekeinkkel a kö-
zelmúltban Muraszerdahelyen.
Itt bemutatták a helyi sport-
létesítményeket, egyéb büszke-
ségeiket, mint a serfõzõ és
aszaló üzemük, vagy a pálinka-
fõzõ. Õk méretes sportcsar-
nokkal rendelkeznek, ahol a
kézilabdásaink is szabványnak
megfelelõ pályán játszhatná-
nak úgy, hogy a távolság Szlo-
vénia felé mindössze 22 km.
Öt futballcsapattal is rendel-
keznek, hasonlóképpen van-
nak városrészi csapataik, mint
nekünk, ami egy újabb talál-
kozási pont lehet.

– A fürdõk kapcsolatában
felmerült egy Sveti Martin-i és
lenti közös kiadvány elkészí-
tése, ahol egymás szolgáltatá-
sait lehetne reklámozni. Meg-

– Milyen további egyez-
tetéseket folytattak?

egyezés született egy horvát -
magyar közös pályázat beadá-
sáról is, amelyet Rudolf Grula,
Medjimurje megye turisztikai
referense koordinált. Mi a ke-
rékpáros turizmus fejlesztése
címén tudnánk bekapcsolódni
a projektbe.

– Kerékpáros turisztikai in-
formációs pont létrehozását és
kerékpáros pihenõhely kiala-
kítását a városban, amelyhez az
objektum és a hely is a rendel-
kezésünkre áll. További egyez-
tetésre várunk, a Podturen-i
önkormányzat résztvevõként
való jelentkezése a napokban
várható. Amennyiben sikeres a
pályázatunk, mintegy 300-500
millió eurót tenne ki a közös
Magyarország - Horvátország
IPA határon átnyúló együttmû-
ködési program 2007-2013
elnevezésû projekt.

– Mit tartalmaz ez?

(dányi)

Dr. Peszleg József az új berendezéssel.

Horváth László polgármester

Ferenczi Róbert alpolgármester

Drávecz Gyula

Gáspár Lívia

Dr. Fekete Zoltán

Árkovicsné Pezzetta Claudia

Vatali Ferenc

Héra József

Drávecz Gyula

Gáspár Lívia

Gáspár Lívia

Vatali Ferenc

Héra József

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

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

2012. március 2-án (pénteken) 9.00-10.00 óráig,

2012. március 6-án (kedden) 13.00-14.00 óráig,

2012. március 6-án (kedden) 15.00-16.00 óráig,

2012. március 7-én (szerdán) 9.00-10.00 óráig,

2012. március 7-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig,

2012. március 22-én (csütörtökön) 16.00-17.00 óráig
fogadóórát tartanak.

2012. március 5-én (hétfõn) 17.00 -18.00 óráig a
bárszentmihályfai városrészben található

orvosi rendelõ épületében,

2012. március 6-án (kedden) 17.00-18.00 óráig a
máhomfai kultúrházban,

2012. március 6-án (kedden) 18.30-19.30 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban,

2012. március 7-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,

2012. március 22-én (csütörtökön) 17.00-18.00 óráig a
mumori kultúrházban

fogadják az érintett városrész lakóit.

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem

Települési képviselõk fogadóórái:

Városrészekben tartandó fogadóórák:

Fogadóórák
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Utassy Józsefre

Lentiben

Hor-

váth Erzsébet, Zsóka

Tóth Sándorné

emlékeztek
nemrég a városi könyvtár
szervezésében tartott kultúra
napi rendezvényen .
Az emlékesten özvegye,

idézte fel
a költõ életét, beszélgetõtársa

volt. Utassy
József tavaly ünnepelte volna
70. születésnapját. Zsóka ösz-
szeállított egy kiadványt, mely-
ben a költõ életének legfonto-

Utassy Józsefre emlékeztek

sabb állomásai jelennek meg
70 verssel és 70 képpel.

Az esten az érdeklõdõk
megismerhették a fiatal Utassy

József életét, a gyermekkort, a
korai élményeket, mely több
versének is témául szolgált.
Meghatározó emlék életében
édesapja halála, annak körül-
ményei. Az írással gimnazista
korában barátkozott meg Eger-
ben, ekkor kezdett verselni.
Diákként részese volt az 1956-
os forradalomnak is. Az egye-
temet 1967-ben fejezte be, kö-
vetkezõ évben írta egyik leg-
ismertebb versét március 15-
én, a 19. század forradalmának
emlékére egy olyan korszak-
ban, mikor hivatalos ünnepet
az államhatalom nem engedé-
lyezett. Ez volt a Zúg március,
amit a fiatalok már akkor,
kézirat formájában is terjesz-
tettek.

Az élettörténet néhány fon-
tos állomásának felsorolásából
nem hagyható ki a Kilencek
költõ csoportja, melynek tagja
volt, valamint a megjelent kö-
tetek és betegsége, depresszió-
ja sem, mely szintén hatással
volt életére, írásaira.

Az esten több vers is el-
hangzott az

tagjainak elõadásában. A
versmondók,

és ez
alkalommal tûzték fel a vers-
mondó kör szalagját.

Utassy Versmondó

Kör

Szekeres Frigyes-

né, dr. Bence Katalin, Tekán

Kinga, Magyar Lajos, Dányi

József Orgona László

K.T.

Tavaly ünnepelte volna 70.
születésnapját.

Éves beszámoló taggyûlé-
sét tartotta februárban a

– Sikeresen kapcsolódtunk
be az országos és megyei
szervezésû rendezvényekbe és
helyben is gazdag programmal
vártuk tagjainkat – hangzott

az elnök tájékoz-
tatójában. – Nagy súlyt helyez-
tünk a fogyatékosok érdekvé-
delmének képviseletére, az
akadálymentesítés, segédesz-
köz ellátás területeire. Tovább-
ra is állandó résztvevõi voltunk
az önkormányzat és egyéb
civil szervezetek programjai-
nak, s mivel a kultúra is közel
áll sokunkhoz, tevékenyen
részt vettünk Lenti kulturális
életében.

„Fehérbottal a Kerka Mentén”

Látásfogyatékosok Egyesülete.

Kovács Béla,

Beszámoló taggyûlés
– Ismerve a gazdasági

helyzetet, hogy lehet tervezni

idén?

(dányi)

– Nagyon sok szervezetet
ugyanolyan rosszul érint az új
civil törvény, mint minket,
ugyanis száz fõ alatti egyesület-
ként nagyon lecsökkentek a
támogatási összegek. Ez kény-
szerítõ körülmény és a helyi
erõforrások igénybevételét szor-
galmazzuk a közeljövõben.
Gondolok itt a helyi önkor-
mányzat támogatására, és tud-
juk azt is, hogy sikeres prog-
ramjainkhoz a tagság támoga-
tására is szükség lesz. Egyéb-
ként tizenhárom programot
ütemeztünk be idén, remélhe-
tõleg kollektívánk elfogadja
terveinket.

Betegségét követõen hat-
vannégy éves korában el-
hunyt , az

mû-
vészeti vezetõje, koreog-
ráfusa.

A néptánc egyik ismert
képviselõje 1948-ban szüle-
tett, Mikosszéplakon. A Zala-
egerszegen eltöltött közép-
iskolás évek alatt ismerkedett
meg a néptánccal, miközben
gépésztechnikusnak tanult.
Hamarosan felfedezték tehet-
ségét és a megyeszékhelyi
Zalai Táncegyüttesnek lett
tagja. Miután ezt az iskolában
nem nézték jó szemmel,
Szombathelyre iratkozott át
egy másik iskolában, ahol az
Ungaresca Táncegyüttesbe
szerzett felvételt.

Késõbb Budapestre köl-
tözött, táncolt a Budapesti
Táncegyüttesben, majd a ka-

Kardos Tibor Öreg

Kerka Néptáncegyüttes

Véget ért a tánc…
tonaság alatt a Honvéd
Együttesnek is tagja volt. A
leszerelés után egy ideig még
a fõvárosban maradt hivatá-
sos néptáncosként, közben
koreográfus képesítést szer-
zett. Nem sokkal késõbb
visszatért a Zalai Táncegyüt-
tesbe, itt együtt dolgozott Or-
sovszky István koreográfus-
sal, akivel egy ideig közösen
vezették az együttest. A közös
munkára Kardos Tibor nagy
büszkeséggel tekintett vissza.

1973-tól Lentiben, Rédi-
csen és Csesztregen is dolgo-
zott népmûvelõként és köz-
ben megalapította a

. Sokak ismer-
ték meg általa a néptáncot,
jól ismerte a térség hagyo-
mányait, a táncokat és ebbõl
minél többet próbált átadni
táncosainak. 2003 óta vezette
az újraalakult Öreg Kerka
Táncegyüttest, az elmúlt évek-
ben nemcsak a térségben
élõk ismerhették meg mûvé-
szetüket, de rendszeresen fel-
léptek Budapesten, Szlové-
niában, de jártak Olaszor-
szágban és Görögországban
is, illetve közvetlen kapcso-
latot tartott fenn több nagy
táncegyüttessel is, több elis-
meréssel is díjazták mun-
kásságát.

A táncost a zalaegerszegi
kórházban érte a halál, csa-
ládja, négy gyermeke, tánco-
sai, tanítványai gyászolják.

Kerka

Táncegyüttest

kt

Szalagavató ünnepségek

A közelmúltban tartották a szalagavató ünnepségeket Lenti
középiskoláiban. Felvételünk a Lámfalussy-iskolában
készült.

Fotó: Sári Zoltán
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Folyamatosan újítja fel
otthonait a

. 2009-tõl több
munkálatot is végeztek a

és
intézményben.

– Az elmúlt három évben
több mint 60 millió forintot

Kolping Gondozá-
si Központ

lenti,
rédicsi, zalabaksai cseszt-
regi

Felújítások a gondozási központban

tudtunk felújításra költeni – tá-
jékoztatta lapunkat

intézményvezetõ. – A leg-
nagyobb munkák Lentiben és
Rédicsen zajlottak. Mindkét
helyen arra koncentráltunk,
hogy az ellátottak által hasz-
nált közös helyiségeket, szobá-

Gáspár Lí-
via

kat új bútorokkal lássuk el, így
matracos ágyakat, szekrénye-
ket vásároltunk, valamint fel-
újítottuk a vizes blokkokat is,
kicseréltük a kádakat, csapo-
kat és új nyílászárókat is be-
építettek a szakemberek. Mind-
ezek mellett színesre festették
a szobákat, ami kellemes be-
nyomást és hangulatot ad. Õsszel
pedig Lentiben az épület kívül
is megújult. Az otthonokba
kerti bútorokat is vásároltunk,
Lentiben tavasszal szeretnénk
kialakítani egy akadálymente-
sített pavilont a kertben, ami-
ben a Lámfalussy-iskola szakis-
kolásai vannak segítségünkre.

Az intézményvezetõ arról
is beszélt, hogy a felújítás so-
rán elsõsorban a lakók igényeit
tartották szem elõtt. Javítani
szeretnék az otthonokban az
életminõséget és a kényelmet,
de a takarékos gazdálkodásnak
köszönhetõen belefért a költ-
ségvetésbe az irodák padoza-
tának cseréje és a fûtés bõ-
vítése is.

– Idén nem tervezünk nagy
munkákat, Lentiben az épület
elõtti kertet szeretnénk rend-

be tenni. A fejlesztéseket a
fenntartó támogatásával tud-
tuk megvalósítani. Idén a gaz-
dasági körülmények nem te-
szik lehetõvé a további fejlesz-
téseket. Pályázatot nyújtottunk
be, amely segítségével, ha sike-
res lesz, bõvíthetjük az intéz-
ményi férõhelyek számát tíz
fõvel és korszerûsíthetnénk a
lakóteret.

Gáspár Lívia hozzátette: az
intézmény mûködteti a jelzõ-
rendszeres házi segítségnyúj-
tást a kistérség területén. Több
készülék is rendelkezésre áll,
akinek szüksége lehet rá, 50
forintos napi áron igényelheti.
A készüléket a használó ottho-
nában szerelik fel és bármely
baj esetén ezen jelezni lehet a
szakembereknek és az ápoló
negyedórán belül megérkezik
a helyszínre. A jelzõrendszer
az idõsek elleni támadásoknál
is használható, hiszen ilyen
esetekben a segítségnyújtás-
ban a rendõrség is közremû-
ködik. A kistérség területén
jelenleg több mint kétszáz
készüléket használnak.

kt

Kívül-belül megújult a gondozási központ.

Új, házi komposztálásra vo-
natkozó akciójukról tájékoztat-
ta lapunkat

polgármestere:
– Az Új Széchenyi Terv

Környezet és Energia Operatív
Program támogatási rendsze-
réhez nyújtottuk be pályáza-
tunkat, „Házi komposztálás Lo-
vászi Község Önkormányza-
tával” címmel. A KEOP-6.2.0/
A/11-2011-0079 jelû pályázatot
a Környezet és Energia Ope-
ratív Program Irányító Hatóság
vezetõje 9 493 825 Ft összegû
támogatásra érdemesnek ítélte.

– Ettõl az évtõl kezdõdik,
és 2013-ig tart a megvalósítás,
melynek keretében a széles
lakóközösség részére történik
meg a komposztálók ingyenes
kihelyezése Lovásziban.

– Emberi létünk egyik mo-
dernkori velejárója, hogy folya-
matosan hulladékot terme-
lünk, és ezzel a tevékenység-
gel bizony alapos környezet-
szennyezést hajtunk végre. A

Léránt Ferenc,
Lovászi

– Mikortól indulhat ez a
projekt?

– Miért tartották fontosak
ezt a pályázatot?

Házi komposztálás Lovásziban
háztartási szemetet azonban
többféle módon is „megszelí-
díthetjük”, ennek a legismer-
tebb módja a szelektív hulla-
dékgyûjtés, ami remek dolog,
de nem ad teljes körû meg-
oldást mindennapi szemetünk
kezelésére. Az otthonunkban
felgyülemlett hulladék mint-
egy egyharmadát ugyanis olyan
szerves anyagok (fõzési szár-
mazékok, ételmaradékok, ker-
tekbõl, házi növényekbõl szár-
mazó hulladék) adják, ame-
lyeket nagyszerûen lehet újra-
hasznosítani, azonban a szét-
válogatott szemétgyûjtés nem
nagyon ad lehetõséget erre,
így ez a fajta szemét általában
a nagy „közösben” landol.
Õsidõk óta létezik egy nagy-
szerû, házilag is remekül vég-
rehajtható hulladékfeldolgo-
zási módszer, a természetes
lebomlás elvén mûködõ kom-
posztálás, amikor a lebomlásra
„ítélt” növényi maradványokat
egy tározóba helyezzük el,
melyet késõbb az összeérési
folyamat után növényi trágya-
ként újból felhasználhatunk.
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2011. december 2.-tõl új ügyvezetõ igazgató áll a Lenti
Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában lévõ

élén.
17 év után saját kérésére távozott a posztjáról. A

testület döntése alapján került megválasztásra
, zalaegerszegi születésû hölgy, aki eddig a

pénzügy területén tevékenykedett, azonban az építõipar és a
közszolgáltatói szféra sem áll messze tõle. A Budapesti Gaz-
dasági Fõiskola Zalaegerszegi Intézetében szerezte elsõ dip-
lomáját, majd az egyetemi képzést a Nyugat-Magyarországi
Egyetemen kapta. Közgazdász végzettséggel rendelkezik.

A cég jövõjét tekintve fontosnak tartja, hogy a foglalkoz-
tatás minimum azon a szinten maradjon meg, mint az elmúlt
években, továbbá a munkavállalók megfelelõ munkakörül-
ményeit is fentieken túlmenõen hasonló fontosságúnak ítéli.
A munkaszervezettség szempontjából változásokat hajtott
végre, amelyek a hatékonyságot hivatottak megcélozni. A
jövõben nem kizárólag a környékbeli munkák vállalására
helyezi a hangsúlyt, mivel a cég dolgozói az elõzõ vezetés
ideje alatt is több távolabbi munkaterületen tevékenykedtek.

Az új ügyvezetõ hangsúlyozta, hogy a tulajdonos igényeit
szem elõtt tartva kívánja folytatni a közszolgáltató ágazat
tevékenységét, továbbá a speciális mûszaki mentés jelentõ-
ségét is erõsíteni kívánja. A speciális mentés kapcsán arról
nyilatkozott, hogy egyelõre megyei szintû köteles szerzõ-
dést kötött a cég a katasztrófavédelemmel, azonban az ajkai
vörösiszap-katasztrófa idején nyújtott azonnali segítség
lehetõsége továbbra is az adott szervezetek rendelkezé-
sére áll. A cég árbevételének legnagyobb hányadát az
építõipari tevékenység adta, s ezen nem kívánnak változtatni.
Dolgozni ott kell, ahol a munka van – jelentette ki a cég ügy-
vezetõje.

LE-KO
Önkormányzati, Közszolgáltató és Építõipari Kft.
Verein József

Hordós
Krisztina Rita

Új vezetõ a LE-KO Kft. élén
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A
igazgatója,

volt a vendége a
hat

elõadásból álló
elõadássorozatának.

polgármes-
ter az eseményrõl elmondta,
hogy a hagyományoknak meg-
felelõen kellõ érdeklõdés mel-
lett zajlottak elõadásaik, sokfé-
le témában hasznos informá-
ciókhoz jutottak az érdeklõdõk.

– Besenczi igazgató úr elõ-
ször életútját, majd azokat a
körülményeket tárta a hallga-
tóság elé, melyek a zalaeger-

zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház Be-
senczi Árpád
Gutorföldi Önkormányzat

népfõiskolai

Nyakas István

Besenczi Árpád volt a vendég Gutorföldén
szegi színház élére juttatták õt.
Szó esett a színház mûködésé-
rõl és a következõ színházi
évad elõadásairól is. Kiderült,
hogy továbbra is a széles kö-
zönség igényeinek próbálnak
megfelelni, így komolyabb és
szórakoztató darabokból egy-
aránt válogathat a közönség.
Az ismert gazdasági körülmé-
nyek ellenére is növelni tudta
a színház a bérleteseinek szá-
mát és ez a további céljaik kö-
zött is szerepel.

– Milyen kérdéseket intéz-
tek a helyiek a színmûvész
igazgatóhoz?

– Felmerült annak a lehetõ-
sége, hogyan tudná a színház
megfizethetõ elõadásokkal tá-
mogatni a vidéki kulturális
életet. Ez egyfajta kölcsönös
segítségadás lenne, ugyanis a
vidék színvonalas produkció-
hoz jutna, a költség pedig se-
gítené a színház mûködését.
Egyébként ennek az elõadás-
nak egy másik apropója is volt.
Ezekben a napokban kaptuk meg
az Integrált Közösségi és Szol-

gáltató Tér projekt részeként a
mûvelõdési ház bútorzatát és
ebben programban a színház-
terem kialakítása is szerepel.

– A fõbb munkák már ké-
szen vannak, a fény- és hang-
technika, függönyök beépítése
van hátra egy 140-150 fõ be-
fogadására képes, modern
színházteremhez.

– Hogyan állnak a mun-
kálatokkal?

dj

Nemzetközi Vince-napot,
pincebejárást tartott a

közö-
sen a szlovén
és kertbarát körök tag-
jaival. A programon részt vet-
tek magyar részrõl a Da Bibere
Borlovagrend tagjai,

,
és

, valamint a lendvai
borlovagrend tagjai is.

– A lenti kertbarát kör tag-
jai mintegy hetvenen vettek
részt a pincebejáráson Lenti-
hegyen – tájékoztatta lapunkat

a
civil szervezet titkára. – Péter
János pincéjénél kezdõdött a
vendéglátás és a borkóstolás.
Horváth József, egyesületünk
elnöke köszöntötte a vendége-
ket, Pálfi Dénes borszakértõ
pedig a Vince-naphoz fûzõdõ
hagyományokról beszélt. A szõ-

lenti
Kertbarát Kör Egyesület

csentei, kebelei
rédicsi

dr. Pálfi
Dénes Áprily-Kovács Kriszti-
na, Nógrádi László Kondá-
kor József

Elekné Horváth Magdolna,

lõtõkéket Tüske József tornyi-
szentmiklósi plébános szentel-
te meg, illetve õ vágta el a kol-
bászt, amit ilyenkor a hagyo-
mányok szerint a szõlõtõkére
akasztunk. Több pincét is
meglátogattunk, jártunk a Ko-
vács Borházban, ahol szintén
megkóstoltuk a borokat, majd
a program a Márton Pincében
ért véget, ahol bográcsvacsora
várta a borbarátokat.

A Vince-napi pincebejárás
hagyománya a lendvai

üzemeltetõ Cuk-
családtól indult, tavaly õk lát-
ták vendégül a kertbarátokat,
idén Lentibe látogattak el a
tagok, jövõre pedig a tervek
szerint Rédics ad otthont a
programnak. A lentiek követ-
kezõ rendezvénye márciusban
lesz, ekkor tartják a szintén
hagyományos borversenyt.

Cuk
Borászatot

kt

Pincejárás Vince-napon

Dr. Pálfi Dénes kertészmérnök, borlovag mutatta be a helyes
metszési módot.

Színházi kulisszatitkokat is megtudhattak Besenczi Árpádtól.
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Páka

Lukács
Tibor

Tóthné Pé-
ter Judit

Takács Sándornét

legidõsebb lakosait
köszöntötték születésnapjuk
alkalmával. Amint azt

polgármestertõl meg-
tudtuk, szûkebb családja köré-
ben és a körjegyzõ,

jelenlétében köszön-
tötték 90.
születésnapján (bal oldali kép).

Páka legidõsebb lakosait köszöntötték

Mariska néni a korához képest
nagyon jó egészségnek örvend.

Ugyancsak családi körben
ünnepelte (Ma-
ri néni) 102. éves születés-
napját (jobb oldali kép). Mari
néni egyébként 1910. február
17-én Lenti-Mumorban szüle-
tett, majd az 1920-as években

Bek Mihályné

Lentiben dolgozott a kávégyár-
ban. 1931-tõl pákai lakos. Ott-
honában mezõgazdasággal és
állattartással foglalkozott, ké-

Az egyesület szakmai, anya-
gi, baráti támogatóit „Tisztelet-
beli tag”-ként tiszteli a továb-
biakban a

.
– Döntésünk értelmében öt

tiszteletbeli tagot választot-
tunk legutóbbi rendezvényün-
kön. Sikerült olyan titokban
tartanunk, hogy valóban meg-
lepetés volt meghívottjainknak
az esemény. Oklevelet és a
jelképünket viselõ cserépkor-
sót (Csótár Rezsõ fazekas alko-
tását) adtuk át, majd egy szak-
mai jellegû elõadásra is sor
került – mondta lapunknak

elnök.

– Dr. Pálfi Dénes kertész-
mérnökkel kezdeném, aki szám-
talan borászattal és kertészke-
déssel kapcsolatos elõadást
tartott az elmúlt évtizedekben
a tagságnak. Erõs Antal a TE-
SZÖV titkára, velük szponzori

Zalabaksai Hagyo-
mányápoló, Kertbarát és Kul-
turális Egyesület

Berkes József
– Kik lettek tiszteletbeli

tagjaik?

Tiszteletbeli tagok
– a zalabaksai egyesületnél

együttmûködési megállapodá-
sunk van, évente ötvenezer fo-
rinttal támogatják egyesüle-
tünket, valamint minden ren-
dezvényünk aktív résztvevõje.

a Németh-Fa
Kft. ügyvezetõje felújítandó
cséplõgépünkhöz adott kitûnõ
faanyagot. Bíró Józsi bácsi
Lendváról a cséplõgép felújítá-
sának ötletadója volt. A napok-
ban jártam nála, egyébként
nyolcvanhat éves, igazi hagyo-
mányõrzõ, amit az is bizonyít,
hogy tagja a csentei pávakör-
nek. Szente Rudolf helyi vállal-
kozó egyesületünk szállítási
munkáit oldotta meg önzetle-
nül, úgy gondolva, hogy ilyen
módon is támogatni kell a
faluban mûködõ egyesületün-
ket. Az ünnepi esemény végén
Pálfi Dénes aktuális tanácsait
hallgattuk meg a szõlõben, kis-
kertekben végzendõ tavasz-
eleji munkálatokkal kapcso-
latban.

Németh László,

(dányi)

2012. január 1-tõl tér-
ségében megváltozott az

tanácsadó szemé-
lye. Az új tanácsadó

, aki minden hétfõn és
kedden, 8.00-16.30-ig tart fo-
gadónapot Lentiben a Deák
Ferenc u. 4. szám alatti iro-
dában (Inkubátorházban).

Elõzetes telefonos egyez-
tetés alapján szerdán délután

a közösségi ház-
ban, valamint csütörtökön

a körjegyzõség épületé-
ben várja az érdeklõdõket.

A tanácsadó telefonszáma:
06-30-374-28-14.

Az
(Zalabaksa, Ká-

lócfa, Kerkabarabás, Kozma-
dombja, Pórszombat, Szilvágy,

Lenti
ag-

rárkamarai
Somogyi

Sándor

Csesztregen,
Pá-

kán,

Agrárkamara zalabak-
sai térségében

Új tanácsadók

Pusztaapáti, Nova, Becsvölgye,
Barlahida, Kustánszeg, Cson-
kahegyhát, Dobronhegy, Milej-
szeg, Németfalu, Pálfiszeg, Za-
lalövõ, Csöde, Keménfa, Sa-
lomvár, Zalacséb, Zalaháshágy,
Vaspör, Ozmánbük) is megvál-
tozott az agrárkamarai tanács-
adó személye.

Az új tanácsadó
, aki minden hétfõn és

kedden 7.30-16.00-ig tart foga-
dónapot , a Rá-
kóczi Ferenc u. 24. sz. alatti
önkormányzati épületben, il-
letve elõzetes telefonos egyez-
tetés alapján a hét további nap-
jain , illetve
igény esetén a gazdálkodóknál.

A tanácsadó telefonszáma:
06-30-374-1975

Horváth
Péter

Zalabaksán

Csonkahegyháton

Somogyi Sándor Horváth Péter

Bíró József (jobbról) a cséplõgép felújításának ötletadója volt.

sõbb pedig a helyi tsz-ben dol-
gozott. Az ünnepségen jelen
volt Lukács Tibor polgármes-
ter, házior-
vos, meglepetésként pedig

harmonikált.
Lukács Tibor polgármester

több aktuális tervükrõl is tájé-
koztatta lapunkat:

– 2012. évi terveink közül
kiemelném, hogy a település
egészének belvízrendezésére
nyújtottunk be pályázatot, mely-
nek elbírálása folyamatban
van. Sikeres pályázat esetén
megelõzhetõek lennének a vis
maior károk, és megoldódna a
falunak a húsz éves vízelve-
zetési problémája. További ter-
veink között szerepel a bun-
kerturizmus folytatása, mely-
nek során a mûvelõdési ház-
ban lévõ állandó hadtörténeti
kiállítás bõvítésre kerülne, össz-
hangban, a község határában
lévõ bunker látnivalóival –
mondta el Lukács Tibor.

dr. Bakos Katalin

Csondor József

dj
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Télvíz idején megsokszo-
rozódnak a tüzeléstechikai prob-
lémák. Ezek megelõzésérõl
beszélgettünk

, a

ügyvezetõjével. A
1994 óta mûködõ cég ké-
ményseprõipari közszolgál-
tatások ellátására jött létre,
amelyet az 1995. évi 42-es
törvényben és 27/1996-os be-
lügyminiszteri rendeletben
szabályozzák.

Havasi Zoltán-
nal LÁNGÕR '94 Kémény-
seprõipari és Tüzeléstech-
nikai Kft.

– Mindenkiben tudatosíta-
ni kell, hogy a tüzelés, az égés-
termékek elvezetése veszélyes
üzem! A balesetek megelõzése
érdekében biztosítani kell a tü-
zelõberendezésben az égéshez
szükséges levegõt. Ma a kitû-
nõen záró ajtók-ablakok ezt
sokszor lehetetlenné teszik,
ezért vákuumos légbevezetõk
alkalmazásával kell lehetõvé
tenni a levegõ lakásba áram-
lását. A tüzelõberendezéseket
és kéményeket rendszeresen
ellenõrizni kell! Nagy divat ma a

Az életveszély és a tûzveszély elkerülésére
Rendszeresen ellenõriztessük a kéményeket!

kandalló, de a ve-
szélye abban rejlik,
hogy a fiatalok nem
tanulták meg a biz-
tonságos tüzelés sza-
bályait. Például, 2
éven át száradt, 20
százalék nedvesség-
tartalom alatti fát
szabad használni a
kémény szurkoso-
dása, szûkülése el-
kerülésére. Ha ez
mégis bekövetkezik,

csakis szakember végezze a
tisztítását vagy szabályozott ki-
égetését, a tûzveszély, és a ké-
mény teljes tönkremenetelé-
nek elkerülése miatt. A füstgá-
zok biztonságos elvezetése vé-
gett rendszeresen ellenõrizni
kell a kéményeket és szükség
szerint el kell végezni a tisztí-
tásukat, karbantartásukat. Saj-
nos elõfordul, hogy mellõzik a
lakástulajdonosok, nem is gon-
dolják, hogy ezzel életveszély-
nek teszik ki saját magukat és
lakótársaikat egyaránt.

A LÁNGÕR '94 Kft. – a
nagykanizsai és letenyei járást
leszámítva – a megye terüle-
tének kétharmadán végzi a
feladatait. A munka már az épü-
letek tervezésénél kezdõdik,
s a használatba vételi enge-
dély is csak az ellenõrzést
követõen adható ki. A megle-
võ gázüzemû és vegyestüzelé-
sû kéményeket pedig egya-
ránt rendszeresen kell ellenõ-
rizni, figyelemmel a tûzveszé-
lyesség kérdésére is. A kémény-
seprõink ezért tervszerûen
felkeresik a tulajdonosokat, el-
lenõrzik a kémény átjárható-
ságát és ha szükséges, kitisz-
títják. Kérjük a lakosságot,
hogy saját érdekükben segít-
sék dolgozóink munkáját –
ismertette Havasi Zoltán.

LÁNGÕR '94
Kéményseprõipari és
Tüzeléstechnikai Kft.

Zalaegerszeg, Hock János u

Tel.: 92/511-843,
mobil: +36-30/602-5528

27.

Havasi Zoltán,a LÁNGÕR
'94 Kft. ügyvezetõje.

A Lángõr Kft. dolgozói tömbház kéményét
ellenõrzik.
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A pályázat ré-
szeként összesen 136 alka-
lommal találkozhatnak a

sportklubok részt-
vevõi. A foglalkozások két
helyszínen, a lenti Vörös-
marty Mihály és Móricz
Zsigmond Speciális Általá-
nos Iskola tornatermében
zajlanak.

A sportklubot egyének
és közösségek számára meg-
elõzõ jelleggel, a szabadidõ
hasznos eltöltése, az egész-
séges életmód kialakítása
jegyében szervezték.

A program célja rend-
szeres sportolási lehetõség
biztosítása a városban csel-
lengõ, unatkozó fiatalok-
nak, segítve õket integráció-
jukban. A kialakult „szokás-
nak” megfelelõen hétfõn a
Vörösmarty iskolában te-
remfoci, kedden a Móricz
iskolában aerobic foglalko-
zás várja a sportolni vágyó-
kat este hat órai kezdettel. A
szervezõk elmondták, hogy
igyekeznek feltérképezni
azokat a fiatalokból álló
csoportokat, amelyeknek se-
gíteni tudnak közösségfej-
lesztõ sportfoglalkozásaik-
kal. Nem mindenki teheti
meg, hogy drága sportbérle-
tet vegyen, vagy tornater-
met béreljen a mozgáshoz.

Körhinta

„Csellengõ”

A mûvelõdési központ ideig-
lenes helyszínén kialakított iro-
da és közösségi tér elsõdleges
feladata a fiatalok információs
szükségleteinek kielégítése,
problémáinak megelõzése, csök-
kentése érdekében informá-
ciós szolgáltatás mûködtetése.

Kiadványokkal, tanácsok-
kal, ötletekkel segítünk megta-

Lentifi ifjúsági információs pont
lálni a kérdések-
re a választ, meg-
mondjuk kihez,
milyen szervhez,
hivatalhoz for-
duljanak konk-
rét kérdéseikkel,
felvetéseikkel.

Azon fiatalo-
kat is várjuk,
akik szabadide-
jüket szeretnék
nálunk eltölteni.
Iskola után ná-
lunk várnák a busz indulását.
Hozzánk beszélnének meg
találkát. Csatlakoznának szak-
köreinkhez, programjainkhoz.
Megosztanák velünk és tár-
saikkal gondolataikat, vélemé-
nyüket.

A pályázat lehetõséget
adott közösségi játékok beszer-
zésére, így biliárdasztal, csocsó

várja a betérõket. Több mint
húsz fajta napi-, heti-, havilap
és magazin is található nálunk.
Kiadványszerkesztésre alkal-
mas számítógépes programok,
netezési, fénymásolási lehetõ-
ség is szerepel a szolgáltatá-
saink között, mindez ingyene-
sen Lentiben, a Deák Ferenc
utca 7-ben.

8. és 9. oldalunkon a
lenti Városi Mûvelõdési
Központ „Körhinta - If-
júsági közösségfejlesztés
a Lenti Kistérségben” cí-
mû projektjével ismer-
kedhetnek meg hírek,
képek, beszámolók for-
májában.

Kedves Olvasóink!

A projekt sajtótá-
jékoztatóján és a nyitókonfe-
rencián ,
a
igazgatónõje köszöntötte a
megjelenteket, majd részletez-
te a pályázat beadásának kö-
rülményeit.

– Intézményünk a TÁMOP
5.2.5 kiírásra nyújtotta be pá-
lyázati elképzeléseit, majd az
elbírálás után kiderült, hogy
közel ötvenmillió forintot nyer-
tünk terveink megvalósításá-

Körhinta

Völgyiné Boa Katalin
Lenti Mûvelõdési Központ

Nyitókonferencián mutatták be a Körhinta projektet

hoz, az ifjúsági közösségi élet
fejlesztésére. A projekt 2011
októberétõl 2013 szeptembe-
réig tart és teljes támogatással
bír, nem kívánt önerõt.

– Az igényfelmérésünk azt
mutatta, hogy szükségük van a
térségi fiataloknak közösségi
terekre, rendezvényekre, so-
kan magányosnak érzik magu-

– Végeztek valamilyen ku-
tatást, hogy mire van szük-
ségük a Lentiben és térségé-
ben élõ fiataloknak?

kat és szívesen bekapcsolódná-
nak önszervezõdõ közösségi
munkába is.

A projekt elsõdleges célja,
hogy 12 - 29 éves korig meg-
szólítsa a térségi fiatalokat, és
a közösségi élet területein mi-
nél szélesebb körû informá-
ciót nyújtson – foglalta össze

szakmai vezetõ
tájékoztatójában a tartalmi
jegyeket. A nyitókonferencia
egyéb aktualitását pedig a
„Lentifi” információs pont át-
adása adta meg, ahová naponta
várják az érdeklõdõket. A pro-
jekt bemutatóján

polgármester a már
megvalósult és folyamatban
lévõ lenti uniós projekteket
tárta a hallgatóság elé.

, a Magyar Mûvelõdési
Intézet és Képzõmûvészeti Lek-
torátus osztályvezetõje „Össze-
fogás az ifjúságért” címmel
tartott elõadást.

– Nem egy új dolog Len-
tiben a fiatalok összefogásáról
beszélni, hiszen nem csak a
családok, intézmények, köz-
mûvelõdés feladata a fiatalság
helyzetbe hozása, hanem min-
denkinek szerepet kell vállalni

Tanai Klára

Horváth
László

Mók
Ildikó

ebben, akivel ez a korosztály
érintkezik. Amikor ismert okok-
ból nehéz a helyzet az oktatás-
ügyben, a közmûvelõdésben, a
családoknál, kiváló alkalom
nyílik egy ilyen projekt kere-
tében segíteni a jövõ generá-
cióját a világban való eligazo-
dásban – hangzott az osztály-
vezetõ elõadásában.

A nyitókonferencia résztve-
või a program befejezéseként
a Deák utcai ideiglenes mûve-
lõdési házba vonultak át, ahol
átadásra került a Lentifi Infor-
mációs Pont.

A megnyitó pillanatai…

„Csellengõ”
sportklubok

Horváth László polgármester nyitotta meg a konferenciát.
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Forog a körhinta Lentiben

Rendszeres sportolásra van lehetõség.

A legjobb segítség...
A

vég-
zõs diákjaként pontosan tu-
dom, milyen hatalmas nyûg
továbbtanulás elõtt állni. Kö-
zeleg az érettségi, a jelentke-
zési lapok leadása, s még min-
dig nem döntöttünk. Ekkor
kerít hatalmába bennünket a
pánik.

Így történt velem is, és nyil-
ván számtalan tanulótársam-
mal is. Utolsó reményként a
különbözõ pályaorientációs elõ-
adásokban és fõiskolák, egye-
temek bemutatóiban bíztam,
ám nem sokkal lettem oko-
sabb. Ugyanazt hallottam újra
meg újra, csak mindig más
embertõl. Ekkor került képbe
egy, a

által indított orientá-
ciós program. Az osztályban
egységesen hangzottak fel a
sóhajtások és a „ jaj ne, még
egy…” típusú mondatok, ami-
kor az osztályfõnökünk felvá-
zolta a lehetõséget. Mit volt
mit tenni, ha már megszervez-
ték, megnézzük, ártani nem árt!
Az eredmény meglepõ volt.

Gönczi Ferenc Gimná-
zium és Szakközépiskola

Lenti Városi Mûvelõdési
Központ

A fintorok hétrõl-hétre el-
tünedeztek, s már-már vártuk a
következõ találkozást

aki pszichológus. Nem
hittem volna, hogy ekkora
különbség lehet egyik és má-
sik pályaorientáció között. A
foglalkozások során nemcsak
az engem érdeklõ szakokról
tudtam meg többet, de a szám-
talan teszt és kérdõív segít-
ségével magamat és osztálytár-
saimat is jobban megismerhet-
tem. Rájöttem arra is, hogyan
választhatok olyan szakot,
amely tökéletesen illeszkedik
személyiségemhez, érdeklõdé-
semhez, tudásomhoz. Éva néni
vette a fáradságot, és az elõre
elkészített terven túl – mely-
ben láthatóan rengeteg ener-
giája volt – személyre szabott
segítséget is nyújtott mind-
annyiunknak. A rengeteg ön-
zetlen segítség némi magabiz-
tosságot, tudást adott, ám még
mindig akadtak gondjaim. Õr-

Éva „né-
nivel”,

lõdtem a „nehezen megszerez-
hetõ diploma”, a „könnyebb-
nek tûnõ szakma” lehetõsé-
gei, illetve a „baráti jótaná-
csok” között. A csoportos fog-
lalkozásokon túl igénybe ve-
hetõ személyes találkozás, pá-
lyaválasztási tanácsadás azon-
ban segített.

Tudom, a dolgok oroszlán-
része még csak most követke-
zik. Az órákig, napokig tartó
tanulás, az érettségi írásos és
szóbeli része, majd a türel-
metlen várakozás a válaszra,
„vajon felvettek-e?” Nos, ez még
elõttem áll, ahogy életem
többi része is. Abban azonban
biztos vagyok, hogy jó döntést
hoztam. Mindaz, amit ezen
kurzusok alatt tanultam, a ma-
gabiztosság, életem végéig el
fog kísérni, és mondhatom, ez
a legjobb segítség.

a pályaorientációs program
egyik résztvevõje

Magyar Bence,

A
az támo-

gatásával és az
társfinanszírozá-

sával valósítja meg a

címû
pályázatát.

A projekt fõ célja a Lenti-
ben és vonzáskörzetében élõ
12-29 év közötti korosztályt
érintõ, érdeklõ és segítõ infor-
mációk elérhetõségének bõví-
tése, valamint a fiatalok tár-
sadalmi integrációjának elõse-
gítése, tanácsadásokkal, kom-
petenciafejlesztõ programok-
kal, közösségépítõ rendezvé-
nyekkel.

Kialakításra kerül a

, ahol a fiatalok
találkozhatnak egymással, igé-
nyeiknek megfelelõ informá-
cióhoz juthatnak, tanulhatnak,
mûvelõdhetnek, szabadidõs te-
vékenységeket végezhetnek. Az
iroda tevékenységéhez kapcso-
lódik egy honlap, amely az in-
formációs pont digitális vál-
tozata. Elérhetõsége: www.
lentifi.hu. A közösségi térben
tanácsadásainkat – jogi, pálya-
orientációs, munkaerõ-piaci,
mentálhigiénés – folyamatosan
igénybe lehet venni, elõzetes
bejelentkezés alapján. Tájékoz-
tató, tanácsadó, prevenciós cé-
lú ifjúsági szolgáltatások digi-
tális környezetben is elérhetõk
az információs pont honlap-
ján. A Lentifi Ifjúsági Infor-
mációs Pont egyes szolgáltatá-
sait kihelyezve a térségben 4

Városi Mûvelõdési Köz-
pont Európai Unió

Európai Szo-
ciális Alap

„Kör-
hinta-Ifjúsági közösség-fejlesz-
tés a Lenti Kistérségben”

Lentifi
Ifjúsági Információs Pont és
közösségi tér

helyszínen mobil információs
pontot mûködtetünk.

13 értéket megõrzõ, érték-
teremtõ, kreativitást fejlesztõ,
tehetségfejlesztõ, komplex sza-
badidõs programot mûködte-
tünk, melyek a következõk:

Filmklub
Bújócska a letûnt korok

padlásain - szakkör
Társastánc tanfolyam fogya-

tékkal élõ fiataloknak

„Pillekõ” szobor és haszná-
lati tárgykészítõ foglalkozások

„Élménypszichológia” sze-
mélyiségfejlesztõ program

„Textilvarázs” - szakkör
Tárgykultúra és díszítõmû-

vészet különbözõ korokban -
kézmûves szakkör

Újságíró-kiadványszerkesz-
tõ szakkör

Ifjúsági klub
4 db önszervezõdõ csoport
Sportklubot szervezünk

egyének és közösségek számá-
ra preventív jelleggel, a hasz-
nos szabadidõ eltöltés, egész-
séges életmód kialakítása je-
gyében. A továbbtanuló fiata-
loknak pályaorientációs foglal-
kozásokat, az állást keresõk
részére tréningeket szerve-
zünk. 7 különbözõ tematikus,
szabadidõs, közösségi rendez-
vényre is sor kerül:

Veszélyvágta vetélkedõ
„Aludj máskor” - 24 órás

vetélkedõ
„Országjáró Klub” tagjai ré-

szére kirándulások szervezése
Lentifi - ifjúsági fesztivál a

zene jegyében
Lentifi - ifjúsági fesztivál a

sport jegyében
„Tolerancia Nap 2012” -

Családi Nap a fogyatékkal élõ

fiatalok és családtagjaik bevo-
násával

„Tolerancia Nap 2013” - Csa-
ládi Nap szervezése roma fiata-
lok és családjaik bevonásával.

Kortárs segítõ tábor ön-
ként jelentkezõ fiatalok rész-
vételével.

Több célcsoportot is érint
az „Összehangoló” osztálykö-
zösség fejlesztõ komplex prog-
ramsorozat, amelynek kereté-
ben a pedagógusok, szociális
szakemberek, szülõk, kortárs se-
gítõk és fiatalok egyaránt bevo-
násra kerülnek. Kiemelt célunk,
hogy önkénteseket vonjunk be,
illetve fejlesszük a térség ön-
kéntes ifjúsági tevékenységeit.

A pályázat 51 település fia-
taljait érinti. Önkormányzatok,
önkormányzati, egyházi, civil,
állami intézmények, fiatalok-
kal foglalkozó szervezetek és
szolgáltatások együttmûködé-
sével szakterületi-szakmai há-
lózat kiépítését tervezzük,
amellyel a térség ifjúságának
társadalmi integrációját, isko-
lai elõmenetelét, pályaválasztá-
sát, munkaerõ-piacra való be-
épülését, társas kapcsolataik
erõsítését, bõvítését, közössé-
gi, közéleti részvételük fejlesz-
tését segíthetjük.
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A

tanulói 7. alkalommal
pályáztak egy meg-
hirdetett rajzpályázatra. A pá-
lyázatra öt földrészrõl, 74 or-
szágból közel 19 ezer alkotást
küldtek be. Hazánkból 105
pályamû érkezett. Nagy öröm,
hogy intézményünk 25 diákja
kapott névre szóló ajándék-
csomagot.

A nemzetközi mezõnybõl
kiemelkedett:

munkája.
A mai napig 8 országba ju-

tottak el gyermekeink alko-
tásai, öregbítve intézményünk
és Zala megye hírnevét.

felkészítõ tanár

lenti Móricz Zsigmond
Egységes Gyógypedagógiai In-
tézmény

Japánból

Horváth Rozá-
lia, Horváth Renáta, Máté Lil-
la, Ihász Eszter, Orsós Aranka,
Orsós Tamás

Paksa Tibor

Ajándék Tokióból

Névre szóló meghívóval ér-
keztek a nyugdíjasok a számuk-
ra szervezett köszöntésre, mû-
sorra és vendéglátásra

. A településrészben sok
éve hagyomány az idõsek kö-
szöntése, ez az egyik legna-
gyobb jelentõségû kulturális
rendezvény.

A városrészben élõ mint-
egy százötven nyugdíjas közül
hetvenen látogattak el a ren-
dezvényre, melyen

polgármester köszön-

Lentiká-
polnán

Horváth
László

tötte õket. A városvezetõ ked-
ves szavai után a lentikápolnai
gyerekek szórakoztatták az idõ-
seket. A helyi óvodások, majd
iskolások adtak mûsort, akiket

készített fel a ren-
dezvényre. A program további
részében vacsorával kedvesked-
tek a szervezõk, a helyi asszony-
kör a vendégeknek, majd

harmonikával terem-
tett számukra jó hangulatot az
éjszakába nyúló eseményen.

Becze Klára

Cson-
dor József

kt

Az idõseket köszöntötték

Horváth Renáta rajza.

Februártól új vezetõje van
a lenti postának.

, a vezetõi pályázat
nyertesét elõször arról kérdez-
tük, hogy milyen körülmé-
nyek között választotta annak
idején ezt a felelõsségteljes
hivatást.

– Szülõfalumban, Kerka-
szentkirályon a nagynéném
kézbesítõként dolgozott. Még
ma is magam elõtt látom, ami-
kor nyaranta az utca végén fel-
tûnik alakja, nagy barna pos-
tástáskájával, tolva a kerékpár-
ját, és nekünk, gyermekeknek
sok-sok titkot, meglepetést tar-
togatott az a táska. Láttam a
felnõttek várakozását is, akik
levelet, csomagot, pénzt vár-
tak, vagyis mindenki szívesen
látta a postást. Szerencsém is
volt, hiszen ez az indíttatás,
emlék az akkor indult vasvári
postaforgalmi szakképzés által
válhatott valósággá.

Simon Ist-
vánnét

– Mióta dolgozik a lenti
postán?

Új vezetõ a lenti postán
– Még Nagy Ferencné, Len-

ke néni volt az, aki felvett ide –
több mint harminc évvel ez-
elõtt – Lentibe, és olyan felada-
tokat kaptam tõle, amely kész-
tetett a továbblépésre, tanfo-
lyamok, képzések elvégzésére.
Több munkakört is betöltöt-
tem, majd hosszabb ideje már
a lenti posta vezetõhelyettese
voltam. Az õ segítõkészsége, az
ügyfelekhez való viszonya, elhi-
vatottsága példaként áll elõttem,
és nagymértékben hozzájárult
ahhoz, hogy idáig jutottam.

– A legfontosabb célkitûzé-
sem az ügyfélcentrikusság erõ-
sítése, magas szintû üzleti kul-
túrával kiszolgálni ügyfelein-
ket a legnagyobb megelége-
dettségükre, továbbá a posta
sikereinek ismertetése. Fon-
tosnak tartom, hogy a hozzánk
betérõ ügyfelek minél széle-
sebb körû tájékoztatást kap-

– Mit tart a legfõbb vezetõi
erénynek, milyen célokat fo-
galmazott meg?

janak szolgáltatásainkról, ak-
cióinkról, hiszen például egy
„jókor megkötött” biztosítás
jelentõs megtakarítást hozhat
a családoknak. Szeretném fenn-
tartani azt a kiváló csapat-
munkát, amit a postánkon ed-
dig tapasztaltam, kiváló kolle-
gákkal vagyok körülvéve, akik
értik, szeretik szakmájukat!

– Talán az egyik legfonto-
sabb, hogy az ügyfelek igényei-
hez alkalmazkodva pénteken-
ként este 18 óráig tartunk nyit-
va, így azoknak is lehetõségük
nyílik ügyeiket intézni nálunk,
akik korábban munkájuk miatt
akadályoztatva voltak. A másik,
amit kiemelnék egy kényelmi
szolgáltatásunk, amit „ismételt
házhoz kézbesítésnek” neve-
zünk. Amikor az ügyfél értesí-
tõt talál a postaládájában arról,
hogy küldeménye érkezett,
melyet nem tudott átvenni,
egy telefonhívással kérheti,
hogy küldeményét ismét ház-
hoz kézbesítsük. E szolgálta-
tást nagyon kedvezõ áron le-
het igényelni és sikeres is a
körzetben. Végül biztosítási
lehetõségeinkre hívnám fel a
figyelmet. Egyre többen utaz-
nak síelni, vagy egyéb turiszti-
kai céllal külföldre térségünk-
bõl. A posta rugalmasan mó-
dosította UtasÕr biztosítását.
Már egy napra is igényelhetõ.

– Hallhatnánk néhány kö-
zelmúltban történt szolgálta-
tásbõvítésükrõl?

– Visszakanyarodva a kez-
detekhez, az említett ügyfél-
barát szolgáltatások egyike le-
het, – ahogy elõzetes beszélge-
tésünkben felhívta a figyelme-
met erre – hogy iskolás cso-
portok, ovisok érdeklõdését is
várják, hogy betekinthessenek
a postások munkájába!

(Dányi)

– Valóban nagyon szeret-
nénk egy kicsit közelebb vinni
a fiatalokhoz a postai munkát,
„postalátogatásokon” keresztül,
hiszen a magam példájából
kiindulva a jövõ kézbesítõi,
postai alkalmazottjai köztük
vannak!

Évek óta hagyományos rendezvény az idõsek köszöntése
Lentikápolnán.

Simon Istvánné
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Tavaly a városi költségve-
tésbõl több felújítás is történt
a és a

településrészben. A
részletekrõl kép-
viselõ tájékoztatta lapunkat.

– Sikerült felújítani a teme-
tõk kapuját és kicserélni a Len-
tiszombathely és Máhomfa
közti kerékpárúton található
híd fakorlátját. Ennek költsé-
geit a két városrész elosztotta
egymás között. A korlát tömör
fából készült, sokan kerékpá-
roznak azon az úton, ezzel
gyerekek és felnõttek számára
egyaránt biztonságossá tettük
a hidat. Lentiszombathelyen a
mûvelõdési ház mellett elké-
szült a parkoló, ami egyben a
temetõ parkolója is és a kö-
zelben található játszóteret is
átalakítottuk az európai uniós
elõírásoknak megfelelõen. A
városrészben a Közút Kezelõ
Kht. munkálatai során újraasz-
faltozták az utat és új szegé-
lyeget is elhelyeztek, így iga-
zán megszépült a település-
rész. A felújítások mellett idén
is megtartjuk hagyományos
rendezvényeinket, mint az idõ-
sek napja, a Tölgyfa-ünnep, a
pünkösdi kupa és a gyerekek
Mikulás ünnepsége. Máhom-
fán is sikerült még további
munkákat elvégezni, így lefes-
tették a temetõkaput és leka-
vicsozták az utat a temetõ felé.
Emellett új nyílászárókat ka-
pott a kultúrház orvosi ren-
delõje és evõeszközöket, ét-
készletet vettük, hiszen ott is
tartanak közösségi rendezvé-
nyeket, amikhez ezután ren-
delkezésre állnak ezek az esz-
közök. A rendezvény közül
idén is megtartjuk a nõnapot,
a búcsút és a Mikulás ünnep-
séget is. Idén nem tervezünk
nagyobb munkálatokat, Lenti-
szombathelyen a kultúrházat
szeretnénk akadálymentesíte-
ni, Máhomfán pedig a ravata-
lozót tennénk rendbe önerõ-
bõl, vagy esetleg pályázati
támogatással.

lentiszombathelyi má-
homfai

Gáspár Lívia

kt

Városrészi felújítások

Hozzávalók:

Elkészítés:

1 kg pulyka-
mell, 50 dkg csirkemáj, 75
dkg gomba, 5 dkg vöröshagy-
ma, 25 dkg császárszalonna,
étolaj, csirke fûszersó,

A csíkokra vá-
gott pulykamellet csirke fû-
szersóval beszórjuk, összeke-
verjük a csíkokra vágott szalon-
nával, és 1 órát állni hagyjuk.

A csirkemájat nagyobb
darabokra vágjuk, a gombát
vastagabb szeletekre, a hagy-
mát karikákra.

Egy edénybe olajat ön-
tünk, és belerétegezzük a
hozzávalókat, rétegenként
olajat öntve rá. Fontos a sor-
rend: hagyma, hús, szalonna,

gomba, máj, olaj. Az edényt
lezárjuk, 2-3 napig a hûtõben
pácoljuk.

A szûrõkanállal kiszedett
pácolt finomságot forró tár-
csán sütjük, közben lapáttal
forgatjuk. Köretként elõfõ-
zött apró szemû krumplit is
süthetünk a tárcsa közepén.

Jó étvágyat!

„Szárnyaló” receptek

Zalai Baromfifeldolgozó Kft.
Pacsa, Ipari Park

Az étel elkészítéséhez keresse
a pacsai termékeit!

több üzletben is ( , az
, a , a )

hozzájuthatnak, a alatt lévõ
boltban vásárolhatják meg, de is kaphatók.

A Zalai Baromfifeldolgozó Kft. nemrég átadott gyára arra
törekszik, hogy folyamatosan bõvítse a belföldi piacot, s szû-
kebb hazájában, Zalában is mind több helyen megvásá-
rolhassák termékeit!

Zalai Baromfifeldolgozó
Zalaegerszegen Berzsenyi u. 10/A

Eötvös utcában Kossuth utcai Húsáruházban piacon
Lentiben Dózsa György u. 1. sz.

Keszthelyen

Pulykacsíkok csirke-
májjal és gombával

Fõzni jó!

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Tibort jó szakembernek
tartják, ezért rendkívül el-
foglalt. A sok feladat, határ-
idõ minden idejét felemész-
ti. Beköltözése óta az ottho-
nában alig változott valami,
mert nem volt ideje foglal-
kozni vele.

Teltek az évek. Múlt év
végén megbetegedett. Ott-
hon kellett maradnia. Így
volt elég ideje körbenézni
otthon. Eszébe jutott, hogy
a beköltözése után mennyi
mindenen akart változtatni.
Azonban ezekbõl nem lett
semmi. Mindig közbejött
valami nagyon fontos…

– Ez így nem mehet to-
vább! Ha most meggyógyu-
lok, magamra fogok több
idõt szánni! Az otthonom
lesz a legfontosabb – hatá-
rozta el Tibor.

Januárban a tettek me-
zejére lépett. Berohant egy
lakberendezési áruházba,
vett pár dolgot. Otthon már
nem volt elégedett az ered-
ménnyel, mert ennél több-
re vágyott. Tibor is, mint
minden igényes ügyfél,
csak azt tudta, hogy min
szeretne változtatni. De azt
hogyan lehet megvalósítani,
már nem. Nem akart csak
trendi lenni, Tibor egy Ti-
boros otthont akart magá-
nak. Ami tükrözi az egyéni-
ségét. Ezért kénytelen volt
beismerni, hogy segítségre
van szüksége.

Olyan céget keresett,
amely nem csak tervez, de
gyárt is. Ezért találkoztunk.
3 D-s látványterveken mu-
tattuk meg, milyen lesz az
otthona. Így minden részle-
tet át tudtunk beszélni a
gyártás és beszerelés elõtt.
Amikor elkészültünk hív-
tam Tibort.

Elégedett vagy? kérdez-
tem.

Igen, ilyet akartam! Igazi
Tiboros!

Tiboros

Lentiszombathelyen elkészült az új temetõkapu.

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

havilapban.
Lenti és Vidéke

Telefon:
(92) 596-936;

Fax:
(92) 596-937;

E-mail:
zalataj@zelkanet.hu



12 2012. februárLenti és Vidéke

Az iskolai diákönkormányzat
és a szülõi munkaközösség szer-
vezésében rendezték meg

a farsangi programokat.
– Már második éve kez-

dünk a Móra-napon megren-
dezett „Móra-faktor” énekes
tehetségkutató versenyen he-
lyezést elért, és kimagaslóan
teljesítõ tanulók produkciói-
val, akik ilyenkor nagyobb kö-
zönség elõtt léphetnek fel –
mondta el az esemény kap-

Ré-
dicsen

Farsangolás Rédicsen

csán igazgató-
nõ. – Ezt követõen kerül sor az
osztályonkénti jelmezes felvo-
nulásokra és a zenés-táncos
jelenetekre.

– Igen ez is a hagyomá-
nyaink része, a jelmezeket zsû-
ri értékelte, különösen örül-
tünk annak, hogy ebben az év-
ben a szülõi szervezet képvi-
selõje mellett a polgármester

Stokker Pálné

– Értékelik, versenyezetik
a produkciókat?

is tagja volt a zsûrinek. Okleve-
let, jutalmat és különdíjat kap-
tak az egyének, csoportok és
osztályok. Amíg a zsûri meg-
hozta döntését, addig karaoke-
val töltötték a gyerekek az
idõt, valamint szabadon fo-
gyaszthattak az asztalokon lé-
võ enni és innivalóból.

– Nemcsak a farsanggal
kapcsolatban tartottunk ered-
ményhirdetést. A diákönkor-
mányzat kupak és papírgyûjtõ
versenyt hirdetett ebben a
tanévben is. Véghné Petõ
Erika tanárnõ, a diákönkor-
mányzatot segítõ nevelõ ismer-
tette, hogy 3720 kg papír és
145 kg mûanyag kupak gyûlt
össze. A mûanyag kupakok jó-
tékony célt szolgálnak, a Vö-
röskereszthez juttattuk el. A
Vöröskeresztnél nagyon örül-
tek, köszönték a felajánlást, és
elismerésük jeléül egy okle-
velet küldtek iskolánk tanu-
lóinak. Az eredményhirdetés

– Ahogy említette, kísérõ
rendezvénye is volt a far-
sangjuknak.

után hosszúra nyúlt a tombola-
sorsolás, mert nagyon sok
tombolatárgyat küldtek a szü-
lõk, vásárolt a szülõi munkakö-
zösség és a diákönkormányzat,
és kaptunk két ingyen belépõt
a Lenti Termálfürdõ és Szent
György Energiaparkba.

– Könyvtárunk 2011. ja-
nuár 21-én vette fel a 2010 au-
gusztusában elhunyt Kossuth-
díjas költõ, Utassy József ne-
vét. Életmûvének ápolását fon-
tosnak tartjuk, ezért a Költé-
szet Napjához kapcsolódva
„Versünnep” címmel szavaló-
versenyt rendezünk iskolánk
tanulói és immár a környék-
beli általános iskolások szá-
mára. A szabadon választott
Utassy-vers elõadását a neves
zsûri korcsoportonként érté-
keli majd és értékes könyvju-
talomban részesíti a legjobb
versmondókat. A rendezvény
fõvédnöke Horváth Erzsébet, a
költõ felesége lesz.

(

– Milyen fontos történések
várhatóak iskolai életükben?

dányi)

A
tagjává választották a közel-
múltban

polgármesterét. A
falu elsõ számú vezetõjét a
szõlészettel, borászattal kap-
csolatos elhivatottságáról kér-
deztük:

Da Bibere Borlovagrend

Kondákor Józsefet,
Tormafölde

A helyi borok népszerûsítéséért

– A Da Bibere Borlovagrend
tagjai magyar, ezen belül a
zalai borok népszerûsítése, a
borkultúra fejlesztése, a szõlõ-
termelés elõsegítése mellett
tevékenykednek, a tagok közé
a borral kapcsolatos hagyomá-
nyok ápolásáért és fejlesztése-

szabadtéri területén lévõ büféjét és vendéglátó egységeit.

Érdeklõdni:
0620/966-8897; 0620/203-1322

A Lenti Gyógyfürdõ Kft.
bérbeadásra meghirdeti Leégett február elején a Doma-család házának tetõszerke-

zete a városrészben. A megrongálódott
házban öten élnek, három gyermek édesanyjukkal és nagy-
anyjukkal. Az önkormányzat másnap azonnali segítséget nyúj-
tott a helyi tûzoltók-katasztrófavédelem révén és anyagi tá-
mogatásban is részesítette a családot. Minden segítõ kézre
szükség van, akinek módjában áll segíteni bármilyen for-
mában megteheti. Az adományozók csekket a Vöröskereszt
lenti irodájában, a polgármesteri hivatal portáján és a
Kolping Gondozási Központban kérhetnek.

lentiszombathelyi

Felhívás

A borlovagrend tagja lett…

kért elhivatott személyeket vá-
lasztanak.

– A szüleim voltak az
irányadók mindebben, egy kis
idõbeni kihagyással folytattam
az általuk elkezdett szõlõter-
melést. Polgármesterként pe-
dig a helyi egyesületünkkel
karöltve igyekeztünk mindent
megtenni a zalai és helyi bo-
rok népszerûsítéséért. Egyéb-
ként régi vágyam volt, hogy
ennek a nagytekintélyû szerve-
zetnek tagja lehessek és régóta
dolgozom céltudatosabban en-
nek eléréséért.

– Négy évvel ezelõtt kezd-
tük el a hegyhátak fejlesztését.
A villany- és ivóvízhálózatot
két-két év alatt sikerült bevezet-
nünk az ingatlanokhoz. A
Szent János hegyre vezetõ 2
km-es útszakaszunk az elmúlt
évben aszfaltozásra került. Ter-
veink között szerepel a Lakosi

– Ön honnan örökölte a
szõlõ, a bor szeretetét?

– Nagyon sok fejlesztést
hajtottak végre a hegyhá-
takon…

útszakasz felújítása, amely 2,5
km-es útszakaszt jelent, továb-
bá a Szent János hegyen a
névadó szobrának felállítása és
megszentelése.

– Fél hektáron gazdálko-
dom, olaszrizling és szürkeba-
rát boraim vannak elsõsorban.
Elsõdlegesnek tartom térsé-
günk és egyesületünk borai-
nak, illetve munkájának meg-
ismertetését az idelátogatók-
kal. Mindehhez hozzájárulnak
szakmai képzéseink, bormust-
ráink és egyéb programjaink.

A polgármester beszélgeté-
sünk végén szerényen hozzá-
tette: a közelmúltban elvállalta
a helyi, patinás, több mint öt-
ven éves múltra visszatekintõ
– mára mûködésében vissza-
esett –

elnöki tisztsé-
gét is. Itt a legfontosabb fel-
adata a mûködõképesség, az
egyesületi egység helyreállítá-
sa, a gazdálkodókkal, az önkor-
mányzatokkal és más szerveze-
tekkel való együttmûködés fel-
frissítése, valamint a vadászati
lehetõség biztosítása lesz helyi
és vendégvadászok számára.

– Melyik borára a leg-
büszkébb?

Lovászi Olajbányász
Vadásztársaság

dj
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Gyerekeknek és felnõttek-
nek is teremlabdarúgó tornát
szervezett a

A 2002-es és 2004-es kor-
osztály már harmadik alkalom-
mal vett részt a Sporttigris Ku-
pán. A tornára 18 csapat ne-
vezett a két korcsoportban. A
lentiek mellett érkeztek együt-
tesek

és
is.

A 2002-ben született után-
pótlás labdarúgó-csapatok kö-
zött a Hévíz bizonyult a leg-
jobbnak, megelõzve a szlovén
Benedikht csapatát és a Nagy-
kanizsai FC együttesét. A 2004-
es korosztályban a Szentgott-
hárd nyerte a gyõztesnek járó
serleget, második lett a Körmend,
harmadik a Keszthely csapata.

Következõ hétvégén a fel-
nõttek léptek pályára az Arany-

Sporttigris Büfé
Lentiben.

Körmendrõl, Szentgott-
hárdról, Letenyérõl, Szlovéniá-
ból, Nagykanizsáról, Zala-
egerszegrõl, Keszthelyrõl
Hévízrõl

Télvégi focitornák
iskola tornatermében az Ama-
tõr Sporttigris Kupán. A tornát
második alkalommal rendez-
ték meg olyan játékosoknak,
akik nem szerepelnek a nagy-
pályás bajnokságban. A szabá-
lyok szerint az amatõrök mel-
lett minden együttes csak két,
megyei másodosztályban sze-
replõ labdarúgót nevezhetett.
A 16 csapatos tornára a lentiek
mellett érkeztek csapatok

és is.
A csoportmeccsek, közép-

és elõdöntõk után kialakult az
esti döntõ párosítása. Itt a
Tófej a együtte-
sével csapott össze és parázs,
kissé indulatos mérkõzésen a
tófejiek két góllal bizonyultak
jobbnak a lentieknél. A harma-
dik helyért lejátszott meccsen
a gyõzött a
ellenében. A gólkirály

Szil-
vágyról, Csatárból, Petrike-
resztúrról, Pórszombatról, Bár-
szentmihályfáról, Pölöskérõl,
Tófejrõl Lentikápolnáról

VM Sportlövõk

Lovászi Sasi Benz
Németh

Zsolt

Soós Tamást

Bajusz Dá-

lett a Sasi Benz csapa-
tából, a legjobb játékosnak

választották a
Tófej csapatából, a legjobb
kapusnak pedig

nielt
Horváth László

Fehér Rudolf,

K.T.

a VM Sportlövõktõl. A dí-
jakat polgár-
mester és a Lenti
TE elnöke adták át.

A téli hónapok bõvelkedtek
a kispályás focitornákban, nem
csak Lentiben, de megyeszerte
is több városban rendeztek
versenyt. A
csapata Zalakarosra utazott el.

– Decemberben Csesztre-
gen játszottunk, majd nevez-
tünk Zalakarosra a helyi ha-
gyományos téli tornára – tájé-
koztatta lapunkat

, a csapat vezetõje. – Fiatal
csapattal indultunk el a fürdõ-
városba. Ezzel egyidõben Nagy-
kanizsán is tornát rendeztek,
de úgy gondoltunk, Zalaka-
roson nagyobb az esélyünk a jó

lenti Team Belucci

Balazsic Pé-
ter

eredményre, a gyõzelemre. Az
egynapos küzdelmek során a
csoportmeccsekbõl veretlenül
kerültünk ki, majd az elõdön-
tõben a zalacsányi csapat ellen
egygólos vereséget szenved-
tünk, így játszhattunk a harma-
dik helyért, amit sikerült is
megszerezni a Sand ellenében.
Fiatal csapatunk nagyon jó be-
nyomást keltett,
és jól játszott a
tornán és mellettük vannak még
fiatal tehetségek, akik szép jö-
võ elé néznek és bevethetõk
csapatunk színeiben.

Horváth Péter
Hóbor Gergõ

kt

Bronzérmes a Belucci

A Tófej csapata nyerte a tornát.

A zalakarosi tornán Lentit képviselte a Team Belucci csapata.

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

MÁRCIUS AZ UTAZÁS HÓNAPJA!
FOGLALJON MOST ÖN IS A ZALA

VOLÁN UTAZÁSI IRODÁBAN AKÁR
5% KEDVEZMÉNNYEL!

ISZTAMBUL, a mesés kelet- SZÓFIA-BELGRÁD

PRÁGA gazdagon

KRAKKÓ-AUSWITZ-ZAKOPANE

DOLOMITOK ÉS DÉL-TIROL gyöngyszemei

ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK: Verona-Bergamó-
Milánó-Vicenza

ISZTRIA ÉS KVARNER-ÖBÖL gyöngyszemei

TOSZKÁN varázslat-ELBA SZIGETE-FIRENZE

A csodálatos KARINTIA:tavaktól a hegyóriásokig

BENELUX KÖRUTAZÁS

A napfényes SZICÍLIA: a Földközi-tenger
csodás szigete

Romantikus NÉMETORSZÁG: Rajna és a
Duna völgye

Lenti Autóbuszállomás Tel: 92/551-061
www.zalavolan.hu/utazási _iroda

Eng.szám: R/0022/1992/2000

Részletes információ:
( )

Ápr.26-Máj.1. 91.900,-Ft/fõ

Ápr. 29-Máj.1. 39.900,-Ft/fõ

Ápr. 30-Máj.1. 47.900,-Ft/fõ

Máj. 19-22. 68.900,-Ft/fõ

Máj. 24-28. 72.900,-Ft/fõ

Jún. 6-10. 62.900,-Ft/fõ

Jún. 28-Júl. 3. 91.500,-Ft/fõ

Jún. 29-Júl. 1. 38.500,-Ft/fõ

Júl. 3-8. 109.900,-Ft/fõ

Júl. 24-Aug. 1. 160.900,-Ft/fõ

Aug. 9-13. 69.900,-Ft/fõ
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A család értékeinek bemu-
tatására, népszerûsítésére hív-
ja fel a figyelmet az az áprili-
sig tartó programsorozat, mely
február közepén kezdõdött

.
„
” címmel indult sorozatot

több szervezet közösen kelti
életre. A pályázati felhívásra
összefogott a

a

, a
, illetve a programot támo-

gatja a
. A program véd-

nöke , Lenti
polgármestere.

– Változatos programokkal
szeretnénk a család intézmé-
nyének méltóságát demonst-
rálni – mondta
szervezõ, ötletgazda. – A pro-
jekt a családokat szólítja meg,
egyaránt van mondanivalója a
gyermekek, szülõk és a nagy-
szülõk számára is. Szeretnénk

Lentiben
Boldog család-boldog vá-

ros

Kornéliusz Ala-
pítvány Napsugár Család-
segítõ és Gyermekjóléti Szol-
gálattal Védõnõi Szolgálat-
tal

Móricz EGYMI Gyer-
mekotthona

Horváth László

Peszleg Katalin

Civil kezdeményezés a családokért
korszerû egészségügyi, család-
pedagógiai és pszichológiai is-
mereteket nyújtani a résztve-
võknek. A sorozat egy része
szakemberek által vezetett te-
matikus foglalkozásokból áll,
de jelentõs részében a helyi
közösség aktivitására építünk.
Elsõ állomása a Házasság hete
elnevezésû program volt, me-
lyen elõadást hallhattak a csa-
ládi szerepekrõl és a házassá-
gon belüli szexuális életrõl, va-
lamint a Szerelempróba címû
filmet vetítettük filmklub ke-
retében. Tervezünk egy elõ-
adást a konfliktuskezelésrõl a
családban és a kisgyerekek
életfeladatairól szülõknek, il-
letve az egyszülõs családok
számára is szeretnénk segítsé-
get nyújtani. A tíz és tizen-
három éves lányoknak egy tré-
ninget tervezünk, ahova azok
jelentkezését várjuk, akik egy
bensõséges foglalkozás kere-
tében szeretnének válaszokat
kapni a nõvé válás során felme-

rülõ kérdéseikre. A középis-
kolásokat is megszólítjuk a
programban, számukra az abor-
tuszról, a gyermekvállalásról, a
nem kívánt terhességrõl ren-
deznénk vitanapot és a részt-
vevõk rövid videókat is készít-
hetnek majd a témában köz-
vélemény-kutatás formájában.
Tervezünk régi-új esküvõi ru-
ha bemutatót, irodalmi pályá-

zatot, valamint gyermek-rajz-
pályázatot. Az írások és rajzok
témája szintén a család, a leg-
jobbak a program zárásakor
egy kiadványban jelennek meg.
A rendezvény záróprogramja
egy családi fesztivál lesz, ahova
családi vagy családról szóló
produkciókat várunk. Az aktív
résztvevõk közt ajándékokat
sorsolunk ki.

Kornéliusz
Alapítvány

Napsugár Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat

Védõnõi Szolgálat
Lenti

Márc. 9. péntek 17.00 DOX Étteremben

Márc. 26. hétfõ 17.00 DOX Étteremben

Márc. 29. csütörtök 16.30 Rendelõintézet épületében

„A kapcsolattartás kérdései”

„Konfliktuskezelés a családban”

„Kisgyerek kis gond”

Az elõadások látogatása díjtalan.

c. elõadás és beszélgetés a
gyermeküket egyedül nevelõ szülõk számára

Elõadó: Bújdosóné Bagó Judit (Napsugár Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat)

Továbbá egy édesanya személyes beszámolója

c. elõadás
Elõadó: Uzsalyné Pécsi Rita, a neveléstudományok

doktora

c. elõadás
Elõadó: Uzsalyné Pécsi Rita, a neveléstudományok

doktora

Keressük Lenti legrégebbi házaspárját,
Régi esküvõi ruhákat, babakocsikat, gyermekgondozási

tárgyakat (kölcsön kérjük)

Várunk érdekes, romantikus vagy humoros ismerkedési és
családi történeteket, „gyerekszáj” mondásokat!

Értékes jutalmak a pályázóknak!

INFORMÁCIÓ :
(20) 886 1609 vagy boldogcsalad.lenti@gmail.com

FELHÍVÁS!

BOLDOG CSALÁD -
BOLDOG VÁROS

Még 2005-ben iratkozott
be a lenti
zeneiskola népdaléneklési tan-
szakára
tanítványaként. Már a kezde-
tektõl fellépett a város, iskolája
(a Gönczi Ferenc Gimnázium)
és a környezõ falvak rendez-
vényein, hol kamaracsoport-
ban, hol szólóban.

– A 2011-es évben két nép-
daléneklési versenyen is siker-
rel szerepelt tanítványom –
kezdjük a beszélgetést Luca
kiváló szerepléseivel a tanár-
nõjével. – A 16. Országos Nép-
zenei Minõsítõ térségi bemu-
tatóján Gellénházán, a legjobb
szakmai fokozatot: kiváló mi-
nõsítést szerzett. Itt egy zalai
és egy moldvai népdalcsokor-
ral mutatkozott be. A kiírás
alapján a két tájegységrõl szár-
mazó anyag egyik része helyi
népdalokból összeállított cso-
kornak kellett lennie, így a
zalait Vajda József és Horváth
Károly gyûjtéseibõl állítottam
össze.

Szabó Luca Réka

Pusztainé Sebõk Lívia

– Milyen dalokból állt a
másik csokor?

Népdalaink népszerûsítõje
– Egyéb népzenei dialek-

tusterületrõl származó, jelleg-
zetes tájegységi anyagot kér-
tek, ennek megfelelõen egy
moldvai anyagot választottam,
amiben törekedtünk a stílus
bemutatására. A másik erõpró-
ba a zalaszentbalázsi „Szép Za-
lában születtem” címû népdal-
verseny, amely egyben a „Ti-
szán innen, Dunán túl” - orszá-
gos népdaléneklési minõsítõ
szemle területi döntõje is volt.
Itt arany minõsítést szerzett a
Luca, ugyancsak zalai anyaggal
– büszkélkedett Szabó Luca
tanítványa sikereivel a tanárnõ.

dj

Szabó Luca Réka
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A
versenyzõi a megyei

diákolimpián vettek részt
. A 33 fõs csapat tag-

jai a
által lebonyolított ver-

senyen saját iskolájukat képvi-
selték. A csapat tagjai

vezetõedzõ,
edzõ és

segédedzõ felkészítésével in-
dultak 50, illetve 100 m-es tá-
vokon. A korlátozott nevezé-
sek miatt mindenki az egyéni
legjobb számában szerepelt az
elsõ négy korcsoportban, illet-
ve a „B” kategóriában együtt.

Az „A” kategóriában nem
rendeznek megyei döntõt, itt
az országos ranglista alapján
meghívásos rendszerben jut-
nak az úszók az országos dön-
tõbe. a
lenti

tanulója eredmé-
nyei alapján 100 m mellen be-
jutott a fináléba, hiszen ebben
a számban ranglistavezetõ is
volt, illetve a régió legjobbja.

A Lenti GYÚK úszói 27
dobogós helyezést szereztek
és 14-en bejutottak az országos
döntõbe.

1. Kõmûves
Balázs (Arany), 2. Berkes Mar-
cell (Arany). 2. Mór
Máté (Arany), 3. Farkas Bo-
tond (Csesztreg).

1. Holl Hanna (Arany),
2. Kaszás Zsóka (Vörösmarty).

3. Kaszás Zsóka

Lenti Gyógyfürdõ Úszó
Klub

Nagy-
kanizsán

Magyar Diáksport Szö-
vetség

Kiss Ta-
más Borsos Mik-
lós Károly Roberta

Kovács László Györk,
Gönczi Ferenc Gimná-

zium és SZKI

Érmesek. 1. korcsoport.
Fiúk. 50 m mell:

50 m hát:

Leányok. 50
m mell:

50 m gyors:

Éremesõ az úszó diákolimpián
(Vörösmarty). 1.
Holl Hanna (Arany).

1. Weinhoffer Péter
(Arany). 1.
Arany (Weinhoffer Péter, Mór
Máté, Keszthelyi Kristóf, Pusz-
tai Gergõ). .

3. Tompa Natália (Arany).
2. Vörös-

marty (Török Anna, Veiland
Fanni, Borsos Blanka, Kaszás
Zsóka).

3. Bagladi Ákos (Arany).
1. Arany

(Szabó Mihály, Szabó Dániel,
Völgyi Zoltán, Bagladi Ákos).

1. Joós
Eszter (Arany),… 3. Budaházi
Flóra (Arany). 2.
Joós Eszter (Arany), 3. Németh
Luca (Csesztreg). 4x50 m
gyorsváltó: 3. Arany (Joós Esz-
ter, Joós Annamari, Budaházi
Flóra, Vajmi Laura).

2. Németh Roland
(Gönczi). 3. Varga
Bence (Arany

1. Vörösmarty
(Borsos Flóra, Bankó Rebeka,
Veiland Violetta, Ferenczi Dó-
ra). 2. Borsos
Flóra (Vörösmarty).

2. Lukács Anita (Páka).
2. Lukács Anita

(Páka), 3. Veiland Violetta (Vö-
rösmarty).

1. Németh Roland
(Gönczi).

50 m hát:

2. korcsoport. Fiúk. 50 m
hát:

4x50 m gyorsváltó:

Leányok 50 m
mell:
4x50 m gyorsváltó:

III.B korcsoport. Fiúk. 100 m
gyors:
4x50 m gyorsváltó:

Leányok. 50 m mell:

100 m gyors:

IV. B korcsoport. Fiúk. 100 m
mell:

100 m mell:
). Leányok. 4x50

m gyorsváltó:

100 m gyors:
100 m

mell:
100 m hát:

V-VI. B. korcsoport. Fiúk.
100 m hát:

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

Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér

Közéleti havilap

Szerkesztõség:
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.

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

Kiadja: Zalatáj Kiadó
Készült:

Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./Fax: (92) 316-783

Göcsej Nyomda Kft.;

ISSN 1585-3411

Lenti és Vidéke

Téltemetõ-farsang búcsúz-
tató programmal várták az ér-
deklõdõket húshagyó kedden,
a mûvelõdési központ építési
munkálatai miatt új helyszí-
nen, a Deák utcában .
A hagyományos városi tél-bú-
csúztatón a együt-
tes mûsorával vette kezdetét az
Egy Kávézóban, majd bábuége-
téssel ért véget. A szervezõk
forralt borral és teával várták a
maszkákat.

A farsang zajos mulatságait
egy õsi hiedelem hívta életre.
A középkorban azt hitték az
emberek, hogy a tél utolsó

Lentiben

Zabszalma

Farsangi vigasság

napjaiban – amikor rövidek a
nappalok és hosszúak az éj-
szakák – a Nap elgyengül, és a
gonosz szellemek életre kel-
nek. Vigalommal, jelmezes kar-
neváli felvonulással, boszor-
kánybábu elégetésével akarták
elûzni ezeket. Egyes helyeken
tüzes kerekeket görgettek, mert
azt remélték, hogy a földi tûz
segíti a napot, hogy újra erõre
kapjon. Eleinte azért öltöztek
ijesztõ jelmezekbe, hogy elûz-
zék a halált, a rosszat és a hide-
get. Az elsõ maskarások halottas
menetet utánozva masíroztak.

kt

Télbúcsúztató rendezvényt szervezett a mûvelõdési központ
Lentiben.

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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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.

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet:

92/596-936,8-12 óráig,
illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Minden fûnyíró kedvezménnyel,

a készlet erejéig!
Az árakról érdeklõdjön a boltban.

10%

Mezõgazdasági Bolt
Lenti, Dózsa György út 1.

Tel.: 92/351-122

Tavaszi fûnyíró akció!

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Az Erzsébet utalvány nálunk beváltható!


