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A
tartott ünnepi szentmi-

sével kezdõdött az
1956-os forradalom és szabad-
ságharc tiszteletére tartott vá-
rosi ünnepség. A megemléke-
zõk ezek után a Templomkert-
ben lévõ 56-os emlékmûhöz
vonultak, ahol
polgármester köszöntötte a
megjelenteket:

– Nemzetünk történelme
során nagy elõdeinek köszön-
hetõen tragédiák, több éves,
évtizedes, évszázados idegen

Szent Mihály templom-
ban

Lentiben

Horváth László

„Emberi jogokról, szabadságról nem lehetett szólni…”
uralmak dacára is megõrizte
magyarságát, történelmét, nyel-
vét, kultúráját, hagyományait, a
keresztény szellemiséget. Fon-
tosnak tartotta legnagyobbjai,
hõsei, mártírjai eszmeiségét,
emlékeket állított, nemzeti ün-
nepeken és gyásznapon fejet
hajtott a nagy elõdök elõtt… –
hangzottak Horváth László
gondolatai.

Ünnepi beszédet
, a Nem-

zeti Közszolgálati Egyetem
tudományos rektor-helyettese,

prof. dr.
habil. Szakály Sándor

egyetemi tanár, történész
mondott:

– Arra a napra emléke-
zünk, amely a XX. századi ma-

gyar történelem egyik leglé-
nyegesebb és legmeghatáro-
zóbb napja. Vajon ki gondolta

Méltó megemlékezés volt Lentiben.

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán

A hagyományoknak megfe-
lelõen az Október 6-i emlék-
parkban tartotta

az
tiszteletére rendezett

megemlékezését. A megjelen-
teket elõször
polgármester köszöntötte, ün-
nepi beszédet ,

Lenti Város
Önkormányzata aradi vér-
tanúk

Horváth László

Horváth Ferenc

Erkölcsi támaszt is adott…
a Muravidéki Magyar Önkor-
mányzati Nemzeti Közösség
elnöke mondott:

– A „tizenhármak” ítéletét
szándékosan a bécsi forrada-
lom és a császári hadügymi-
niszter meggyilkolásának elsõ
évfordulóján hajtották végre.

(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról)

„Emberi jogokról, szabadságról nem lehetett szólni…”

október 22-én még este, ami-
kor a Mûszaki Egyetem épí-
tõmérnöki karának hallgatói
fogalmazzák azokat a ponto-
kat, amelyekkel úgy gondolják,
hogy egy új Magyarországot,
vagy egy másfajta Magyaror-
szágot lehet kívánni, követelni,

mi fog történni néhány nap
múlva… Más irányt vett 1947
után az ország, mert egypárt-
rendszerben egy diktatórikus
hatalom épült ki, amely olyan
példaképet állított maga elé,
mint az ország szomszédjává
vált Szovjetunió, ahol emberi
jogokról, szabadságról, kultú-

ráról, hitrõl, nem igazán le-
hetett szólni – fejtette ki be-
szédében a történész.

Szakály Sándort az ünnep-
ség után arról kérdeztük, ho-
gyan fordulhatott elõ hogy ha-
zánk magára maradt szabadság
iránti vágyában, harcában olyan
államok figyelme mellett, ahol
már természetesnek számított
mindez?

– Ahogy mondani szokták
a nemzetközi helyzet és a vi-
lágpolitika nem volt kedvezõ
Magyarország számára, hiszen
egyrészt az USA és a nyugati
hatalmak nem akarják felrúgni
azt a hidegháborús állapotot
és az azt megelõzõ idõszakot,
amikor megegyeznek abban,
hogy miként osztják fel Euró-

pát és a világot és ott van a
szuezi válságnak nevezett ese-
mény, amely eltereli a figyel-
met Magyarországról. És legyünk
õszinték, a nyugattól biztató
szavakon, vérplazmán, konzer-
veken kívül más nem nagyon
érkezett. Politikai, vagy inkább
propaganda szövegek hangzot-
tak el velünk kapcsolatban a
rádióban is. Végül az Amerikai
Egyesült Államok nem volt ér-
dekelt abban, hogy a Szovjet-
unió mellett egy olyan ország
jöjjön létre, amely ellenséges
szomszédjával szemben, így ka-
pott zöld jelzést a Szovjetunió
arra, hogy azt tehet Európa
ezen területén, amit akar – hang-
zott a történész válaszában.

A megemlékezésen a

diákjai mû-
ködtek közre mûsorukkal.

Gönczi Ferenc Gimnázium és
Szakközépiskola

-dányi-
Dr. Szakály Sándor mondott beszédet.

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán

A
„Idõ-

sek hete” rendezvénysorozat-
tal köszöntötte gondozottjait a
közelmúltban. , a
nappali ellátás vezetõje arról
tájékoztatott, idei rendezvé-
nyük különlegessége, hogy
meghívásukat a Zala Megyei
Önkormányzati Pszichiátriai
Betegek Otthona, a Nagylen-
gyeli Szent Család Szociális
Központ és a lenti Kolping

Kolping Gondozási Köz-
pont Lenti Intézménye

Vörös Beáta

Idõsek hete a Kolpingban

Támogató és Foglalkoztató
Központ is elfogadta, melyek
színjátszó csoportjukkal, vásár-
ral és mûsorral kedveskednek
gondozottjaiknak.

A megnyitó ünnepségen
polgármester

köszöntötte a résztvevõket, ki-
emelve, hazánkban minden ötö-
dik ember betöltötte a hatva-
nadik életévét, többek között
köszönthetõen az orvostudo-
mány fejlõdésének, a szociális
ellátó rendszerben a rászorul-
tak magasabb szintû ellátásának.

– Lentiben élünk, ahol a
helyi önkormányzat sok apró-

Horváth László

sággal figyel, gondoskodik az
idõsebb korosztályról, gondo-
lok itt a rendelõintézet felújí-
tására, a könnyebb közleke-
désre például a városközpont,
rendezvénytér felújítása által –
hangzott a polgármester be-
szédében.

Horváth László utalt még a
közétkeztetés, az alacsony térí-
tési díjak, az ételek ingyenes
házhozszállítása és fûtéstámo-
gatás kedvezményeire, amely

hozzájárul az idõsekkel kap-
csolatos önkormányzati gon-
doskodáshoz.

Az egyhetes programsoro-
zatban szentmise, rétessütés
(tavaly szilvás gombócot készí-
tettek), Ki mit tud? került még
megrendezésre és jó volt látni
a diák-
jainak tevékeny, segítõ, támo-
gató jelenlétét az eseménye-
ken, akik „Segíthetünk?” mot-
tójú középiskolai pályázatuk
keretében töltöttek el sok-sok
– hálával megköszönt – percet
az intézményben.

(

Gönczi Gimnázium

d)

Horváth László köszönti az idõseket.

Erkölcsi támaszt is adott…
Az aradi tragédia, mint annyi
hasonló horderejû nemzeti
sorsforduló azonban erkölcsi
támaszt is adott a nemzetnek.
Az aradi vértanúkat nevez-
hetjük a maga módján az
európai szellemiség elõfutá-
rainak is, hiszen csak négyen
voltak született magyarok. A
Kárpát-medence népeit egysé-
gesen jelenítették meg a hõ-
sök… Mi, határon túlra szorult
magyarok számtalanszor meg-
élhettük, hogy nem kellettünk
sem itt, sem ott. Én személye-
sen a 2004-es népszavazást egy
újabb Golgotaként, második Tria-
nonnak éltem meg. Olyan szem-
pontból talán még rosszabb is
volt, hogy a maga módján a

nemzettársaink mondtak le ró-
lunk. Bizony rossz volt azt lát-
ni, hogy a zalai térségben sem
volt egyértelmû a támogatás…
Ez a gondolkodás személyesen
nagyon távol áll tõlem. Mindig
örömmel látom, tapasztalom,
amikor a Muravidéken szerve-
zett különbözõ programokra
sokan ellátogatnak Magyaror-
szágról is. Számomra ez a határ-
bontás leghatékonyabb módja
– hangzottak a szónok gondolatai.

Az ünnepségen az

tanulói színvonalas
mûsorral mûködtek közre,
majd koszorúzással fejezõdött
be a megemlékezés.

Arany
János Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény

dj

(Folytatás az 1. oldalról)

Horváth Ferenc volt a szónok a megemlékezésen.

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán
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Több, egymás mellett futó
faluszépítõ programról tájé-
koztatta lapunkat

polgármester:
– Az elsõt a Reszneki Teke

Klub Egyesülete adta be, ez
egy Leader-pályázat sikeres
eredménye, amelyben sport-
pályák (bitumenes és füves)
kerülnek kialakításra, továbbá
kettõ szabadtéri ping-pong
asztal lesz kihelyezve. Ebben a
projektben még elvégezzük a
szennyvízbekötést is, jövõre
pedig a vizesblokk kialakítá-
sával nyer végleges képet sza-
badidõparkunk, az elnyert
száz százalékos támogatású há-
rommilliós pályázatból.

– A falukép megújításra vo-
natkozó MVA III. tengely pá-
lyázati kiírást célozta meg ön-

Kercsmár
István

– Melyik a következõ prog-
ramjuk?

Faluszépítõ programok Reszneken
kormányzatunk, itt 16 milliós
tételt nyertünk az ÁFA tarta-
lom szükséges önerõ biztosí-
tásával. Ebbõl az összegbõl a
közösségi ház újul meg, tér- és
játszótéri elemek kerülnek
kihelyezésre, hozzájárulva az
egységes, modern faluképhez.
A harmadik futó pályáza-
tunkból pedig a könyvtár és
közösségi ház bútorzata ke-
rül cserére 2,5 milliós nagy-
ságrendben, melyhez fél mil-
lió forint önerõ volt szüksé-
ges. Tovább folynak egyéb
saját erõt igénylõ, illetve ön-
kéntes munkával történõ fel-
újítási munkálataink is, amely-
ben egyéb épületeink kerül-
nek felújításra ugyancsak a
szép falukép biztosítása ér-
dekében – mondta a pol-
gármester.

dj

Sportpályákat alakítanak ki Reszneken.

Hatodik alkalommal ren-
dezték meg a
falu és a térség egyik legfon-
tosabb eseményét a Geszte-
nye, Bor és Toros Fesztivált. A
címbeli idézetünk

, a Da Bibere Borlovag-
rend elnök, nagymestere hall-
gatósághoz intézett tanácsai
közül való, aki az esemény ün-
nepélyes megnyitóján szólalt fel:

– Az itt megjelenteknek azt
ajánlom, mindenki csak két
pohár bort fogyasszon, egy el-
sõt és egy utolsót, közte pedig
a saját kvalitása szerint – foly-
tatta tréfálkozását a nagy-
mester.

A fesztivált
, országgyûlési képviselõ,

Nagykanizsa polgármestere
nyitotta meg:

– Talán azért kaptam meg-
hívást erre a fesztiválra, mert
egy hasonló településrõl ér-

Tormaföldén

dr. Brazsil
József

Cseresnyés Pé-
ter

„Egyszer tart szünetet az ivásban - szüret idején…”
keztem, ahol ugyancsak sze-
retik a rendezvényeket és egy
hasonló fesztiválunk van, „A
Bor és Dödölle Fesztivál”, csak
egy hónappal korábban. Azt
látjuk, hogy a rendezvényre
kilátogatók szeretnek együtt
lenni, beszélgetni, finomságo-
kat, hagyományos ételeket kós-
tolgatni.

A Cseresnyés Péter érdek-
lõdésünkre még elmondta, szám-
talan alkalommal találkozott
régen nem látott ismerõseivel,
volt osztálytársaival ilyen fesz-
tiválokon Nagykanizsán, ahol
kiváló alkalom nyílt a beszél-
getésre, eszmecserére.

Az esemény szervezését a
közösen

oldotta meg a

– Szerencsére tart még a
helybéliek lelkesedése, hetek
munkáját lehet itt most látni,

helyi önkormányzat
Hóvirág Egye-

sülettel: ahol kicsik és nagyok is kivet-
ték a részüket a rendezvény
megszervezésébõl. Az látoga-
tóknak kulturális élményben
van részük, finomabbnál fino-
mabb ételeket kóstolhatnak és
hozzá a környékbeli hegyek
adta kiváló borokat ihatnak –
részletezte , az
egyesület elnöke.

– Mindenki sajátjának érzi
ezt az eseményt, öröm volt lát-
ni, amikor az asszonyok együtt
nyújtották a rétest, jókedvûen
készült mindenki a fesztiválra
– vette át a szót

, Tormafölde polgármestere.

Horváth Anita

Kondákor Jó-
zsef

– Ha már a gesztenye is sze-
repel a fesztivál szlogenjében,
milyen volt az idei termés?

– Jó a kérdés, tavaly sokan
kérdezték, hogy miért nem le-
het vásárolni ebbõl a csemegé-
bõl, ebben az évben az idõ-
járás is kedvezett és megkós-
tolható a sült gesztenye, sõt
vásárolni is lehet.

Az eseményt kézmûves ki-
rakodó vásár, a gyermekek-
nek ugráló-vár, bor utca, kul-
turális bemutató, este pedig

fellépése
színesítette.
Zsédényi Adrienn

(Dányi)

Az ünnepélyes megnyitó pillanata.
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A

novemberben ismét meg-
rendezi Zalaegerszegen a mun-
kavédelmi Ki mit tud?-ot.

A vetélkedõn a munkahelyi
csapatok mellett a középisko-
lások és a felnõttképzésben
részt vevõk is számot adhatnak

TIT Öveges József Isme-
retterjesztõ és Szakképzõ Egye-
sület

Ki mit tud? a 60 éves Zalai TIT-ben
tudásukról, tapasztalataikról. A
rendezvény az OMMF-11-P-0028.
sz. pályázati támogatásából való-
sul meg, melyre Zala megyébõl
több mint 100 résztvevõ várható.

A helyezettek díjazásban
részesülnek, a résztvevõk és az
érdeklõdõk megkapják a prog-
ramról készített kiadványt.

Az idei Országos Könyvtári
Napok rendezvénysorozatához
kapcsolódva kiállítással egybe-
kötött zenés esten mutatkozott
be , a városi könyv-
tárban a zalalövõi

. A rendezvényt
, a Zalaegerszegi

Tankerület igazgatója nyitotta
meg, aki köszöntõjében bemu-
tatta az egyesületet és a ki-
állítókat is.

A tizennégy tagot számláló
civil szervezet öt éve alakult.
Tagjai közül az itthon és külföl-
dön is elismert
fazekas, népi iparmûvész, a
legaktívabb kiállító,

festõmûvész és a fotózással
néhány éve megismerkedõ

fotós mu-

Lentiben
Kerecsen

Hagyományõrzõ és Kulturális
Egyesület Pá-
csonyi Imre

Kovács Erika

Szabó Lász-
ló

Gyarmati Szilárd

Elõadások és bábszínház
tatta be mûveit a közönségnek
Lentiben.

A könyvtári napok további
programjai között

, a Móricz Zsigmond Egy-
séges Gyógypedagógiai Intéz-
mény gyógypedagógusa Mese-
szövés-szavakban címmel tar-
tott elõadást, , a
Kerka Táncegyüttes koreográ-
fusa pedig a magyar nép tán-
cait mutatta be a közönségnek
az együttes néptáncosainak
közremûködésével.

A Könyves Vasárnapon, a
programok zárásán lehetõség
nyílt kölcsönzésre, ingyenes
beiratkozásra, valamint a

„Menjünk a
bábszínházba!” címû eladá-
sát is megtekinthették a lá-
togatók.

Kovács Zol-
tán

Kiss Norbert

Nap-
virág Bábcsoport

A zalalövõi egyesület tagjai és kiállítói mutatkoztak be a városi
könyvtárban.

Nyáron kezdõdtek és az
idõjárástól függõen õsz végéig
folytatódnak az útfelújítási
munkálatok a belvárosá-
ban és a városrészekben. Több
utcában végeztek burkolatjaví-
tást és aszfaltozást. A karban-
tartási munkák kiterjedtek
több járdaszakaszra és parko-
lóra is.

– Lentiben több mint het-
ven kilométer hosszú az ön-
kormányzati úthálózat és mint-
egy húsz kilométer hosszúság-
ban járda és kerékpárút is tar-
tozik hozzá, amik karbantar-
tása az önkormányzat feladata
– kezdte pol-
gármester. – A városban több
utcában is esedékes volt a bur-
kolat javítása, a téli idõjárás
okozta károk helyreállítása. A
vis maior pályázat keretében
két szakaszban valósulnak meg
a munkák közel harminc mil-
lió forint értékben, valamint

lenti

Horváth László

Burkolatfelújítások Lentiben

az önkormányzat saját forrás-
ból is jelentõs összegeket for-
dít a felújításra. Az összes költ-
séget tekintve több mint száz-
millió forint összegben való-
sulnak meg felújítási munkák.

A belvárosban a személy- és
teherforgalom szempontjából
fontos kez-
dõdtek a munkák. Ezen a sza-
kaszon több nehézgépjármû
közlekedik az itt található üze-
mek miatt, valamint errõl az
utcáról közelíthetõ meg a
gyógyfürdõ két bejárata is. A
másik fontos útszakasz, ami új
burkolatot kapott a

Alkotmány és a Vörös-
marty utcák közti szakasza. A
parkolók, így a

, a köves vagy
aszfaltburkolatot kaptak, vala-
mint több járdaszakaszt is be-
vontak a felújításba, például a
háziorvosi rendelõkkel átel-
lenben.

Táncsics utcában

Zrínyi
utca

Széchenyi té-
ren Bottyán úton

A felújításokat nemcsak a
belvárosban végezték.

két utcában is végeztek
munkákat, a

városrészben egy kilométer
hosszú útszakasz kap új burko-
latot, pedig a

került sorra.
– Folyamatosan végzünk

felméréseket, mely szakaszok
szorulnak leginkább felújítás-

Lenti-he-
gyen

bárszentmihály-
fai

Lentikápolnán
Temetõ út

ra. Az aszfaltozott utak hosszá-
hoz hasonló nagyságrendû az
egyéb burkolattal rendelkezõ
utak hossza, amiket szintén
karbantartunk. A városrészek-
ben és Lenti-hegyen a tervek-
nek megfelelõen végeztük az
utak és a járdák felújítását,
megoldva ezzel együtt a csa-
tornázást is. A munkálatok jö-
võ évben folytatódnak, ez érin-
ti a Zrínyi utca további sza-
kaszát is, ahol elõbb el kell
végezni az ívóvíz kiváltást,
majd ezután a burkolatjavítást.

Több utcában is burkolatjavítást végeztek Lentiben.
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Még 2011-ben adta be pá-
lyázatát a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség Nyugat- dunántúli
Operatív Program keretében

önkormányzata, hogy
megoldja a belvíz elvezeté-
sével fennálló gondjait, mond-
ta érdeklõdésünkre

polgármester:
– Így vált lehetõvé, hogy az

említett pályázati támogatás és
önerõ felhasználásával áll-
tunk neki a pákai belvíz elve-
zetés munkálatainak – tette
hozzá a polgármester. – Elsõ-
sorban azokban az utcákban
kezdtük el a munkát, ahol
nagyobb esõzéseknél kritikus
állapot szokott elõfordulni. A

Páka

Lukács
Tibor

A belvíz ellen

dömeföldi településrész majd-
nem 100%-ban belesik ebbe
a kategóriába. Pákán a Petõ-
fi, Táncsics, Hegyalja, Rákóczi
és a Kossuth utcákban dol-
goztunk.

– Részben mederlapozás,
részben burkolás történt, az át-
ereszeket cseréltük illetve tisz-
tításra kerültek, az árkokat ki-
iszapoltuk és nagyon reméljük,
hogy a fõ gondjainkat ezzel a
beruházással így meg tudtuk ol-
dani. A késõbbiekben természe-
tesen a többi utca is sorra ke-
rül majd, mindehhez továb-
bi pályázatfigyelõ munkára is
szükség van.

– Mibõl áll a munka?

Jelentõsen javít a helyzeten a beruházás.

Immáron negyedik alka-
lommal került megrendezésre

az újra felelevenített
szüreti felvonulás a település
utcáin, melyet kulturális mû-
sor és szüreti bál követett a fa-
luban. A rendezvény kapcsán

, polgármestert kér-
deztük:

– A felvonulás a Bellosics
Bálint Kulturális és Közösségi

Rédicsen

Tóth Lajos

Szüreti mulatság és máglyagyújtás Rédicsen
Háztól indult, idén rekord
számú felvonuló vett részt a
menetben. Az elõzetesen meg-
hirdetett 5 helyen állt meg a
menet, ahol Stángli Norbert
kisbíró dobolta ki az elõzõ egy
év történéseit, s a Kerka Tánc-
együttes utánpótlás csoportja
adott mûsort. A felvonulás fõ
bázisát a Rédicsi Kertbarát Kör
Egyesület, a Rédicsi Asszony-

kör, a Barangolók a Természe-
tért Egyesület tagjai, valamint
a rédicsi Móra Ferenc Álta-
lános Iskola diákjai adják. Idén
mintegy 15 traktor vett részt a
felvonuláson, mellyel azt hi-
szem, hogy sikerült rekordot
döntenünk. A menethez csatla-
koztak a hetési felvonulók és
Szlovéniából érkezõ barátaink
is, akik részvételükkel szintén
színesítették a forgatagot. A
pünkösdi programunkkal szem-
ben a szüreti mulatság egy
kicsit családiasabb hangulatú,
ilyenkor jobbára a helyi kö-
zösségeink, civil szervezeteink
tagjai, baráti társaságok jönnek
össze, hogy egy kicsit szóra-
kozzanak, lazítsanak.

Megtudtuk még, hogy a ré-
dicsiek az „Itthon vagy - Ma-
gyarország, szeretlek!” orszá-
gos eseménysorozathoz is csat-
lakoztak, melynek keretében
máglyagyújtással és egy kötet-
len beszélgetéssel várták az
érdeklõdõket.

– Ezúton szeretném meg-
köszönni elsõsorban a Rédicsi
Kertbarát Körnek, a Rédicsi
Asszonykörnek, a Barangolók
a Természetért Egyesületek, a
Szülõi Szervezet tagjainak a se-
gítségét, s mindenkinek, aki bár-
mit tett azért, hogy a szüreti
rendezvényünk idén is ilyen
jól sikerülhetett – zárta gondo-
latait Tóth Lajos polgármester.

dj

A rédicsi felvonulás. A polgármester is lovaskocsira szállt.

Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról

100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény

Akció a
Sári Fotónál

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

E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com



6 2013. októberLenti és Vidéke

Dr. Pálfi Dénes

Lenti Kertbarát Kör Egye-
sület

okleveles
kertészmérnök volt a vendége
a

legutóbbi szakmai prog-
ramjának. A lenti vadászház-
ban tartott elõadáson szó esett
a kiskertek, a szõlõ energia-
pótlásáról, a fahamu, kom-
poszt, mûtrágyák használati
módjáról, kihelyezésérõl. Hasz-
nos tanácsokat kaptak a kert-
barátok az agyagos talaj tulaj-

Szakmai program

donságairól és arról, mennyire
hasznos, ha már az elsõ hó be-
lemossa nedvességével a trá-
gyaféleségeket a földbe.

A tájékoztatón
tagtárs meghívásának is ele-

get tettek a résztvevõk, aki hi-
degtálas felszolgálással lepte
meg társait, a jó hangulatról
pedig harmo-
nikás és hegedûs
gondoskodott (képünkön).

Magyar Ot-
tó

Csondor József
Nagy Ferenc

A közelmúltban
lépett fel

Fonogram-díjas elõadó. Ek-
kor beszélgettünk vele.

– Nagyon jól éreztük ma-
gunkat Lentiben! A közönség
szuper, a gyerekek aranyosak
voltak, szívesen jöttek énekel-
ni, táncolni. Ennél több nekem
nem is kell a jó hangulathoz!

– Óvodapedagógusként vé-
geztem, négy évig tanultam az
egyetemen. A mindennapjai-
mat a gyerekek között éltem,
róluk tanultam, velük játszot-
tam, részese lehettem a vilá-
guknak. Majd, amikor egyre
jobban ismertem már õket,
egyszer csak elkezdtem azt
érezni, hogy nekik szeretnék
zenélni. Elkezdtem szövegeket
írni, amik érezhetõen a gye-
rekekhez szólnak inkább, bele-
tettem rengeteg olyan dolgot,
amit tanultam, elénekeltem
nekik, és láttam, hogy elnyeri a
tetszésüket, hogy kacagnak,
táncolnak és mindeközben én

Lentiben
Kovácsovics Fruzsi-

na

– Milyennek érezted a kö-
zönség fogadtatását?

– Azok számára, akik még
a felnõtt lemezeid kapcsán
ismertek meg a zenei életbõl
meglepõ lehetett, hogy gyere-
keknek szóló albummal jelent-
keztél. Miért döntöttél úgy, hogy
gyereknek készítesz dalokat?

A gyerekek nyitottak világra
Egy kis csodát csempészni a mindennapokba

Nagy sikere volt Lentiben Kovácsovics Fruzsinának.

is nagyon jól érzem magam.
Valahogy így kezdõdött… Az-
tán egyre több dal született,
egyre biztosabb voltam abban,
hogy ezt szeretném csinálni.

– De, a testvéremmel, Dá-
viddal sok dalt írunk, sok szö-
veg születik, ami a huszon-
évesek életével, lelkével, örö-
mével, bánatával foglalkozik,
de most a fõszerep minden-
képp a gyerekdaloké, és fõ-
ként a gyerekeké!

– Rengeteg pluszt kapok
tõlük. A gyerekek igazán nyi-
tottak a világra, a játékra, a ze-
nére, mindenre. Örömmel tán-
colnak, énekelnek, mondókáz-
nak velem. Látom az arcukon,
ha élvezik (persze, azt is, ha
nem), õk aztán nem rejtik véka
alá az érzelmeiket. Azt látni,
hogy jól érzik magukat, hogy
ugrálnak, nevetnek, éneklik
velem a dalokat, nagyon jó
érzés! Minden egyes fellépés
alkalmával feltöltõdöm, na-
gyon jó energiákat kapok tõ-
lük! Nem tudok úgy beszélni
errõl, hogy közben nem mo-

– A tinédzser és felnõtt kor-
osztálynak ezentúl nem ké-
szülnek dalok?

– Milyen érzés a gyere-
kekkel lenni a színpadon, ne-
kik énekelni, milyen pluszt
kapsz tõlük a fellépéseiden?

solygok, és azt hiszem, ez min-
dent elmond.

– A címet mindenki úgy ér-
telmezi, ahogy szeretné, ezt a
szabadságot szeretném meg-
hagyni. De az én fejemben is
efféle elképzelés volt, amikor a
címet kitaláltam. Hiszen fel-
nõtt fejjel hajlamosak vagyunk
elmenni olyan szépségek mel-
lett, amik gyerekkorunkban
elkápráztattak bennünket. Raj-
tunk múlik, hogyan szemléljük
a körülöttünk lévõ világot, és
szerintem az életben az egyik
legfontosabb dolog, hogy tud-
junk a mindennapokba egy kis
csodát, egy kis varázslatot
csempészni!

– 2008-ban kaptam az elsõ
Fonogram-díjat, aminek na-
gyon örültem. Akkoriban az a
sikerek sorozata volt, nem iga-
zán éreztem, hogy megdolgoz-

– Albumod az „Elfeledett
mézescsók” címet kapta, mint-
ha kicsit a felnõtteknek is szól-
na, hogy ne feledjék el a gye-
rekkorukat. Lehet így is értel-
mezni a címet, vagy más
tartalmat sugall?

– 2008-ban megjelent le-
mezedet Fonogram-díjat ka-
pott. Mit jelentett számodra ez
az elismerés?

tam érte, hiszen rengetegen
munkálkodtak körülöttem, a
zenét, a szövegeket nem én
írtam, profi szakemberekkel
voltam körülvéve. Az igazán
nagy elismerést a mostani,
2013-ban, az elsõ gyerekle-
mezért kapott Fonogram-díj
jelentette, hiszen ezt az albu-
mot már teljesen saját „gyer-
mekemnek” érzem. A születé-
se minden pillanatában, min-
den örömében, minden izzad-
ságcseppjében jelen voltam,
igyekeztem a legjobb tudásom
szerint csinálni. Nagyon nagy
elismerés számomra, és hihe-
tetlenül örülök neki!

– Rengeteg fellépésre já-
rok, foglalkozásokat tartok
(már két állandó foglalkozá-
som van Pesten, minden hó-
napban), mellette óvónõként
dolgozom. A magánóvodám
tervei is születnek. Ezen kívül
– ami talán most a legfon-
tosabb – már dolgozunk a kö-
vetkezõ lemezen, aminek a
nyitódalát a gyerekekkel és az
M2 Hetedhét Gyerekhíradó-
jával közösen írjuk. Dolgosan
telnek tehát a mindennapok,
és ezt nagyon élvezem!

– Min dolgozol most? Mi-
lyen terveid vannak?

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465

e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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A
a Társadal-

mi Megújulás Operatív Prog-
ram keretén belül az „Egész-
ségre nevelõ és szemléletfor-
máló életmódprogramok a
kistérségekben” címû TÁMOP-
6.1.2/11/3 pályázati kiíráson
124 909 066 Ft összegû támo-
gatást nyert, Öngyógyító Lenti
Kistérség címmel. Jelen pro-
jekt így tökéletesen illeszkedik
a rendelõintézet, mint pályázó
közép és hosszú távú szer-
vezési és egészségfejlesztési
elképzeléseibe.

A pályázat célja összhang-
ban van a

célkitûzéseivel. A pályázat so-
rán megvalósított programok

dr. Hetés Ferenc Szakor-
vosi Rendelõintézet

Népegészségügyi
Program és a Regionális
Egészségügyi Fejlesztési Terv

Öngyógyító Lenti Kistérség

segítséget nyújtanak a kistér-
ség lakosságának, hogy infor-
mációhoz jussanak az egészsé-
ges táplálkozásról, részt tudja-
nak venni a pályázatban lét-
rehozott cukorbeteg klubok,
szív- és érrendszeri betegklu-
bok programjaiban. Az egész-
séges életmódot népszerûsítõ
mozgásklubok a tervek szerint
szintén nagy népszerûségre
számíthatnak. Alapvetõ cél, hogy
a Lenti Kistérség hátrányos
egészségügyi mutatóit, a lakos-
ság egészségügyi helyzetét, ré-
gión belüli hátrányos-különb-
ségét mérsékeljük, illetve kö-
zép és hosszú távon megszün-

tessük. Valamint cél még, hogy
Zala megyén belül, lenti kis-
térségi szinten (51 települést
érint), a jelenlévõ életmódbeli,
egészségügyi ellátásbeli hátrá-
nyos helyzetét mérsékeljük,
szüntessük meg.

A pályázathoz a Lenti Kis-
térség 9 háziorvosi körzete
csatlakozott.

Az együttmûködõ házior-
vosi körzetek:

I. számú felnõtt háziorvosi
szolgálat Lenti -

II. számú felnõtt háziorvosi
szolgálat Lenti -

III. számú felnõtt házior-
vosi szolgálat Lenti -

, Lovászi,
Kerkateskánd, Szécsisziget te-
lepülések vegyes háziorvosi
szolgálata

Tornyi-
szentmiklós, Tormafölde, Dob-
ri települések vegyes házior-
vosi szolgálata

Cseszt-
reg, Baglad, Kerkakutas, Ker-
kafalva, Ramocsa, Alsószenter-
zsébet, Felsõszenterzsébet te-
lepülések vegyes háziorvosi
szolgálata

Csö-
mödér, Iklódbördõce, Kisszi-
get, Zebecke települések ve-
gyes háziorvosi szolgálata

dr. Doncsecz
Dorina

dr. Pirkhoffer
Katalin

dr. Zsirai
Marianna

dr. László Péter

dr. Molnár Klára

dr. Venczel István

dr. László Marianna

Alapvetõ cél, hogy a Lenti Kistérség hátrányos egészségügyi mutatóin javítsanak.

Dr. Fekete Zoltán (a kép elõterében) a program szakmai
vezetõje.

Kulcskérdés a kapcsolattartás az egészségfejlesztéssel foglalkozó intézményekkel.
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(Folytatás a 7. oldalról)

(Folytatás a 9. oldalon)

A projekt részeként hirdették meg az „Élj egészségesen” rajzpályá-
zatot a 6-14 éves korosztálynak. A pályamunkák témája az egészség
megõrzése, javítása, fejlesztése volt. A szakmai stáb az eredmény-
hirdetés elõtt elbírálta a remekmûveket és a 10 legjobb kabalafigura és
30 legjobb rajz került díjazásra, de a 101 rajzot készítõ közül senki sem
ment haza üres kézzel, hiszen mindenkinek kedveskedtek egy kis apró-
sággal a szervezõk. A díjakat, jutalmakat Horváth László polgármester
adta át a mûvelõdési központ színháztermében.

– A önerõ nélkül megvalósuló projekt keretén elõadásokat, szûrõ-
vizsgálatokat valósítunk meg a járás több településén – tájékoztatta
lapunkat dr. Fekete Zoltán, a projekt szakmai vezetõje. – A klubok fog-
lalkoznak a diabétesz problémával, a magas vérnyomással küzdõk segí-
tésével, illetve különbözõ egészségfejlesztõ elõadásokat is szerveznek.
A legtöbb program decemberben kezdõdik és 2015 májusáig tart, a
szûrõvizsgálatok pedig, mint a nõgyógyászati, vastagbéldaganat vagy
bõrrák szûrés jövõ év januártól júniusig bonyolítjuk le. A projekt célja az
egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása a lakosság,
különösen a magas kockázatú célcsoportok körében az egészségfejlesz-
tést támogató kistérségi intézmény kialakításával és az egészségügyi
ellátórendszer egészségfejlesztéssel összefüggõ feladatainak összehan-
golásával.

Rajzpályázat az egészségfejlesztésért

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0047
Öngyógyító Lenti Kistérség

Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet

székhely címe: 8960 Lenti, Kossuth út 10.
Tel./Fax: 06/92/351-101
e-mail: lentiszakrend@zalaszam.hu

Koltai Máté (a fotón) rajzát ítélték az egyik legjobbnak a
pályázaton.

Öngyógyító Lenti Kistérség
dr. Bakos Katalin Páka

dr. Barbalics Marianna

,
Kányavár, Pördefölde, Ortahá-
za települések vegyes házior-
vosi szolgálata

Gutorfölde, Szentpéterfölde,
Csertalakos települések vegyes
háziorvosi szolgálata

Továbbá együttmûködõ part-
nerként kívánjuk bevonni a
projektbe a kistérség egészség-
fejlesztéssel foglalkozó civil
szervezeteit és a hátrányos
helyzetû, illetve fogyatékkal
élõk képviselõit.

Az Egészségfejlesztési Iro-
dát a rendelõintézet udvari,
jelenleg nem használt épületé-
ben hozta létre a pályázó dr.
Hetés Ferenc Szakorvosi Ren-
delõintézet. Az iroda mûködé-
séhez, kialakításához az épület
átalakítására volt szükség ah-
hoz, hogy megfeleljen az elõírt
minimum követelményeknek.
A közbeszerzést követõen a
lenti dolgozói vará-
zsolták újjá az addig haszná-
laton kívüli épületet.

Funkcionális átalakításként
a teljes épület akadálymente-

LEKO Kft.

sítése megvalósult. Mobil moz-
gáskorlátozott rámpa épült az
épület akadálymentes megkö-
zelítése érdekében.

A rendelõintézet udvari
épületében, az Egészségfejlesz-
tési Irodában kialakításra ke-
rült egy kisebb alapterületû
rendelõ és egy iroda és tár-
salgó helyiség.

Az Egészségfejlesztési Iro-
da tevékenységeivel jól illesz-

kedik a rendelõintézet intéz-
ményi szerkezetébe. Közvet-
lenül az intézményt irányító
fõigazgatói szint alatt helyez-
kedik el, önálló intézményi
egységként.

Feladataink közé tartozik
a pályázatban meghatározott
egészségfejlesztési tevékeny-
ségek ellátása, betegklubok
mûködtetése, szûrõvizsgálati

A rendelõintézet nem használt épületét alakították át.

A felújítást a LE-KO Kft. végezte.

A rekonstrukció a tervek szerint zajlott.
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(Folytatás a 10. oldalon)

(Folytatás a 8. oldalról)

Öngyógyító Lenti Kistérség
programok, elõadások megtar-
tása a kistérség együttmûködõ
településein. A pályázat egyik
vezetõje, szerint
alapvetõ a kapcsolattartás az
egészségfejlesztéssel foglalko-
zó szervezetekkel és rendkívül
fontos része a programnak az
irodát felkeresõ érdeklõdõk és
betegek tájékoztatása, az ellátó
rendszer megfelelõ szintjeire
(háziorvoshoz, szakorvoshoz
való irányításuk).

Az Egészségfejlesztési Iro-
dán (rövidített néven: EFI) ke-
resztül támogatjuk és szervez-
zük a kistérség településein a
daganatos betegségek, szív-, ér-
rendszeri, keringési betegsé-
gek, emésztõszervi megbete-
gedések szûrõvizsgálatait, együtt-
mûködünk a

szervezésében
végrehajtott szûrõ-vizsgálatok-
ban is, amelyeket Lentiben és a
csatlakozott háziorvosi körze-
tek településein valósítunk
meg. A 3 fõvel mûködõ EFI-
ben így folyamatosan 2-2 szak-
ember biztosítja a szakmai fel-
adatok ellátását, az egészségfej-
lesztési szolgáltatásokat, és a

Gáspár Lívia

Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazga-
tási Szervének

heti 40 órában mûködõ iroda
heti 30 órában fogadja a
klienseket.

Az egészségfejlesztési iroda
elérhetõségei:
0692/ 351-010, 2134, 2135 mellék
0692/ 351-485 közvetlen vonal
06/20/3626320
lenti efi_kisterseg@zalaszam.hu

Nyitva tartás:
hétfõ: 8.00 -11.00 , 13.00.- 16.00
kedd: 8.00 -11.00 , 13.00.- 16.00
szerda: 8.00 -11.00 , 13.00.- 16.00
csütörtök: 8.00 -11.00 , 13.00.- 16.00
péntek: 8.00-14.00

Terveink között szerepel az
elsõdleges megelõzés minél
szélesebb körben való elter-
jesztése, tudatosítani kell az
emberekben, hogy közös társa-
dalmi érdekünk a betegségek
megelõzése.

A férfi és nõi lakosságra ki-
dolgozott komplex szûrõvizs-
gálatokat tervezünk megvalósí-
tani, nõgyógyászati, prosztata,
vastagbél, szív- és érrendszeri
megbetegedések kiszûrése ér-
dekében 9 körzetben (Lenti-
ben 3 körzetben, Gutorfölde,
Páka, Csömödér, Lovászi, Cseszt-
reg, Tornyiszentmiklós) 2014.
március-november között. 2014.
januártól júniusig 9 körzetben

_

kampány szûrõvizsgálatokat
szervezünk és hajtunk végre,
melyek, bõrgyógyászati, sze-
mészeti, szájüregi, vastagbél,
nõgyógyászati és tüdõszûrési
szûrõprogramokat tartalmaz-
nak. A járó beteg szakellátás-
hoz és az alapellátáshoz szer-
vesen kapcsolódó betegklu-
bok mûködését szeretnénk el-
indítani, a már mûködõ klu-
bok munkáját segíteni. Új be-

tegklubként cukorbeteg klubo-
kat, szív- és érrendszeri beteg-
klubokat valamint „Lelki egész-
ség” klubját indítjuk be a kis-
térség számos településén. A
különbözõ egészséges életmó-
dot népszerûsítõ programokkal
(pl. Tai-chi Chi-kung, relaxációs
lazító torna, jóga klub, has-
tánc), egészségügyi felvilágosí-
tó elõadásokkal, egészségnapok

Kánya Szilvia, az Egészségfejlesztési Iroda vezetõje.

Akadálymentesített az épület.

Iroda, rendelõ és társalgó kialakítására került sor.

A mûszaki átadás…

Az átalakított épület.
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(Folytatás a 9. oldalról)

Öngyógyító Lenti Kistérség
szervezésével a lenti kistérség
lakosságának egészségi állapo-
tát szeretnénk javítani.

Az Egészségfejlesztési Iro-
da vezetõje, sze-
rint a konkrét programok
megvalósítása mellett ugyan-
ilyen fontos, hogy a pályázat-
ban szereplõ szûrõvizsgálatok,
betegklubok, elõadások, egész-
ségnapok és hetek felhívják a
figyelmet az egészséges élet-
módra és a szûrõvizsgálatokon
való részvételre. A testmoz-
gást ösztönzõ programok szer-
vezésével és népszerûsítésé-
vel, valamint a testmozgás ta-
nácsadás bevezetésével a mun-
kaképes korú, illetve az idõ-
sebb korosztály mozgássze-
gény életmódján kívánunk vál-
toztatni.

Munkánk elsõ lépésként a
kisgyermekeket szólítottuk meg.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy
minden korosztályt elérjünk
programjainkkal. Célként tûz-
tük ki, hogy mindenkinek fel-
hívjuk a figyelmét az egész-
séges életmód fontosságára.

A pályázat indításakor egy
rajzpályázat kiírására került
sor ,,Élj egészségesen” címmel
és kabalafigura tervezésre kér-
tük fel az ifjúságot, aminek
nagy jelentõsége lesz a késõb-
biekben, hiszen a pályázatunk

Kánya Szilvia

arculati tervéhez merítünk öt-
leteket a szebbnél-szebb raj-
zokból. Nagy sikert aratott-e
programunk, hiszen 40 kabala-
figura terv és 61 rajzpályázat
érkezett irodánkba, összesen
101 remekmû.

A program megkoronázása
az ünnepélyes díjátadó volt,
amit a lenti mûvelõdési ház-
ban rendeztünk meg.

Mindenkinek kedvesked-
tünk egy apró kis ajándékkal, a
10 legjobb kabalafigura terve-
zõ és 30 legjobb rajzot készítõ
pedig értékes sporteszköz aján-
dékcsomagot vehette át

polgármestertõl.
Hor-

váth László

Irodánkba mindenkit vá-
runk,

•aki egészséges, és hosz-
szú távú célként azt tûzte ki
maga elé, hogy az is szeretne
maradni, és természetesen azo-
kat is várjuk,

• akik bármilyen egészségi
problémával küzdenek, hiszen
számukra megpróbáljuk meg-
találni a sok lehetõség közül a
megfelelõt, legyen az szakorvos-
hoz való irányítás, betegklub,
vagy rendezvényeink bármelyike.

• Várjuk intézmények, mun-
kahelyek jelentkezését, ame-
lyek fontosnak tartják dolgo-
zóik fizikális, mentális egész-
ségi állapotának megõrzését,
javítását.

A rajzpályázat eredményhirdetésének pillanata.

Jutalommûsor is várta a pályázó gyermekeket.

Néhány alkotás a 101 rajzból.
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Ha megkérdeznénk tíz embert, hogy mit ért egészséges táp-
lálkozáson, tízféle választ kapnánk. A válaszoknak azonban lenne
egy közös vonása: sajnos, az egészséges táplálkozást nem en-
gedhetem meg magamnak, mert Magyarországon ez elérhetetlen.

Ebbõl kiderül, hogy a legtöbben elképzelünk magunknak a
saját ízlésünk szerint megfelelõnek tartott, drága és gyakran
felesleges különlegességeket tartalmazó táplálkozást, és azt
mondjuk egészségesnek. Az egészséges jelzõ arra utal, hogy jó
táplálékválasztással, menütervezéssel, ételkészítéssel és étkezési
ritmussal elegendõ energia és tápanyag kerül a szervezetünkbe
ahhoz, hogy tartósan egészségesek maradjunk. Ehhez ismerni
kell az egészséget védõ, megõrzõ és a betegséget megelõzõ, azaz
az egészséges táplálkozás útmutatásait.

Az egészséges táplálkozás második biztosítéka a változatos-
ság. Az egészség megõrzése és a betegségek megelõzése érde-
kében rendszeresen fogyasszunk zöldségféléket, fõzelékféléket
és gyümölcsöket, ez az egészséges táplálkozás harmadik ajánlása.

Az egészséges táplálkozás negyedik tanácsa arra figyelmez-
tet, hogy a burgonya, valamint a gabonafélék (a fõtt tészta, a
búzadara, az árpakása, a kenyér, a péksütemények) szintén fon-
tos alkotóelemei a változatos, egészséges táplálkozásnak. Ügyelni
kell azonban az elkészítésre, mert például az igen divatossá vált
olajban és zsírban sült hasábburgonya, burgonyaszirom nem
tartozik az egészséges táplálkozás napi gyakorlatához (persze, a
vajjal készült burgonyapüré sem). A kenyerek és a péksütemé-
nyek csoportjából a teljes kiõrlésû lisztbõl készült barna válto-
zatok különösen értékesek, mert a bennük lévõ élelmi rostok
serkentik a bélmûködést.

A következõ tanács arra int bennünket, hogy az eddigieket ki kell
egészíteni értékes fehérjeforrásokkal: sovány húsokkal és húské-
szítményekkel, sovány tejjel és tejtermékekkel, valamint tojással.

Közismert tény az is, hogy a túlzott zsiradékfelvétel nemcsak
jelentõsen növeli az étrend energiatartalmát és ezzel az elhízás
kifejlõdésének legfontosabb tényezõje, hanem közrejátszik az
érelmeszesedés kialakulásában is. Különösen az állati eredetû
zsírok szerepe jelentõs e tekintetben. A növényi eredetû zsírok
összetétele kedvezõbb, rendszeres használatuk révén megelõz-

Receptoldal egészséges ételekrõl

hetõ, illetve mérsékelhetõ az érfalon az érelmeszesedéses lera-
kódások keletkezésének veszélye, és összetevõik csökkentik a
vérkoleszterin szintet is. Az egészséges és zsírszegény táplálko-
zásban természetesen nemcsak a látható zsiradékra kell ügyelni,
hanem az élelmiszerekben lévõ rejtett zsiradékokra is. Kerüljük
az édességek rendszeres élvezetét és a bõséges cukrozást. Végül
kerüljük a túlzott sózást.

Hozzávalók 2 adaghoz:

Elkészítés:

15 dkg széles metélt,
20 dkg sütõtökpüré,
2 gerezd fokhagyma,
2 evõkanál olívaolaj,
5 dkg vaj vagy Rama,
2,5 dl tejszín,
só,
õrölt fehérbors,
szerecsendió,
bazsalikom,
sajt

Elõször a sütõtököt daraboljuk fel, majd sütõben süssük
készre, és hagyjuk kicsit hûlni.

Egy serpenyõbe hevítsük fel az olajat, majd adjuk hozzá a
vajat, és nyomjuk bele a fokhagymagerezdeket. Ezután öntsük fel
a tejszínnel, majd tegyük bele az elõzõleg megsütött sütõtök-
pürét, az apróra felvágott bazsalikomot, és ízlés szerint fûszerezzük.
Kézi habverõvel keverjük simára, majd kevergetve fõzzük
néhány percig, hogy a szósz kicsit besûrûsödjön. (Használhatunk
hozzá szárított bazsalikomot is, de a frissen szedett levelekkel
lesz igazán ízletes.) A tésztát enyhén sós vízben fõzzük puhára.
Ezután szûrjük le, majd rögtön tegyük rá az elkészült szószra. Ala-
posan forgassuk össze, és ha szükséges, sóval még ízesítsünk utána.

Tálaláskor a tésztát szórjuk meg reszelt sajttal és apróra
összevágott bazsalikommal.

Ezúttal a sütõtökös-bazsalikomos tészta elkészítését ajánljuk
olvasóinknak.

Rendszeresen fogyasszunk zöldségféléket, gyümölcsöket.

Sütõtökös-bazsalikomos tészta
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Hagyományteremtõ céllal
rendezte meg a

karöltve a

„A fogyatékos-
ság nem akadály, játék határok
nélkül” elnevezésû programját
a lenti Sárberki Szabadidõ
Központban.

, a központ vezetõje
érdeklõdésünkre elmondta,
programjuk az integráció je-
gyében zajlik, a szomszédos
Lendváról két intézménybõl,
továbbá a megye hasonló, fo-
gyatékosokkal foglalkozó ott-
honaiból várnak vendégeket:

– Óriáscsúszda, kétkerekû
kisjármû, bemutatkozó kultu-
rális mûsorok, kézmûves fog-
lalkozások és szabadidõs ki-
kapcsolódás várja az érdeklõ-
dõket. Hasonló rendezvények-
re általában a fõvárosban és a

Kolping Támo-
gató és Foglalkoztató Központ

Fehér Bottal a
Kerka Mentén Együtt Egymá-
sért Egyesülettel

Pozsonec Csoma
Veronika

Hagyományteremtõ céllal
megyei központokban kerül
sor, anyagi lehetõségeink nem
teszik lehetõvé a távolabbra
utazást, így a magunk és part-
nerintézményeink számára hoz-
tuk létre a mai találkozót.
Célunk, hogy megmutassuk: a
fogyatékosság nem jelenti a
teljes életrõl való lemondást,
vannak életcélok, törekvések
és igazán példaértékû néhány
sortársunk élethez való hozzá-
állása – tette hozzá Pozsonec
Csoma Veronika.

Az eseményhez kapcsoló-
dott még „Segíthetünk? Ön-
kéntes fiatalok akcióban!” pro-
jektje által a lenti

is,
és

osztályfõnökök irányításával.
– Az egyik terület, amit vá-

lasztottunk a szociális tevé-
kenységek körébõl, a „fogyaté-
kos személyek ellátásának segí-

Lámfalussy
Sándor SZKI Kissné Kóti
Éva Soósné Bertalan Irén

tése, közös kulturális és sport
tevékenységben részvétel” –
részletezte Kissné Kóti Éva. –
Két osztállyal veszünk részt a
mai rendezvényen, így fejleszt-
jük tanítványaink szociális ér-
zékenységét, toleranciájukat,
fejlõdik felelõsségvállalásuk, ez-

által nem félnek az új, isme-
retlen feladatokban szerepet
vállalni, mindeközben egymást
motiválják és már középiskolás
éveikben megtalálhatják élet-
céljukat, hivatásukat akár a
szociális munka területén.

dj

Részlet a kulturális mûsorból.

Hosszú csendes évek után
nemrég újra katonai bakan-
csok csattanása visszhangzott
az egykoron minden sorka-
tona által rettegve emlegetett

kihalt falai
közt. Vezényszavaktól, gráná-
tok durranásától, csapatrádiós
kommunikációtól és lövések
zajától volt hangos az egykori
katonai létesítmény.

Nem, nem katonai gyakor-
latozás zajlott és még csak a
sorkatonaság intézményét sem
vezették be újra, csupán egy a
nagyközönség által talán ke-
vésbé ismert, de hazánkban és
külföldön is egyre nagyobb

zajdai laktanya

Újra élet költözött a zajdai laktanyába

népszerûségnek örvendõ sza-
badidõs hobbitevékenység, az

játék kedvelõi hoztak
újra életet a többnyire üresen
álló régi épületek falai közé.

Az airsoft-ot sokan hajla-
mosak keverni a paintball ne-
vû szintén lövöldözõs játékkal,
pedig a kettõ közti hasonlóság
lényegében csak abban van,
hogy különbözõ tereptárgyak
közt fegyvernek látszó eszkö-
zökkel két csapat küzd egy-
mással egy adott cél elérésnek
érdekében.

Az airsoft-ot kedvelõ és ûzõ
közösség tagjainak internetes
bejegyzései és ismertetõi egy-

airsoft

értelmûen arról szólnak, hogy
ez sokkal több mint egyszerû
durrogtatás. A paintball-al el-
lentétben ebben a játékban a
valódival teljesen megegyezõ
fegyver replikákat használnak
a játékosok, melyek nem fes-
téklövedéket, hanem apró, bio-
lógiailag lebomló golyókat, úgy-
nevezett BB-ket lõnek egymás-
ra. Mivel a lövedék nem hagy
nyomot, ezért az játék során
eltalált résztvevõnek saját ma-
gának kell jeleznie a találatot
keze felemelésével és az angol
HIT (találat) szó bekiabálá-
sával. Éppen ezért az airsoft
egyfajta becsületjáték is, ami
még inkább összekovácsolja
ezt a közösséget.

Az airsoft-ot ûzõ játékoso-
kat szinte lehetetlen megkü-
lönböztetni a valódi katonától,
mivel többségük fegyvere és
ruházata a legapróbb részlete-
kig tökéletes másolata az ere-
detinek. Ezt a hobbit többen
azért is választják, mert kiváló
közösségkovácsoló ereje mel-
lett a számítógépes lövöldözés-
sel ellentétben friss levegõn
van a játékos, egyfajta test-
mozgás is, mivel a pályán foly-
ton változtatja a pozícióját a
szituációnak megfelelõen és
nem utolsó sorban megtanul
csapatban gondolkodni, vala-
mint sokkal gyorsabbá válik a
reakcióideje a váratlan, azon-

nali megoldást igénylõ szituá-
ciók miatt.

A közösség tagjainak írásai
szerint a zajdaihoz hasonló
régi laktanyák tökéletes tere-
pet nyújtanak az airsoft játé-
kok lebonyolítására, mivel több-
ségük hatalmas területen fek-
szik és olyanok, mint egy-egy
háborús övezetben kiürült ro-
mos város, mely tele van fe-
dezékekkel, búvóhelyekkel, el-
foglalható épületekkel. A játé-
kok során vannak bizonyos vi-
selkedésre és technikai feltéte-
lekre vonatkozó alapszabályok,
továbbá a szervezõk további
szabályokkal egészíthetik a
rendezvényt. A találkozók so-
rán a játékosoknak egy a játék-
mesterek által kitalált háborús
szituációt kell megoldaniuk,
mely a hétvégi eseményen egy
terület és adott épületek elfog-
lalását jelentette.

A zajdai airsoft találkozóra
több mint 200 résztvevõ érke-
zett, többségük ,
de találkoztunk szlovéniai csa-
patokkal is. A szervezõk utó-
lagosan számos pozitív véle-
ményt fogalmaztak meg a hely-
színnel kapcsolatosan, így ter-
veik szerint következõ évben
valószínûleg több alkalommal
is szeretnének hasonló vagy
még nagyobb létszámú talál-
kozót szervezni a lenti lak-
tanyába.

Ausztriából

Tökéletes terepet biztosít a volt zajdai laktanya.
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A
közelmúltban tartott ünnepi,
zalavári ülésén kitüntetések
átadására is sor került. Az ün-
nepségen , a
Kolping Gondozási Központ
Lenti és kistérsége zalabaksai
Kolping Otthonának részleg-
vezetõje Zala Megye Szociális
Gondoskodásáért Díjat kapott.

– 1998 óta tevékenykedem
az idõsellátásban, elõtte gyógy-
szertári asszisztensként dol-
goztam. – kezdte Ábrahám
Csilla beszélgetésünket életpá-
lyája áttekintésével. – Lenti-
ben, a központban az idõsek
klubját vezettem és vezetõhe-
lyettesként tevékenykedtem,
majd Zalabaksán lettem rész-
legvezetõ az otthonban.

– 23 fõ a munkatársaim
száma, õk fõnõvér, nõvér, fog-
lalkoztató, mentálhigiénés mun-
katárs, takarítónõ, mosónõ,
karbantartó és konyhai kise-
gítõ munkakörben dolgoznak,
valamint 58 lakó (idõs ember)
él az otthonban.

– Az idõsek iránti tisztelet,
alázat, szeretet nagyon fontos
a munkánkban, a szociális gon-

Zala Megyei Közgyûlés

Ábrahám Csilla

– Hány munkatárssal dol-
goznak Zalabaksán?

– Ittlétünk rövid ideje alatt
is érezhetõ az a gondoskodó
szeretet, ami az otthon lakóit
körülveszi!

Az idõsek iránti szeretet és tisztelet
Zala Megye Szociális Gondoskodásáért Díjat kapott
doskodásban. Az ápoláson és a
gondozáson túl az ellátottak
napjainak hasznossá tétele, a
szabadidõ tartalommal való
megtöltése a célunk. Az igazi
otthont sajnos nem tudjuk pó-
tolni, de adott egy barátságos
környezet, amely biztonságot,
törõdést nyújt lakóinknak.

– Természetesen, de ugyan-
ilyen fontos a munkánkban a
kollegalitás és csapatmunka is!
Mindenkinek azonos hullám-
hosszon kell lennie, gondosko-
dásában is azonos tartalmakat
kell megvalósítania a sikeres
munkához. Elmondhatom, ne-
kem szerencsém van, hogy
ilyen munkatársaim vannak,
mindenkit elismerés illet, hi-
szen nagyon nehéz szakterü-
leten felemelõ tevékenységet
végeznek.

– Természetesen nagyon
örültem, meglepett a kitünte-
tés, ugyanis mindig azt gon-

– Ez a törõdés, odafigyelés
bizonyára a vezetõi erényei-
nek alapköveit is jelentik.

– Hogyan fogadta a me-
gyei szintû kitüntetést?

doltam, hogy én csak teszem a
dolgom. Nagyon jól esett, nem
vártam ezt a magas szintû
elismerést, melyet ezúton is
megköszönök a felterjesztõim-
nek és csak ismételni tudom,

hogy jó teljesítményt csapat-
munkával lehet elérni és ter-
mészetesen szükség van a nyu-
godt, támogató családi lég-
körre is.

dj

Ábrahám Csilla (az elsõ sorban jobbról a harmadik) ragasz-
kodott ahhoz, hogy ne portréfotó készüljön. Szívesebben állt
a gondozottak és a munkatársak közé.

„A Kerka mentén és a Mu-
ravidéken fogyatékossággal élõ
személyek és szervezeteik esély-
egyenlõségének biztosításáért”
- Együtt-Egymásért II. projekt
együttmûködõ partnerek tar-
tották meg ünnepségüket a kö-
zelmúltban a Fehér Bot Nem-
zetközi Napja alkalmából.

– Az emléknapoknak nem
arról kell szólniuk, hogy csak
azon az egy napon figyeljünk
oda az érintettekre, és külön-
ben ne tegyük azt az év többi
napján – válaszolta kérdésünk-
re az ünnepségen résztvevõ

, a Vakok és
Gyengénlátók Országos Szövet-
ségének elnöke. – Fontosabb-
nak tartom azt, hogy ilyenkor a
látássérültek mutassák meg ma-

Szakály Melinda

Ünnepség a Fehér Bot Nemzetközi Napján Lentiben

gukat, mint tették ezt központi
ünnepségünkön is, ahol látássé-
rült mûvészek, és olyanok lép-
tek fel, akiknek valamilyen szin-
ten közük van a látássérültekhez.

Az ünnepi esemény nem-
zetközi jellegét a Csáktornyá-
ról (Horvátország) érkezett

, a
és

települések látássérült
egyesületi delegációja erõsítet-
te, továbbá együttmûködõ
partner volt a szervezésben a
lenti egyesülettel karöltve a
Kolping Támogató és Foglal-
koztató Központ is.

– Ünnepségünk kiemelke-
dõ jelentõségû rendezvény-
naptárunkban és nagy örö-
münkre szolgál annak nemzet-

Udruga Cakovec Egyesület
szlovéniai Muraszombat
Ptuj

közi jellege, hiszen muravidé-
ki, horvátországi sortársaink is
megtiszteltek bennünket a mai
alkalommal, az országos veze-
tõség részvétele mellett –
emelte ki az esemény jelentõ-
ségét , a lenti Fe-
hérbottal a Kerka Mentén
Együtt - Egymásért Egyesület
elnöke. – Célunk, hogy igazol-
juk a mai világban jelenlétün-
ket, az akadálymentesítés szük-
ségességét, az esélyegyenlõsé-
get, amely területeken még
van tennivaló. Ettõl az évtõl
határozott lépéseket teszünk a
fogyatékos emberek integrá-
ciója érdekében, a látássérülte-
ken túl a mozgáskorlátozottak,
a hallássérültek érdekében te-
vékenykedünk, amelynek szak-
mai alapját adja a helyi támo-
gató szolgálattal való közös
együttmûködésünk.

Kovács Béla

A lenti egyesület elnöke
még elmondta: ugyancsak elõ-
relépés történt nemzetközi
kapcsolataik bõvítése és a tar-
talmi együttmûködõ munka te-
kintetében is, hiszen a korábbi
muraszombati kapcsolatukon
túl szoros kapcsolatot építet-
tek ki a horvátországi és ptuji
társzervezeteikkel.

– Sporttalálkozókkal kezd-
tük kapcsolatainkat a magyar-
országi testvérszervezetünk-
kel, melyet mára már a kultu-
rális területeken is összefûz-
tünk, így elmondható, hogy
nagyon jó, építõ jellegû az
együttmûködésünk a helyiek-
kel – erõsítette meg az elõb-
bieket , a ptuji
egyesület elnöke.

A rendezvényen a köszön-
tõk, az ünnepélyes megnyitó
után kulturális mûsor, segéd-
eszköz bemutató, majd ebéd
és kötetlen beszélgetés, eszme-
csere lehetõsége állt a részt-
vevõk rendelkezésére.

Janez Solina

Dányi József

A muravidéki delegáció a rendezvényen.
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Horváth László polgármester,
Ferenczi Róbert alpolgármester

Drávecz Gyula

Dr. Fekete Zoltán

Árkovicsné Pezzetta Claudia

Vatali Ferenc

Héra József

Gáspár Lívia

Drávecz Gyula

Vatali Ferenc

Héra József

Gáspár Lívia

Gáspár Lívia

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

2013. november 4-én (hétfõn) 8.00-9.00 óráig,

2013. november 5-én (kedden) 15.00-16.00 óráig.

2013. november 6-án (szerdán) 9.00-10.00 óráig,

2013. november 6-án (szerdán) 16.00-17.00 óráig,

2013. november 11-én (hétfõn) 15.00-16.00 óráig,

2013. november 20-án (szerdán) 13.00-14.00 óráig.

2013. november 4-én (hétfõn) 17.00-18.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében,

2013. november 6-án (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,

2013. november 11-én (hétfõn) 16.15- 17.15 óráig a
mumori kultúrházban,

2013. november 12-én (kedden) 14.30-15.30 óráig a
máhomfai kultúrházban,

2013. november 12-én (kedden) 16.00-17.00 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban

fogadják az érintett városrész lakóit.

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem

Települési képviselõk fogadóórái:

Városrészekben tartandó fogadóórák:

Fogadóórák

2013.
november 30. napjáig

Lenti Város Önkormányzat képviselõ-testületének a kitün-
tetõ címek, valamint díjak alapításáról és adományozásáról,
továbbá a „Lenti Város Tiszteletbeli Polgára” cím adomá-
nyozásáról szóló 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel
módosított 23/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete értel-
mében

• 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 Gyermekvédel-

méért Díj,
• Lenti Város Gazdaságáért Díj,
• Lenti Város Közösségi Életéért Díjakra
vonatkozó javaslatokat – részletes indoklással –

lehet megküldeni a polgármesterhez
címezve.

A kitüntetések adományozására javaslatot tehet: a kép-
viselõ-testület tagja, a bizottság tagja,

bármely lenti állampolgár, helyi szervezet, egyesület.

H I R D E T M É N Y
Lenti Város KitüntetéseiGödöllõn

dr. Gémesi György
Szabó László

Tóth Krisztina

Németh Károly

lenti Móricz
Zsigmond Egységes Gyógype-
dagógiai Intézmény

Horváth Rozália

rendezték meg a
speciális tantervû iskolák ré-
szére kiírt 12. országos aszta-
litenisz diákolimpiai döntõt.

Az ünnepélyes megnyitón
részt vett
polgármester,
FODISZ elnök. Bemutatót tar-
tott asztalite-
nisz legenda, a Magyar Köztár-
sasági Ezüst Érdemkereszt
tulajdonosa, 28-szoros magyar
bajnok, 7-szeres Európa-baj-
nok, aki 13-szor volt az év ma-
gyar asztaliteniszezõje, s 2000-
ben a Sidney-i olimpián páros-
ban a legjobb 4 közé került, és

171-szeres vá-
logatott, örökös magyar bajnok.

A döntõben a

sportolói
sokadszor írtak sporttörténel-
met, hiszen sorrendben 12. al-
kalommal is aranyérmesként
képviselték Zala megyét. Ez a
megyében és országosan is
egyedülálló sorozat.

paralim-
piai válogatott kerettag 4. alka-
lommal szerepelt a döntõben,
aki idén megkoronázta káprá-
zatos pályafutását, veretlenül,
játszmaveszteség nélkül lett

Asztalitenisz-siker Gödöllõn

bajnok. (Lenti) is
tisztességgel helytállt, 6. he-
lyen végzett.

felkészítõ ta-
nárnak pedig az a dicsõség
jutott, hogy már a 23. országos
döntõben szerepeltek eredmé-
nyesen tanítványai (12 asztali-
tenisz, 11 labdarúgás).

Orsós Zoltán

Paksa Tibor

Horváth Rozália és Paksa

Tibor.

Drávecz Gyula, a lenti
Arany János Általános Iskola
tanára szervezésében jutottak
el Budapestre, a magyar lab-
darúgó-válogatott Andorra el-
leni mérkõzésére lenti fiatalok
(képünkön).

– Az MLSZ Gyermek Szek-
torához regisztráltunk – még
az ominózus holland meccs
elõtt – jegyzi meg tréfásan
Drávecz Gyula –, és lehetõsé-

Válogatott meccsen…

günk nyílt egy kirándulásra
Budapestre, egyben megte-
kintve a válogatott utolsó mér-
kõzését. Az Arany és Vörös-
marty iskolákból 25 fõ labda-
rúgást szeretõ, iskolai csapa-
tok különbözõ korosztályaiban
szereplõ tanuló jött velünk és
a tapasztalatszerzés mellett
még a végeredmény is nekünk
kedvezett, hiszen 2-0-ra
nyertünk!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Lenti és Vidéke

Véget ért a városi kispályás
labdarúgó bajnokság 2013. évi
kiírása, a csapatok õsztõl te-
remben folytatják a küzdel-
met. A résztvevõ nyolc együt-
tes, az IPA Lenti együttese ko-
rábban visszalépett a küzdel-
mektõl, között kihirdették a
végeredményt. Harmadik he-
lyen végzett a csa-Zala Volán

Bajnokot avattak
pata, második lett a

, míg az aranyérmet a
együttese szerezte

meg. A bajnokság gólkirálya a
negyedik helyezést elérõ

csapatának tag-
ja, lett 33 góllal.

A díjakat
polgármester adta át a csa-
patok képviselõinek.

Farmer-
világ
Fregatt TK

Me-
mory Computer

Balazsic Péter
Horváth László

Végeredményt hirdettek a városi labdarúgó bajnokságban.
Képen az elsõ három helyezett csapat vezetõje és a gólkirály.

Október elején érte a meg-
tiszteltetés a

az NB I U 19 és U 21-es
korosztály

labdarúgó mér-
kõzéseit vezethették- tájékozta-
tott , az egyik
bíró.

– Mindnyájan a megyei já-
tékvezetõi keret tagjai vagyunk,
nagy megtiszteltetés számunk-
ra, hogy ezen a szinten is ki-
próbálhattuk tudásunkat –
tette hozzá Drávecz Gyula.

A lenti játékvezetõk cso-
portját vezetõjük,
mutatta be lapunknak:

– 2004 óta irányítom a len-
ti játékvezetõi csoportot, 20
fõvel dolgozunk, egy országos

lenti játékvezetõ-
ket

Kaposvári Rákóczi
- Gyõri ETO FC

Drávecz Gyula

Szép Sándor

kerettagunk is van az NB III-
ban, amely nagy megtisztelte-
tés és öröm számunkra – emel-
te ki szerényen az utóbbit Szép
Sándor, ugyanis fiáról, Szép II.
Sándorról van szó. – A megyei
elsõ osztályban négyen bírás-
kodnak, a megye kettõben há-
rom, a megye háromban hat
fújja a sípot, négy megyei
asszisztensünk és két ellen-
õrünk van, elmondható, hogy
jó a foglalkoztatásunk. Minden
feltétel adva van a jó munká-
hoz a város, a polgármester úr
támogatásával, a mûvelõdési
központ pedig biztosítja ülé-
seink helyszínét, melyet ez-
úton is köszönünk.

dj

Rangos feladat

Vörös László, Szente Róbert, Drávecz Gyula, Deák Ferenc,
Siket László. Horváth Péter hiányzik a képrõl.

Lenti Város Önkormányzata Bursa Hungarica Felsõokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot hirdet felsõoktatási
hallgatók, illetve felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
fiatalok támogatására

A pályázat benyújtásának feltételeire, a csatolandó do-
kumentumokra, valamint a pályázati eljárás rendjére vonat-
kozó részletes információk megtalálhatók a Polgármesteri
Hivatal hirdetõtábláján, valamint a város honlapján
(www.lenti.hu).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Labdarúgó Szö-
vetség szervezésében rendez-
ték meg , a Lenti TE
sportpályáján a veterán labda-
rúgó bajnokság Zala megyei
csapatainak gálamérkõzését.
Zalában három csapat,

és Len-
ti vesz részt a bajnokságban.
Három mérkõzést játszanak
kispályán az õszi és hármat a
tavaszi szezonban. Idén a za-
laegerszegiek nyerték a me-
gyei bajnokságot, valamint õk
lettek tavaly az országos elsõk

Lentiben

Zala-
egerszeg, Nagykanizsa

Veterán foci Lentiben
is. Lenti a második helyet
szerezte meg a zalaiak között.
A 2013-as évet záró gálamérkõ-
zésen a megyeszékhelyi együt-
tessel szemben egy lenti-nagy-
kanizsai vegyes csapat állt fel.

A mérkõzést követõen ke-
rült sor az ünnepélyes ered-
ményhirdetésre. A bajnokság gól-
királya a lenti lett.

A veteránok futballcsapa-
tokban 58 év felettiek, egykor
aktív, NB I-ben és alacsonyabb
osztályokban szereplõ játéko-
sok vesznek részt.

Román Péter

A képen a lentiek veterán együttese.
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Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Horváthné Bencze Irén
Iroda: 8913 Egervár, Nádasdy T. u. 24.
Telefon: 92-564056
Mobil: 30-2524002
E-mail: bencze.iren@t-online.hu

Polgári búcsúztatásPolgári búcsúztatás

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállítás

Megrendelés felvétele, tájékoztatás

az alábbi címen, vagy telefonszámon:

CZOTTER BT., Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.

Tel.: 06 20/951-0824

ONLINE PÉNZTÁRGÉPEK!


