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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

Felnõtt belépõ : 1 600 Ft
GYERMEKEKNEK A BELÉPÉS INGYENES!

Felnõtt belépõ : 2 500 Ft
(14 éves korig)

(pezsgõfürdõ + szaunahasználattal)

Várossá nyilvánításának 35.
évfordulóját ünnepli idén ,
így az évfordulóra is emlékezve
tartották meg a hagyományos
város napi ünnepséget, ahol sor
került a kitüntetések átadására.
A program az ünnepi szent-
misét követõen a nagykanizsai

mûsorával kez-
dõdött, majd sor került a kö-
szöntõkre.

– Az évfordulók mindig je-
les eseményei az egyén vagy
egy közösség életének – fogal-
mazott beszédében

polgármester. – Hogy egy
település milyen volt és milyen
lesz, az nagyrészt lakóin múlik.
Lenti nemcsak lakóhelyünk, ha-
nem sorsunk is. Szépült a város,
jól kezeltük a közigazgatási és a

Lenti

Orff Ütõegyüttes

Horváth
László

közoktatási rend-
szer országos átala-
kításából ránk há-
ruló feladatot. Mû-
ködnek cégeink, in-
tézményeink, mun-
kanélküliségi mu-
tatónk jobb az or-
szágos és a megyei
átlagnál. Fejleszté-
si hiteleink konszo-
lidációjának köszön-
hetõen elmond-
hatjuk, nincs adós-
ságunk. Éltünk a
kínálkozó lehetõ-
ségekkel és léptünk,
amikor kellett.

A polgármester
köszöntõjét köve-
tõen

miniszterel-
nök-helyettes osz-

dr. Navracsics
Tibor

totta meg gondolatait a hall-
gatósággal.

– Az ott élõk számára egy te-
lepülés nemcsak lakóhely, ha-
nem az életük része, sõt a sor-
suk is. Hasonlóképpen mond-
hatjuk ezt egy ország, egy nem-
zet életére is. Egy ország tele-
püléseinek sorsa és élete egy-
ben adja a nemzet sorsát és éle-
tét is. Most, amikor Lenti kö-
zössége ünnepli fennállását,
erejét és boldogulását, akkor
emlékezhetünk arra is, mint
cseppben a tenger, hogyan je-
leníti meg Lenti történelme Ma-
gyarország történelmét is. Hány-
szor voltunk mi is végvár, mint
Lenti, amely a török hódoltság
idején ellenállt a hódító csapa-
toknak és a végvári vonal része-
ként védte nemcsak a országot,
hanem a keresztény Európát is.
A történelme során többször
megismétlõdött, hogy Lentinek
helyt kellett állnia elesett tár-
saiért, vagy úgy, hogy járási
székhely nélküli járást kellett
újraszerveznie a trianoni dön-
tés után, vagy úgy, hogy a kom-
munizmus idõszakában egy sa-
játos módon a nemzetköziségre
hivatkozó politikai, világirodal-
mi rendszer leginkább elszige-
telõdõ települései között kellett
fennmaradnia és tartania a kap-
csolatot testvérvárosaival. Vég-
várnak lenni kicsit rossz csen-
gésû küldetést jelent, hiszen a
végvár veszélyes hely, mindig a
frontvonalon van, ott minden
kockázatos, a hétköznapok is
kockázatosak. Ebben a végvár

A kitüntetettek Horváth László polgármesterrel.

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán

A Város Napja Lentiben
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A felhívja a városban élõ nyug-
díjas pedagógusok figyelmét, hogy a felsõoktatási intézmények
minden évben – kérelem alapján – díszoklevelet adományoznak
azoknak a pedagógusoknak, akik óvónõi, tanítói és/vagy tanár
diplomájukat 50 (arany), 60 (gyémánt), 65 (vas) vagy 70 (ru-
bin) évvel ezelõtt szerezték, és akik az oklevél megszerzésétõl
számított legalább 30 évet pedagóguspályán töltöttek.

A díszoklevél iránti kérelmek elõterjeszthetõk a Lenti Pol-
gármesteri Hivatalban (8960 Lenti, Zrínyi u. 4.), mely a kérel-
mek illetékes felsõoktatási intézményekhez való továbbításában
2014. évben is közremûködik.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2014. február 21.
A kérelemhez csatolni kell:
– önéletrajzot, amely tartalmazza a pedagóguspályán eltöl-

tött minimum 30 éves idõtartam leírását,
– a tevékenységet igazoló okmányt (munkakönyvet),
– a képesítést igazoló oklevelet vagy hiteles másolatát,
– az elõzõleg már kapott díszoklevelet (amennyiben van),
– kérelem díszoklevél kiállíttatásához
További információ kérhetõ a polgármesteri hivatalban

európai uniós ügyintézõtõl, vagy a 0692/553-951-es
telefonszámon.

Lenti Polgármesteri Hivatal

Mol-
nár Mónika

Ezekkel a szavakkal fogadta
a munkatársait
hivatalában (képünkön)

polgármeste-
re. ügyvezetõ és

körzetes kémény-
seprõ hagyományosan – megfe-
lelve a mondásnak, miszerint „a
kéményseprõ szerencsét hoz” –
tett látogatást a lenti polgármes-
teri hivatalban és köszöntötte a

Lángõr 94 Kft.
Hor-

váth László, Lenti
Havasi Zoltán

Bedõ Lajos

„Szerencse is kell…”
város vezetõjét az új esztendõ
beköszöntének alkalmával.

A polgármester elmondta: a
képviselõ-testülettel egyetemben
nagy bizakodással tekintenek az
újév elé, a várost érintõ adósság-
konszolidáció kedvezõ helyzetet
teremtett, továbbá a folyamat-
ban lévõ pályázatok és a válasz-
tások lebonyolítása ad majd ko-
moly munkát a város vezetésének.

létben Lenti nemcsak sok évet
töltött, de kiválóan helyt is állt,
hiszen védte Magyarországot,
Európát, a régióját, közben kö-
zösség tudott maradni, meg
tudta õrizni magát, sõt erõsöd-
ni tudott.

A kitüntetések átadása elõtt
, a Magyar Kultú-

ra Lovagja díjjal, Terézvárosi
emlékplakettel és számos orszá-
gos díjjal kitüntetett énekmû-
vész, népdalénekes, zenepeda-
gógus mûsorát hallgathatta a
közönség, majd
országgyûlési képviselõ és Hor-
váth László polgármester adták
át a kitüntetéseket.

díjat vehetett
át a
város kézilabda életének egyik
mozgatórugója, aki a Lenti
Arany János Általános Iskola és
AMI pedagógusa. Ugyancsak
ezt a díjat vehette át

, a Lenti Városgazdálkodási
Kft., illetve a Lenti Városüzemel-
tetõ Nonprofit Kft. volt ügyve-
zetõje.

kapott
, a Kolping Gondozási

Központ Lenti és Kistérsége
intézményének volt dolgozója.

, a dr. Hetés Ferenc Szak-
orvosi Rendelõintézet laborató-
riumi asszisztensének adomá-
nyozták. A

kapta.

vehetett át a . A

Faragó Laura

Vigh László

Lenti Városért
Gódorné Nagy Marianna

Kovács
Lajos

Lenti Város Szociális
Gondoskodásáért és Gyermek-
védelméért Díjat Baján
Istvánné

Lenti Város Egészségügyéért
Díját Huberné Kovács Eriká-
nak

Lenti Város Közszol-
gálatáért Díjat a Magyar Posta
Zrt. Lenti hivatala Lenti
Város Közösségi Életéért Díjat

Petõ Jánosné
Lenti Város Gazdaságáért

Díjat LOG VALVE Kft. Lenti
üzeme Göncz
Csaba

Lenti Város Oktatásáért Díjat
Pintér Lászlóné-

nak

Lenti Város Sportjáért
Díjat Takács Károly

a
képviseletében

ügyvezetõ igazgató vette
át. Lenti Város Önkormányzata

adományozott
, a Lenti Arany János Álta-

lános Iskola és AMI pedagógu-
sának. A

, a Lám-

falussy Sándor Szakképzõ Iskola
testnevelõ tanára kapta, míg a

úszó, a Lenti Gyógyfürdõ Úszó-
klub versenyzõje. A kitüntettek
nevében Gódorné Nagy Marian-
na köszönte meg az elisme-
réseket.

Az ünnepi mûsort a
produkciója zárta,

majd az esti órákban tûzijáték,
zene és forralt bor várta az ér-
deklõdõket a rendezvénytéren.

Lenti Város Ifjúsági Sportjáért
Díjat Kovács László Györk

Kerka
Táncegyüttes

A Város Napja Lentiben

A kitüntetettek nevében Gódorné Nagy Marianna köszönte meg
az elismerést.

Dr. Navracsics Tibor volt az
ünnepi szónok.

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán

FELHÍVÁS



32014. január Lenti és Vidéke

Itt, a dél-zalai vidéken va-
gyok otthon – hangsúlyozza la-
punknak or-
szággyûlési képviselõ, hozzáté-
ve, hogy szerinte az itt élõ dol-
gos emberek és a dél-zalai tér-
ség egységében rejlõ lehetõsé-
gek az a két érték, ami a biztos
és hosszú távú fejlõdését jelent-
heti e csodálatos vidéknek.

– Igen, örülök, hogy az új vá-
lasztási körzethatárokkal való-
ban hazatérhetek, és meglévõ
parlamenti kapcsolataimat az
itt élõ emberek és családok
szolgálatába állíthatom. Tulaj-
donképpen most érzem azt,
hogy a szülõföldemet, a dél-
zalai térségben élõ embereket
tudom majd képviselni a jövõ-
ben, hiszen édesapám révén a
ma már Pákához tartozó Döme-
földérõl származom. Ott, majd
késõbb Csesztregen töltöttem
gyermekkorom legcsodálato-
sabb éveit, és ismertem meg a
vidék dolgos és büszke család-
jait, akiknek a hatása máig meg-
határozó nekem. Az õ általuk
képviselt értékek, a zalai táj és a
Mura folyó szépsége mélyen
bevésõdött a lelkembe. Ennek a
valaha volt természetes egység-
nek az újbóli megteremtése, a
gazdaság fejlõdésének szolgála-
tába állítása igazi kihívás és

Cseresnyés Péter

– Képviselõ úr, ha jól gon-
dolom, Ön az új választókerü-
leti törvény által lényegében
hazaérkezett?

„Hiszek a dél-zalai térség erejében, a szülõföldem jövõjében!”
Beszélgetés Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõvel

nagyszerû cél a munkámban. Itt
vagyok igazán otthon, e terület
felvirágoztatása bensõ motivá-
ció számomra.

– Természetesen a munkám-
ból következõen sokszor járok a
dél-zalai térség, a határmente
településein, találkozom a pol-
gármesterekkel, közösségekkel
és az itt élõ emberekkel, hogy a
lehetõségekrõl, a jövõbeni fej-
lesztésekrõl beszélgessek velük.
Sokszor ugyanazokon az útvo-
nalakon utazom, mint amikor
édesapámmal a Letenye-Lenti
vagy a Becsehely-Borsfa útvo-
nalakon jártunk ismerõsökhöz,
vagy csak egyszerûen kirándul-
tunk. Ám az életemben van egy
alapvetõ érték, a családom, aki-
ket nem szeretnék a közélet
konfliktusainak kitenni. Fontos
számomra, hogy a magánélet
szentsége és a politika világa
elválasztódjon, így amikor ellá-
togatok szülõhelyemre vagy a
gyermekkori helyszínekre, ak-
kor mindezt csendben teszem.

– Képviselõként és polgár-
mesterként az elmúlt eszten-
dõkben azt a fontos stratégiai
célt követtem – melynek alap-
jait három éve fektettünk le, és
amit azóta is kitartóan, lépésrõl-

– Milyen gyakran látogat ha-
za, gyermekkora színhelyeire?

– Említette, hogy a vidék
egységében gondolkodik, az it-
teni fejlesztésekrõl tárgyal a te-
lepülések vezetõivel?

lépesre megvalósítunk –, misze-
rint e szûkebb régió a déli or-
szághatár és a határon átnyúló
gazdasági, kulturális és turisz-
tikai kapcsolatok erõsítésével
tud fejlõdni. Nagykanizsa, de
Letenye vagy Lenti városai is a
korábbi évszázadokban szerves
egységet alkotott a vidék és
Dalmácia településeivel, együtt-
mûködtek és támogatták egy-
mást. Nagykanizsa piaca azért
lehetett sokáig híres vásárhely,
mert a dél-zalai települések dol-
gos lakói megtermelték azt a
minõségi árut, amit itt értéke-
sítettek. A város nem létezhetett
a térség nélkül, mint ahogy a
térség települései a városokban
kereskedhettek.

– Úgy gondolom, hogy ezt a
valaha élõ kapcsolatot újra fel
kell építeni. Az elmúlt hetekben
számos polgármesterrel talál-
koztam amiatt, hogy egy közös
koncepcióval újra megteremt-
sük ezt a szerves, gazdasági-kul-
turális egységet. Ennek egyik
eleme a helyi termelõk és kéz-
mûvesek támogatása, akiket pá-
lyázatokon keresztül és a ter-
mékpiacok népszerûsítésével
lehet helyzetbe hozni, segítve a
családok életét, és azt, hogy az
itt meglévõ tudás ne legyen a
feledés áldozata. A másik fontos

– Milyen terveket szeretne
megvalósítani?

pillér a turizmus, ahol a határon
átnyúló kiváló kapcsolataink se-
gítségével fejlõdhetünk. A jövõ-
ben bicikli utak hálózzák be a
vidéket, bevonzva az ide érkezõ-
ket, akik a falusi turizmus és a
borturizmus értékeit is meg-
ismerhetik ezáltal. Jó néhány
polgármester kollégámmal már
errõl értekeztünk nemrégiben.
Emellett a páratlan földrajzi el-
helyezkedésünk miatt az észak-
olaszországi vállalkozásokat cé-
lozzuk meg, amelyek nagyon
komolyan érdeklõdnek e terü-
let iránt. Egy déli Gyõr és tér-
sége sikerû lehet a határmente
és Dél-Zala, amire törekednünk
is kell. Ahogy Letenyére megér-
kezett a Müller logisztikai köz-
pontja, úgy számítunk arra,
hogy más városok és települé-
sek közelébe jelennek meg a
befektetõi csoportok. Mindez a
kisebb falvak számára is fellen-
dülést jelenthet, hiszen a be-
szállítói kör az ottani emberek
vállalkozásait is mozgásba hoz-
za, nem beszélve az említett tu-
rizmus fejlõdésérõl. Összessé-
gében én hiszek e térség sike-
rében, mert dolgos emberek él-
nek itt, akiknek a tapasztalata
óriási, a vidék lehetõségei pe-
dig a táj szépsége és a földrajzi
elhelyezkedés okán páratlanok.
És ezt együtt kell kiaknáznunk
és megvalósítanunk!

Tormaföldén, a hagyományos Vince-napi rendezvényen.

Szemüvegkészítés rövid határidõvel

Computeres szemvizsgálat

Védõszemüveg, 3D szemüveg

•

•

•
Tel.: 06-92/352-066

06-30/3055-817

Nyitva:
Hétfõ - Péntek: 9 - 17

Szombat: 9 - 12

00 00

00 00

OPTI-LENT OPTIKA
LENTI, ALKOTMÁNY UTCA 22.

www.optilent.hu
Egészségpénztári kártya elfogadó hely

Divatos

széles választékban

Ft-ért!

„retro”

szemüvegkeretek

6 500
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1989. óta ünnepeljük január
22-én a , ugyanis

1823-ban ezen a
napon tisztázta le a magyar
történelem viharos évszázadai-
ból merített nemzeti imánkat, a

. Ezekkel a szavakkal
kezdte beszédét
polgármester a

tartott ün-
nepségen.

– A Kultúra Napja felhívja
figyelmünket arra, hogy milyen
módon kell a ránk hagyott kul-
turális örökségünkkel felelõs-
séggel bánnunk, s ezt hogyan
kell továbbadunk az utánunk
következõ nemzedéknek, annak
a nemzedéknek, amelynek ne-
velésében szerepünk és az itt
lévõ ünneplõk szerepe is felbe-

Kultúra Napját
Kölcsey Ferenc

Himnuszt
Horváth László

lenti mûvelõ-
dési központban

Ünnepség a Himnusz születésnapján

csülhetetlen… A magyar kultúra
kincseinek jó része már csak
szellemi és tárgyi örökség, köny-
vekben, kottákban, hagyomá-
nyok szintjén létezik, ezek azok
az értékek, melyek várják, hogy
gyermekeink megismerjék õket,
vannak új irányzatok, mûvek,
amelyeket ajánlhatunk és büsz-
kék is lehetünk rájuk. Ugyan-
akkor a kultúra nemcsak a kö-
tõdést segíti, nemcsak identi-
tásképzõ, hanem óriási gaz-
daság- és társadalomfejlesztõ erõ
is – hangzott a polgármester
beszédében.

Az ünnepi beszéd után a za-
laegerszegi

színvonalas mûsorát tekint-
hették meg a megjelentek (ké-
pünkön).

Énekmondó együt-
tes

A január 24-én tartott
frakcióülésén döntés született
arról, hogy három lépésben foly-
tatódik a rezsicsökkentés. Ápri-
lis 1-jétõl a gáz ára 6,5 százalék-
kal, az áramé szeptember 1-jétõl
5,7 százalékkal, a távhõ ára pe-
dig október 1-jétõl 3,3 százalék-
kal csökken.

Az újabb rezsicsökkentésrõl
nyilatkozott lapunknak

zalai országgyûlési képviselõ.
– A baloldal a válság terheit a

lakosságra hárította. A Gyur-
csány-Bajnai kormányok idején
15 alkalommal emelkedett a gáz
ára. 2002 és 2010 között a gáz
ára háromszorosára nõtt, az ára-
mé pedig megduplázódott. A
szocialisták miatt 2010-ben min-
den ötödik háztartás jövedelmé-
nek több mint egyharmadát
költötte lakásfenntartásra. Ez kö-
zel 2 millió ember mindennapi
életét tette nehezebbé. A fõleg
külföldi tulajdonú energiacégek
éveken át óriási profitot termel-
tek. 2011-ben az áramszolgáltató
vállalatok nyeresége 31 milliárd
forint volt. A szocialisták egyes
külföldi cégeknek hosszú évekig
8 százalékos extraprofitot garan-
táltak. Az európai országok kö-
zül a vásárlóerõt figyelembe
véve Magyarországon volt a leg-
magasabb a gáz és az áram ára –
mondta elöljáróban a képviselõ.

– A rezsicsökkentést azért le-
hetett megvalósítani, mert a Fi-
desz-KDNP más szemlélettel állt
hozzá a rezsiárakhoz, mint aho-
gyan azt a Gyurcsány-koalíció
különbözõ kormányai tették

Fidesz

Vigh Lász-
ló

– Miért kerülhetett sor rezsi-
csökkentésre?

A harmadik rezsicsökkentés – három lépésben
Beszélgetés Vigh László országgyûlési képviselõvel

2002 és 2010 között. A Gyur-
csány-koalíció gondolkodásának
a középpontjában az állt, hogy a
rezsi, a közmûszolgáltatások pro-
fitorientált szolgáltatások. A Fi-
desz és a KDNP viszont egyér-
telmûen kimondta: a közmûszol-
gáltatók monopóliumok, ennek
megfelelõen nem profitorien-
tált, hanem nonprofit szolgálta-
tásként gondolnak rájuk. A non-
profit közmûszolgáltatásokról
szóló törvény még ebben a cik-
lusban elkészül, de azt javasol-
ják, hogy a választók döntsenek
róla április 6-án. Ha a szavazók a
Fidesz-KDNP képviselõjelöltjeit
támogatják, akkor a parlament-
ben el fogjuk fogadni ezt a tör-
vényt, és ezzel véglegessé tesz-
szük, hogy Magyarországon a
rezsi nonprofit szolgáltatás.

– Az április 6-i országgyû-
lési választásra a Fidesz - Ma-
gyar Polgári Szövetség és a
Kereszténydemokrata Néppárt
Önt javasolta Zala megye 1-es
számú választókerületének kép-
viselõ-jelöltjévé…

– Az Országgyûlés a kor-
mányprogramnak megfelelõen
átalakította és leegyszerûsítette
a választási rendszert, így 386
helyett csak 199 képviselõ lesz a
következõ parlamentben 2014-
tõl. Ennek köszönhetõen jelen-
tõsen olcsóbb és hatékonyabb
lesz a mûködés. Az átalakítás
következtében Zala megyének
így a jövõben 10 helyett csak 3
országgyûlési képviselõje lesz,
azaz a törvény három nagy vá-
lasztókerületet alakított ki a me-
gyében. Ezek közül az 1-es szá-
mú választókerület 76 település-
bõl áll, benne 3 várossal (Zala-
egerszeg, Lenti, Zalalövõ) és 73
faluval. Ennek a nagy kiterje-
désû választókerületnek eddig
három kormánypárti képviselõ-
je volt: dr. Gyimesi Endre, Pintér
László és jómagam. A ciklus köz-
ben az általam nagyra becsült dr.
Gyimesi Endre és Pintér László -
akik nagyon sokat tettek a kör-
zetükért – jelezték, hogy a 2014-
es választáson már nem kíván-

nak újra indulni. Ezért a Fidesz
és a KDNP ebben az új, nagy
választókerületben mûködõ he-
lyi szervezetei egyhangúlag en-
gem jelöltek képviselõnek. Szá-
momra nagy megtiszteltetés,
hogy már 8 éve képviselhetem a
zalai embereket az Ország Házá-
ban. Közös összefogással sok
fejlesztést értünk el az utóbbi
években: a zalaegerszegi ipari
parkban újabb munkahelyeket
teremtettünk, megnyitottuk a
vállalkozások számára a Zala-
egerszegi Inkubátorházat, sike-
rült a jó kormányzati kapcso-
latoknak köszönhetõen 1,3 mil-
liárd Ft-os többlettámogatást ki-
harcolni a megyeszékhelynek, ha-
marosan elindul a kórház újabb
fejlesztése, de Lentiben, Zalalö-
võn és több kistelepülésen is
történtek fejlesztések. A követke-
zõ években javítani kell a zala-
egerszegi térség közlekedését. A
városokban és a falvakban élõk
érdekében növelnünk kell a mun-
kahelyek számát. Én ezen szeret-
nék dolgozni a következõ ciklus-
ban, amennyiben a zalai embe-
rek engem választanak a térség
országgyûlési képviselõjévé. Foly-
tatni szeretném a közös munkát,
hogy Zala megye képviselete
erõsebb legyen Budapesten!

Vigh László
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Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállítás

Egy újabb cseh utazási iro-
dával, a prágai székhelyû

utazásszerve-
zõvel kötött együttmûködési
megállapodást január elején a

A cég eddig inkább szlo-
vákiai fürdõhelyekre utaztatott
cseh turistákat, viszont az el-
múlt évben a gyógyfürdõ veze-
tésének meghívására Lentiben
járt képviselõik a fürdõben és
a környéken szerzett tapaszta-
lataik, élményeik alapján arról
gyõzõdtek meg, hogy Lenti
termálfürdõje révén kiválóan
al-kalmas arra, hogy felve-
gyék utaztatási célpontjaik kö-
zé, ráadásul elsõként Magyar-
országról.

– A megállapodás eredmé-
nyeként már most, az év elején
több turistacsoport foglalását
regisztráltuk az idei évre a ta-
vaszi és nyári idõszakra az ál-
talunk üzemeltetett Castrum
Termálpanzióba – nyilatkozta

CK
Rù ový panter

Lenti Gyógyfürdõ Kft.

�

Bõvülnek a fürdõ nemzetközi kapcsolatai
Csuka Zoltán, a fürdõ marke-
tingvezetõje. Eddig más cseh
utazási irodákkal is sikeres
együttmûködést alakítottunk
már ki, ennek eredményekép-
pen már több alkalommal is
érkeztek hozzánk turistacso-
portok Csehországból.

– A lenti fürdõ külföldre
irányuló marketingkampányá-
ban az elmúlt években, a né-
met nyelvterületû országok
(Ausztria, Németország) mel-
lett, Csehország is hangsúlyos
szerepet kapott, jelentõsen nö-
veltük itt a reklámtevékeny-
ségünket, turisztikai kiállításo-
kon, vásárokon veszünk részt,
tanulmányutakat szervezünk
utazási irodák és újságírók
számára. Mindez azért fontos
mivel Csehország az az ország,
ahonnan a leginkább növek-
szik a Magyarországra látogató
turisták száma – hangsúlyozta
a marketingvezetõ.

Forrás: www.lenti.hu

Az idõsek napján tartott
ünnepségen köz-
ség önkormányzata

adományozott
.

polgármester a
kitüntetés méltatásában el-
mondta, hogy „Zalabaksa köz-
ség fejlesztésében, a római ka-
tolikus templom építésében, a
település közéletében részt
vállalt önzetlen, segítõkész,
példamutató tevékenységének
elismeréseként” adta át az el-
ismerést a díjazottnak, akit ott-
honában kerestünk fel kérdé-
seinkkel:

– 1942-ben születtem Zala-
baksán december végén, érde-
kes körülmények között, ugyan-
is három dátumot is találtunk
a községi anyakönyvben a ne-
vem mellett – kezdte életútja
felidézését Kalamár Sándor. –
Egyszerû falusi körülmények
között nõttem fel két fiútestvé-

Zalabaksa
Díszpolgá-

ri címet Kala-
már Sándornak (képünkön)
Horváth Ottó

Zalabaksa díszpolgára

remmel együtt. Jó tanuló vol-
tam, de az 1956-os év után az
akkori politikai helyzetben nem
tudtam továbbtanulni. Késõbb,
34 éves koromban végeztem el
a középiskolát, majd techniku-
si minõsítést szereztem.

– Az építõiparban tanul-
tam elsõ szakmámat, majd az
autószerelõ szakmát sajátítot-
tam el, a vasas szakmát tanul-
tam ki. Számomra nem létezett
olyan, hogy valamit ne lehes-
sen megcsinálni, amit ember
alkotott, azt meg lehet javítani.
Dolgoztam a Hídépítõknél, a
Lenti TÖVÁLL-nál lakatosként,
majd az Erdõgazdaságnál hely-
ben, késõbb Csesztregen a
Költségvetési Üzemnél.

– Ez egy hosszú történet…
Polgármester úrral, Horváth Ot-
tóval közösen, valamint plébá-
nosunk, Varga Imre esperes úr
kitartó, kemény munkájának
köszönhetõen sikerült megépí-
tenie a falunak a templomot.
Gyûjtéssel kezdõdött az egész
egy falugyûlésen, majd itt in-
dult vállalásom is, ugyanis vala-
milyen módon meg kellett szer-
vezni a munkát. Csodálatos
összefogást mutatott abban a
közel három évben a telepü-
lés, ami talán soha többet nem
ismételhetõ meg. Volt egy fia-
tal, hatvan év körüli nyugdíja-
sokból álló brigádom, egy kitû-
nõ társaság. Ha este szóltam,
reggel már ott voltak a munka
helyszínén.

– Nagyon váratlanul ért ez
a kitüntetés, úgy érzem, így
hetven év fölött az életem „te-
teje” ez az elismerés és most
már a Jóisten ajándéka min-
den napom. Köszönöm, hogy
engem tartottak méltónak erre
a kitüntetõ címre.

– Hol helyezkedett el?

– Ahogy a kitüntetésben is
olvasható, önzetlen munkája,
példamutatása a templomuk
építésénél is kiemelkedõ volt!

– Ezt a példás helytállást ez-
zel a rangos kitüntetõ címmel
díjazta a település vezetése.

dj
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Lenti Város Önkormány-
zata

Horváth László

dr.
Völner Pál

Forrás: www.lenti.hu

2013. szeptemberében
pályázatot nyújtott be a Kerék-
páros Magyarország Szövetség-
hez „Kerékpárosbarát Telepü-
lés 2013.” cím elnyerésére. A
pályázatban bemutatásra ke-
rült a kerékpározás helyzete a
rendelkezésre álló kerékpár-
utak hálózata, szaküzletekkel,
szervizekkel való ellátottság.

A pályázat eredményesen
zárult és az önkormányzat kép-
viseletében
polgármester 2014. január 22-
én Szentendrén átvette

államtitkártól (ké-
pünkön) a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium által kiállított
„Kerékpárosbarát Település
2013.” kitüntetõ címet igazoló
oklevelét.

Lenti is kerékpárosbarát

Záró konferenciáját tartot-
ták a Társadalmi
Megújulás Operatív Program
keretében megvalósult Mester-
ségek tere - Innovatív foglal-
koztatási program Délnyugat-
Magyarországon a munkahely-
teremtés érdekében elnevezé-
sû projektnek. A rendezvé-
nyen részt vett

foglalkoztatásért fele-
lõs államtitkár is.

A pályázatot a
,

mint fõpályázó és konzorciu-
mi partnerei, a lenti

, vala-
mint a

közösen valósította
meg közel 200 millió fo-
rintból.

– A projekt hosszú távú cél-
ja volt, hogy Lentiben és térsé-
gében foglalkoztatási projek-
tek valósuljanak meg és új
munkahelyeket teremtsünk a
hátrányos helyzetû, alacsony
iskolai végzettségû, inaktív la-
kosok számára – mondta

projektmenedzser.

Lentiben

dr. Czomba
Sándor

Lenti Város-
üzemeltetõ Nonprofit Kft.

Lámfa-
lussy Sándor Szakiskola

„Cseszt Regélõ” Térség-
fejlesztési Közhasznú Non-
profit Kft.

Tót-
iván Endre

Új munkahelyek teremtése is cél volt
A megvalósítás két éve alatt

120 fõt vontak be a pályázatba,
ahol hatvanan OKJ-s dísznö-
vénykertész, erdõmûvelõ, hul-
ladéktelep-kezelõ és lemezla-
katos szakmai képzésen vettek
részt 15-15 fõvel. A képzést
követõen 20 fõ hat havi fog-
lalkoztatása és 6 havi tovább-
foglalkoztatása valósult meg,
valamint egy szociális szövet-
kezetet is létrehoztak. Összes-
ségében a térség teljes állás-
keresõ létszámának 5 száza-
léka került a program képzési
és foglalkoztatási blokkjaiba,
akik a képzést befejezve a tér-
ség foglalkoztatási profiljához
igazodó képzettséget szereztek.

Dr. Czomba Sándor állam-
titkár így értékelte a foglal-
koztatási projektet:

– Minden olyan helyi kez-
deményezés, amely a helyben
lakók foglalkoztatásának bõví-
tését, vagy a munkanélküliek
reintegrációját segíti a munka-
erõpiacra, akár képzéssel, akár
más szolgáltatási elemen ke-
resztül, mindenképpen hasz-
nos és támogatandó. Önmagá-
ban a munkanélküli nem ké-
pes saját erejébõl a verseny-
szférába eljutni, ehhez megfe-
lelõ képzettség kell, megfelelõ
motiváció és biztosítanunk
kell azt, hogy lássa, hogy a
program végén valós mun-
kahely lehetõség adódik.

Czomba Sándor államtitkár a foglalkoztatás helyzetérõl beszélt.
A projekt zárókonferenciáján részt vett Horváth László polgár-
mester és Vigh László országgyûlési képviselõ is.

Egymás mellett három pá-
lyázat támogatásából folynak
felújítási, bõvítési munkálatok
a , amely
egyben közösségi házként, te-
leházként is mûködik, tudtuk
meg a
település polgármesterétõl.

– Elõször a Nemzeti Kultu-
rális Alap pályázatán nyertünk
támogatást a már meglévõ
könyvtárunk alapterületének
bõvítéséhez és a berendezési
tárgyak cseréjéhez – mondta a
polgármester. – 2,5 millió fo-
rintos pályázatunkból ötszáz-
ezer az önerõ, melybõl egy
másik helyiségbe telepítettük
át a könyvtárat, valamint egy-
benyitható terem kialakítását
is megoldottuk ugyanitt. Így
olvasó- és elõadóterem áll a
rendelkezésére, legyen szó
akár író-olvasó találkozóról,
gyûlésrõl, értekezletrõl. Az Ér-
dekeltség Növelõ pályázatunk-
ból pedig a számítógépparkot
újítottuk fel, így jelenleg hét új

reszneki könyvtárban

Kercsmár Istvántól,

Többfunkciós könyvtár Reszneken
gép és egy laptop áll a könyv-
tárhasználók rendelkezésére a
teleházban. Ezt hetente há-
romszor vehetik igénybe a lá-
togatók, fiatalok, egyetemis-
ták, fel lehet készülni a vizs-
gákra. Internet-használat, nyom-
tató, modern környezet várja a
tanulókat.

– Közel ötven fõ az, aki
rendszeresen használja a könyv-
tárat, ezért is tartottuk fontos-
nak a bõvítéseket, melyhez
még egy ugyancsak futó, a
vizesblokk, a volt szolgálati
lakásrész és külsõ épületrész
felújítására vonatkozó pályáza-
tunk is csatlakozik. A funkció-
bõvítéssel és korszerûsítések-
kel vonzóbbá tettük könyv-
tári szolgáltató helyünket, bí-
zunk abban, hogy ezáltal a
látogatottság tovább növek-
szik, szélesebb skálán tudjuk
kiszolgálni a településen élõk
igényeit.

– Milyen a kihasználtsága
a könyvtárnak?

A látogatottság további növekedését várják a felújítástól.
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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: 06/92/351-485

e-mail: lenti_efi_kisterseg@zalaszam.hu

honlap: www.lentirendelo.hu/efi

Receptoldal egészséges ételekrõl
Hozzávalók:

• 1 kisebb
• só
• 2 db erõleveskocka
• A fasírthoz:
• 50 dkg darált hús
• 1 szelet szikkadt kenyér
• 1 db tojás
• 1 db
• 3-4 gerezd
• só
• õrölt
• szerecsen

karfiol

vöröshagyma
fokhagyma

bors
dió

Fasírtos karfiol-torta

Valamint:
• 20 dkg bacon a külsõ

réteg beborításához
A körethez:

• 50 dkg krumpli
• só
•

Az egész karfiolt a leves-
kockával és sóval ízesített víz-
ben fõzzük félpuhára. Ezután
óvatosan emeljük ki a vízbõl,
majd alaposan csepegtessük
le, tegyük félre, hogy kihûljön.

kakukkfû
Elkészítés:

A szikkadt kenyeret áztas-
suk be tejbe, majd amikor már
jól megszívta magát, alaposan
nyomkodjuk ki.

A darált húst tegyük bele
egy tálba, majd adjuk hozzá a
kinyomkodott kenyeret, az ap-
róra összevágott vöröshagy-
mát, nyomjuk bele a fokhagy-
mát, majd ízlés szerint sózzuk
és fûszerezzük. Ezután alapo-
san keverjük össze. Végül ad-
juk hozzá az egész tojást, és jól
dolgozzuk össze a masszát.

Egy tepsit béleljünk ki sü-
tõpapírral, majd helyezzük el
rajta kör alakban a felszeletelt
bacont. Ezután helyezzük a ba-
con közepére a kihûlt egész
karfiolt, majd lapogassuk rá a
fasírtot úgy, hogy mindenhol
befedje. Ezután borítsuk be a
kimaradt bacon szalonnával.

A krumplit vékonyan szele-
teljük fel, majd ízlés szerint
sózzuk, és szórjuk meg ka-
kukkfûvel. Ezután helyezzük a
tepsiben lévõ becsomagolt
karfiol köré, és locsoljuk meg
1-2 evõkanál olajjal, majd alu-
fóliával fedjük le a tepsi tetejét.
Helyezzük be elõmelegített
sütõbe, közepes hõmérsékle-
ten pároljuk 45-50 percig. Ez-
után vegyük le a fóliát, majd
vegyük magasabbra a hõfokot,
és süssük szép pirosra (lehet,
hogy a karfiol enged egy ke-
véske levet, ezt kanállal szed-
jük ki sütés elõtt).

A sütõbõl kivéve hagyjuk
egy kicsit hûlni mielõtt felsze-
letelnénk. Tálalás elõtt ízlés
szerint szeleteljük fel a bundás
karfiolt, majd a sült krumplival
kínáljuk.

Hozzávalók

Elkészítés:

: csipet só, 50
dkg liszt, 2 dkg élesztõ, 5 dkg
porcukor, 5 dkg langyos, ol-
vasztott vaj, 2 db tojássárgája,
2 dl tej. A sütéshez: olaj. A
tálaláshoz: vaníliás porcukor,
lekvár.

Kevés langyos tejjel, pici
liszttel, cukorral és az élesz-
tõvel kovászt készítünk. A
többi porcukorral a tojás-
sárgákat habosra keverjük,
hozzáöntjük a tejet, és jól ki-
dolgozzuk. Az olvasztott vajat
részletenként hozzáadjuk,
liszttel megszórjuk, és lan-
gyos helyen kelesztjük.

Utána lisztezett deszkára
borítjuk, ujjnyi vastagságúra
nyújtjuk. Fánkszaggatóval ki-
szúrjuk, és letakarva újra ke-
lesztjük.

Lábasban olajat melegí-
tünk, ha a fánkok megkeltek,
ujjainkkal minden fánk kö-

zepét kissé benyomjuk, úgy
tesszük az olajba, hogy a
fánk felsõ fele kerüljön alulra.
A lábast fedõvel letakarjuk.
Ha a fánk oldala szép piros
szalagos, megfordítjuk és
most már fedõ nélkül sütjük
tovább.

Vigyázzunk, hogy lassú
tûznél és nem forró olajban
süssük, mert akkor a fánk
belseje nem sül át. Papír-
törlõre szedjük.

Vaníliás porcukorral meg-
hintve, lekvárral fogyasztjuk.

Farsangi szalagos fánk
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Legutóbbi találkozójuk al-
kalmával a 2013-ben végzett
egyesületi munkát értékelte a

elnök (képün-
kön) beszédében a legtöbb
tagot megmozgató kirándulá-
sok tapasztalatait összegezte,
valamint a szakmai elõadások
hasznos tartalmára is emlékez-
tetett. Az egyesület egyébként
annyi idõs, mint amióta Lenti
város lett.

– Ez az értékelés egy kicsit
lazább környezetben vacsorá-
val, zenés esttel kiegészítve zaj-
lott, és nagyon jól érezte ma-
gát a tagság, melyet a magas
részvétel, közel ötven fõ meg-
jelenése is bizonyít – tette hoz-
zá

Lenti Kertbarát Kör Egyesület.
Röszler Attila

Elekné Horváth Magdolna

titkár – A 2014-es esztendõ el-
sõ foglalkozásán pedig, amely
egyben a Kertbarát Kör meg-
alakulásának 35. évfordulója
tiszteletére tartott programso-
rozatunk elsõ része volt, Szalay
Ivó dísznövénykertész és ker-
tészmérnök elõadását hallgat-
tuk meg. Itt a dísznövények
tápanyag utánpótlása és pél-
dául a betegségek elleni vé-
dekezés formái voltak a témák.
A közeljövõt tekintve pedig
Vince Nap alkalmából a lend-
vai Cuk borászatba látogatunk,
majd a tagságunk gazdái fo-
gadnak bennünket portáikon
ugyancsak a Vince Napi pin-
cebejárásunk alkalmával – zár-
ta tájékoztatóját az egyesület
titkára.

Egyidõsek…

A tavaly nyáron beadott
Leader-pályázatnak köszönhe-
tõen még az idei évben meg-
újul a

környe-
zete , a támogatásból
közel 10 millió forintos beru-
házás valósulhat meg.

A község pályázatainak leg-
nagyobb részét továbbra is

polgármester ké-
szíti, akit az elnyert támoga-
tásból megvalósuló beruházás
részleteirõl kérdeztünk:

Bellosics Bálint Kultu-
rális és Közösségi Ház

Rédicsen

Tóth Lajos

Megújul a közösségi ház környezete Rédicsen

– A Bellosics Bálint Kultu-
rális és Közösségi Ház és kör-
nyezetének rehabilitációja kap-
csán az épület homlokzatán 50
cm-es mûanyag homlokzati
betûkbõl végre kihelyezésre
kerül az épület hivatalos neve,
melyet 2007-ben vett fel a ház
Farkas Tibor, akkori önkor-
mányzati képviselõnk javasla-
tára. Emellett felújításra kerül
az épület megkopott bejárati
része, az eddig két különálló
részbõl álló külsõ fedett terasz

egybe lesz öntve, s csúszás-
mentes burkolatot kap, s egy
új lépcsõsor is készül. Meg-
történik továbbá az épület aka-
dálymentesítése, illetve a hátsó
fedett terasz rész is új bur-
kolatot kap.

– Mindezek mellett a szín-
házterem külsõ és belsõ bejá-
rati ajtói is lecserélésre kerül-
nek, mely energiahatékony-
sági és hangszigetelési szem-
pontból is kedvezõbb feltéte-
leket teremt. A projekt kap-
csán új, a közösségi színterek
mûködéséhez fontos technikai
eszközök is beszerzésre kerül-
nek. A közösségi házunk fon-
tos szerepet tölt be települé-
sünk életében, a helyben mû-
ködõ civil szervezeteinknek,
öntevékeny csoportjainknak
köszönhetõen folyamatosan
vannak programok a házban,
mellette természetesen az ön-
kormányzatunk is szervez kü-
lönféle rendezvényeket, így
véleményem szerint mindenki
megtalálhatja a számítását, le-
gyen szó kulturális, közösségi

– Milyen egyéb munkála-
tokat végeznek még?

programokról, tanfolyamról,
vagy akár testmozgásról.

– Mindemellett még egy
pályázatot sikerült elnyernünk,
melynek kapcsán az ez évi
pünkösdhétfõi falunapi és a
szüreti vigasságok program-
jaink valósulhatnak majd meg,
terveink szerint még színe-
sebb tartalommal. A rendezvé-
nyek mellett sikerült támoga-
tást elnyernünk hangtechnikai
eszközök beszerzésére is. Ta-
valy, õsz végén, további két
támogatási kérelmet nyújtot-
tunk be, az egyik egy mikro-
busz beszerzésére irányul
mintegy 12,8 millió forint ér-
tékben, a másik pedig a kö-
zösségi ház eszközparkjának,
bútorzatának további fejleszté-
sére került beadásra közel 5
millió forint értékben. Termé-
szetesen továbbra is igyek-
szünk megragadni minden pá-
lyázati lehetõséget, hogy lehe-
tõségeinkhez mérten tovább
épülhessen és szépülhessen
településünk.

– További beadott, vagy már
elbírált pályázati lehetõség?

dj

Egy sikeres pályázat segíti a felújítást.

A közelmúltban tartotta Vin-
ce-napi rendezvényét a

, tudtuk meg
polgármestertõl.

– Hagyományos Vince-napi
pincebejárásunkon legalább
húsz gazda hajlékát látogattuk
meg, megkóstolva a friss bo-
rokat, majd Tuboly Zoltán el-
nök hegyi birtokán tartottuk
meg az ilyenkor szokásos ün-
nepi ceremóniát – avat a rész-
letekbe a polgármester, aki a
Da Bibere Borlovagrend tag-
jaként is jelen volt az esemé-
nyen. – Végi Csaba plébános

torma-
földi Szent János-hegyért Egye-
sület Kondákor
József

Pincét jártak Vince-napon

megáldotta a szõlõt, majd Cse-
resnyés Péter országgyûlési kép-
viselõ jelenlétében megmetszet-
tük a szõlõt, sonkát, kolbászt
kötöttünk rá, borral locsoltuk
meg a jó termés reményében.
A szõlõvesszõt ilyenkor tovább-
adjuk a gazdáknak, akik vízbe
teszik, hajtatják azokat és a
fejlõdõ növénybõl próbálnak
meg következtetést levonni az
idei termésre vonatkozólag.

A megjelent mintegy hu-
szonöt fõs társaság aztán egy
vacsora elköltésével zárta a
hagyományõrzõ rendezvényt.

(d)

Balról Cseresnyés Péter, Kondákor József és Tuboly Zoltán.
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A vállalkozók munkahelyteremtést célzó fejlesztései mellett a
munkaerõ-piacon fontos szerepet töltenek be a munkáltatók és
munkavállalók számára szolgáltatást biztosító non-profit szer-
vezetek. A „Cseszt Regélõ” Nonprofit Kft. munkaerõ-piaci szol-
gáltatásainak fejlesztését célzó programban a civil szféra sze-
replõivel való kapcsolatépítés és együttmûködés erõsítése
érdekében fórumsorozatot szerveztünk közös együttmûködési
lehetõségeket keresve a munkahelyteremtést és megtartást
segítõ tevékenységek megvalósítására.
A non-profit szervezetek fontos szerepet vállalnak a munkaerõ-
piaci szolgáltatások nyújtásában és a jövõben segíthetik az álla-
milag finanszírozott szolgáltatások biztosítását, amellyel hozzá-
járulhatnak a szolgáltatások minõségének és elérhetõségének
javításához, a szolgáltatások iránti növekvõ és differenciálódó
igények kielégítéséhez.
A projekt keretében a „Cseszt Regélõ” Nonprofit Kft. egy év
alatt megerõsítette szolgáltatói kapacitásait, a szervezeti kultúra
fejlesztésével munkaerõ-piaci szolgáltatásainkat magas minõ-
ségben nyújtjuk a munkavállalóknak és a munkáltatóknak. Az
év végétõl az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
által kiadott referencia alapján a munkaközvetítés, az egyéni
igények és szükségletek, egyéni életcélok felmérése, az egyéni
fejlesztési terv, az esetmenedzser és a motivációs csoportos
foglalkozás szolgáltatások egy egységes módszertan alapján
érhetõk el szervezetünknél.
A projekt eredményeire építve hosszú távú célunk a minõsített
munkaerõ-piaci szolgáltatásaink folyamatos biztosítása az
ügyfelek segítése és a térség fejlõdése érdekében.
A közlemény a TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0131 azonosító számú,
„Cseszt Regélõ” Nonprofit Kft. munkaerõ-piaci szolgáltatásainak

fejlesztése címû projektjében jelent meg.
A projektben elnyert támogatás: 7 980 492 Ft.

Non-profit együttmûködés a
munkaerõ-piac fejlesztésére

Szilveszter napján, a hagyo-
mányoknak megfelelõen pezs-
gõvel és jókívánságaival kö-
szöntötte

polgármestere az ügyelet-
ben lévõ és szolgálatukat tel-
jesítõ dolgozókat.

A tûzoltóságnál
hadnagy, szolgálatveze-

tõ parancsnok fogadta a kö-
szöntést, bízva abban, hogy az
év utolsó napján nem lesz tûz-
eset illetékességi területükön.

A mentõszolgálatnál
mentésirányító arról tájé-

koztatott, hogy az adott idõszak-
ban esemény nem történt, sú-
lyos ellátást igénylõ beteghez
nem kellett kivonulniuk. Itt

ügyeletes men-
tõtiszt vette át az üveg pezsgõt.

Horváth László, Len-
ti

Molnár
Gábor

Vizy At-
tila

Mé-
szárovics István

Az orvosi ügyeleten
ügyeletes or-

vos éppen egy magas vérnyo-
másra panaszkodó idõs höl-
gyet látott el, majd

asszisztenssel és
ügyeletes gép-

kocsivezetõvel együtt fogadta
a polgármester köszöntését.

A lenti rendõrkapitánysá-
gon rendõr fõ-
törzszászlós szolgálatvezetõ el-
mondta, rendkívüli esemény
nem történt illetékességi terü-
letükön, a szilvesztert tartó
szórakozóhelyeket és azok kör-
nyékét fokozottabban ellenõr-
zik ezen az éjszakán, majd rend-
õrkollégái nevében is megkö-
szönte Horváth László polgár-
mester újévi jókívánságait.

dr.
Bodnár Tamás

Soósné Hor-
váth Edit Le-
zsák Krisztián

Vörös Attila

A szolgálatban lévõk köszöntése

A tûzoltókat is köszöntötte a polgármester.

Lenti

Simon Istvánné
Horváth László

Gulyás Ernõ

dr. Pál Attila,

várossá avatásának
35. évfordulója tiszteletére tar-
tott Város Napja ünnepségen a
Magyar Posta Zrt. Lenti Hiva-
tala „Lenti Város Közszolgála-
táért Díj”-ban részesült, melyet

postavezetõ
vett át pol-
gármestertõl. A közelmúltban
az önkormányzat házasságkötõ
termében a posta dolgozói
részére állófogadást tartott a
testület, melyen jelen volt

, a Magyar Posta
Zrt. Nyugat-dunántúli területi
igazgatója és a
megyegyûlés alelnöke is.

A rendezvényen Horváth
László polgármester köszöntõ-
je után ismét felolvasásra ke-
rült a rangos kitüntetés indok-

A kitüntetés kötelez
A lenti posta elismerése

lása, méltatása, majd Gulyás
Ernõ területi igazgató fogadta
a gratulációt:

– A Posta igyekszik megfe-
lelni a megváltozott elvárások-
nak, melyet leginkább a vásár-
ló közönség bizalma mutat
meg, az a bizalmi index, mely
mérhetõ formában mutatja
számunkra munkánk eredmé-
nyességét. Mindezt munka-
társaink hozzáállásának kö-
szönhetjük meg, mint tesszük
ezt a mai alkalommal is,
továbbadva a gratulációt az itt
megjelent lenti munkatársak-
nak – hangzott az igazgató be-
szédében.

A továbbiakban dr. Pál Atti-
la köszöntötte a megjelente-
ket, majd Simon Istvánné pos-

tavezetõ osztotta meg a meg-
jelentekkel gondolatait.

– Ez a kitüntetés kötelez is
bennünket, munkánkat a to-
vábbiakban is magas színvona-
lon kell ellátnunk és mindeh-

hez kérjük a testület és vásár-
lóink támogatását, hiszen ész-
revételeik, tanácsaik is hozzá-
járulhatnak a rugalmas, gyors,
pontos ügyintézéshez a lenti
postán.

A lenti posta dolgozói, középen a lenti vezetõ asszonnyal és a
területi igazgatóval.
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BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület az
alábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon

Targoncavezetõ, Emelõgép kezelõ,

Földmunkagép kezelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Fakitermelõ, Kisteljesítményû kazán fûtõ.

Jelentkezés és regisztráció: TIT Egyesület, Zalaegerszeg Dísz tér 7.
Tel./Fax: 92/510-159, Mobil: 30/588-1069, 30/477 6070,

E-mail: titzala@t-online.hu , Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartási szám: 20-0212-05, Akkreditációs lajstromszám: AL-0047,

MSZ EN ISO 9001:2001

120 fõ projektbe vonása, 60 fõ 4 szakmacsoportban történõ
képzése, 20 fõ 6 havi foglalkoztatása, „Mesterségek Tere” alternáló
munkapróba modell kialakítása, befogadó munkahelyi gyakorlat
elterjesztése, szociális gazdaság képzés tanácsadással … csak
néhány a „Lenti Városüzemeltetõ” Nonprofit Kft. által koordinált
háromtagú konzorciumban megvalósuló TÁMOP-1.4.3-10/2-2F-
2011-0011 azonosító számú „Mesterségek Tere - Innovatív
foglalkoztatási program Délnyugat-Magyarországon a munkahely-
teremtés érdekében” elnevezésû projekt keretében megvalósult
tevékenységek közül.
A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 198 803 040
Ft, 100%-os támogatásban részült a „Mesterségek Tere - Innovatív
foglalkoztatási program Délnyugat-Magyarországon a munkahely
teremtés érdekében elnevezésû projekt. A programot a „Lenti
Városüzemeltetõ” Nonprofit Kft., mint fõpályázó és konzorciumi
partnerei a KLIK 184 039, lenti Lámfalussy Sándor Szakképzõ
Iskola, valamint a „Cseszt Regélõ” Térségfejlesztési Közhasznú
Nonprofit Kft. 2012. június 01-tõl valósít meg.
A projekt hosszú távú célja Lentiben innovatív kezdeményezések,
újszerû kísérleti foglalkoztatási projektek adaptálása és meg-
valósítása. Cél foglalkoztatási lehetõségek feltárásával, hálózat
kialakításával fenntartható szolgáltatási és foglalkoztatási modell
bevezetésével a szociális gazdaságban, új munkahelyek teremtése a
Lenti Kistérség hátrányos helyzetû, alacsony iskolai végzettségû
munkanélküli és inaktív lakosság számára.
A projekt elsõdleges célcsoportját a Lenti Kistérség leghátrányosabb
helyzetû személyei alkotják, akik közül 120 fõ került bevonásra a
225 programba regisztrált személybõl, közülük 60 fõ 7-9 hónapos
OKJ szakképesítést (dísznövénykertész, erdõmûvelõ, hulladéktelep-
kezelõ, lemezlakatos) adó képzési programban vett részt. A szakmai
képzéseket 6 hónapos foglalkoztatás követte 20 fõ számára,
akiknek további 6 hónapos továbbfoglalkoztatása is biztosított. Ez a
20 fõ képezi az alapját a projekt során kifejlesztett modellnek.
A másodlagos célcsoport tagjai a térségi munkaadók, önkormány-
zatok, akiket befogadó munkahelyi gyakorlatok elterjesztésével és
az alkalmi, idõszakos munkák térségi szintû összehangolásával
teszik érdekeltté a hátrányos helyzetûek foglalkoztatásában.
A konzorcium vezetõjeként a „Lenti Városüzemeltetõ” Nonprofit Kft.
biztosítja a projektmenedzsmentet, képzésbe vont 60 hátrányos
munkavállalót, majd 2013. májustól fokozatosan foglalkoztat 20 fõt.
A konzorcium egyik partner szervezeteként a lenti Lámfalussy
Sándor Szakképzõ Iskola 4 szakmában bonyolította le az OKJ szak-
képzéseket és a résztvevõk számára informatikai és tanulástechni-
kai tréningeket valósított meg.
A másik konzorciumi partner a „Cseszt Regélõ” Térségfejlesztési
Közhasznú Nonprofit Kft. a TÁMOP-2.6.1 kiemelt projektben akkre-
ditált munkaerõ-piaci szolgáltatások közül 25 szolgáltatás beve-
zetésével biztosította a célcsoport számára szükséges tevékeny-
ségeket a megkereséstõl az utánkövetésig. A szolgáltatások mellett
megszervezte a befogadó munkahelyi-, vállalkozás akadémia-, vala-
mint szociális gazdaság képzést és a hozzá kapcsolódó tanácsadást.
A nemzetközi együttmûködés mellett a „Mesterségek Tere” modell
kialakítását, illetve a minõségbiztosítási rendszer bevezetését való-
sította meg.
A „Mesterségek Tere” program eredményeire alapozva a térség
hosszú távú célkitûzése a szak- és felnõttképzés intézményrendsze-
rének megújítása, új szociális vállalkozások létrejöttének és
mûködtetésének segítésével a közfoglalkoztatás és az elsõdleges
munkaerõ-piac közötti átjárhatóság fokozása, valamint elsõ mun-
kahely-programok kialakítása.
Az eredetileg 2014. január 31-ig tartó projekt 2 hónapos meg-
hosszabbítására került sor, a programban megfogalmazott célok,
illetve a távlati tervek megvalósítása érdekében, melynek értel-
mében a tényleges projekt befejezés 2014. március 31-re tevõdött át.

TÁMOP-1.4.3-10/2-2F-2011-0011
Mesterségek Tere Innovatív foglalkoztatási program

Délnyugat-Magyarországon
a munkahely-teremtés érdekében

„Cseszt Regélõ” Térségfejlesztési
Közhasznú Nonprofit Kft.
székhely címe: 8973 Csesztreg, Petõfi utca 2.
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 00046-2008
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2979

Innovatív projekttel a
foglalkoztatásért

Nagykanizsai

Sporttigris

Zalaegerszegrõl,
Zalalövõrõl, Zalaszentgrótról

Lendváról

Eur-renew
Cupi

Csárda Joó Vasi
Duó Dallas
Club

Kasza
Krisztián

Nagy Tamás

siker szüle-
tett a hatodik alkalommal meg-
rendezett teremlab-
darúgó tornán.

Ez alkalommal tizenhat csa-
pat versengett az elsõ helyért,
a lenti és a környékbeli együt-
tesek mellett

és is érkeztek, ezzel
nemzetközivé téve a sportren-
dezvényt.

A négy csoportban lezajlott
mérkõzések után túljutva a ne-
gyed- és elõdöntõkön az elsõ
mérkõzésén még vereséget
szenvedõ csapata
lett az elsõ, második a

, harmadik a
, negyedik pedig a
. A nagykanizsai együttes

elsõ alkalommal vett részt a
lenti tornán, a teremspecialis-
tának számító labdarúgók tak-
tikus játékukkal háromgólos
hátrányból fordítottak a ne-
gyedórás döntõ mérkõzésen és
gyõztek végül öt góllal.

A torna gólkirálya
lett (Cupi Csárda), a

legjobb játékos
(Eur-renew), a legjobb kapus

Focitornák Lentiben

Dervalics Gergõ
Ba-

log Balázs
Szabó

Zsolt
Szabó Péter

Favágó
Hálás Teher

Max Média

Horváth
József

Varga Miklós

Gál László

(Cupi Csár-
da), a legjobb hazai kapus

(Joó Vasi Duó), a
legjobb hazai játékos

(Joó Vasi Duó). A hetes
rúgó versenyen , a
Team Belucci játékosa bizo-
nyult a legjobbnak.

A torna népszerûsége idén
sem csökkent, ezt bizonyítja a
16 induló csapat, a szervezõk
pedig további sportprogramo-
kat szerveznek jövõre is, ama-
tõr és gyermek teremlabdarú-
gó torna, valamint kézilabda
torna is szerepel a tervek között.

Januárban megrendezte a
Sporttigris Büfé a Sporttigris
amatõr teremlabdarúgó tornát
is, ami évadnyitó volt Lenti-
ben. Ezen tizenkilenc csapat
részvételével a következõ vég-
eredmény született: 1.
(Zalalövõ), 2. (Len-
ti), 3. (Körmend),
4. Farmervilág (Lenti).

Gólkirály 12 góllal
- Favágó (Zalalövõ), a

legjobb kapus -
Favágó (Zalalövõ), legjobb me-
zõnyjátékos - Hálás
Teher (Lenti).

A gyõztes nagykanizsai csapat.
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Lenti és Vidéke

Horváth László polgármester,
Ferenczi Róbert alpolgármester

Héra József

Árkovicsné Pezzetta Claudia

Vatali Ferenc

Drávecz Gyula

Gáspár Lívia

Dr. Fekete Zoltán

Héra József

Vatali Ferenc

Gáspár Lívia

Gáspár Lívia

Drávecz Gyula

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

2014. február 3-án (hétfõn) 15.00-16.00 óráig,

2014. február 5-én (szerdán) 9.00-10.00 óráig,

2014. február 5-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig,

2014. február 11-én (kedden) 8.00-9.00 óráig,

2014. február 11-én (kedden) 13.00-14.00 óráig,

2014. február 13-án (csütörtökön) 15.00-16.00 óráig,

2014. február 3-án (hétfõn) 16.15- 17.15 óráig a
mumori kultúrházban,

2014. február 5-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,

2014. február 11-én (kedden) 15.00-16.00 óráig a
máhomfai kultúrházban,

2014. február 11-én (kedden) 16.30-17.30 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban,

2014. február 11-én kedden 17.00-18.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében

fogadják az érintett városrész lakóit.

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem

Települési képviselõk fogadóórái:

Városrészekben tartandó fogadóórák:

Fogadóórák

A sport legyen a szenvedélyed!

Horváth Rozália, Szabó László
elnök és Paksa Tibor.

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

Keszthelyen Zöldmezõ
utcai EGYMI

Szabó
László

Pak-
sa Tibor Hor-
váth Rozália

, a
szervezésében

rendezték meg Zala megye 12.
Parasport Napját a fenti
mottóval.

A diákok sorversenyeken,
labdarúgó-mérkõzéseken és
asztaliteniszben mérték össze
tudásukat. Természetesen min-
den sportoló gyõztes volt, hi-
szen ezen a napon soha nem a
helyezések számítanak, hanem
a játék öröme a lényeg.

A találkozó után
, FODISZ elnök ünnepé-

lyes keretek között adta át
tanítványának,

válogatott para-
limpiai kerettagnak, sokszoros
megyei gyõztesnek, országos
bajnoknak a válogatott címe-
res „Horváth” feliratú mezt,

melyet meghatódva vett át a

kiválósága.

Móricz Zsigmond Egységes
Gyógypedagógiai Intézmény

A
által kiírt

egyes önkormányzati
feladatokhoz kapcso-
lódó központosított
elõirányzatból szár-
mazó fejlesztési tá-
mogatásból újítja fel
sportházát a

.
polgár-

mester a beruházás-
sal kapcsolatban el-

Belügyminisz-
térium

pákai
önkormányzat Lu-
kács Tibor

mondta: az 1978-ban épült
sportházra igazán ráfér a fel-
újítás, ugyanis a nagy kihasz-
náltság miatt elhasználódott az
épület:

– Sportházunk felújítására
8 218 000 Ft vissza nem té-
rintendõ támogatást nyertünk
el, a beruházás nem kíván ön-
erõt, így nem okoz egyéb ter-

het az önkormányzatunk szá-
mára. A felújítás során még
márciusban javítjuk a homlok-
zatot, nyílászárókat cserélünk,
és szigetelési, festési munkála-
tokat is végzünk az épületen. A
beruházás befejezését pedig
májusra tervezzük – zárta tá-
jékoztatóját Lukács Tibor pol-
gármester.

Felújítják a sportházat Pákán

Ráfér a felújítás.

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

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:

Örömmel tájékoztatjuk kedves Utasainkat,
hogy megjelent 2014. évi programfüzetünk,
ami honlapunkról is letölthetõ. Elõfoglalási
kedvezmény április 20-ig!
Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat
igény esetén készséggel postázzuk.

ZAKOPANE-KRAKKÓ-AUSCHWITZ

DOLOMITOK-GARDA-TÓ-TRIESZTI ÖBÖL

PRÁGA gazdagon

MACEDÓNIAI KÖRUTAZÁS (Új)

KARINTIA csodái

ISZTRIA-KVARNER ÖBÖL (Új + Félpanzió)

Észak-olasz tóvidék és mûemlékvárosok

BALTIKUM ”fehér éjszakák” Szentpéterváron
(félpanzió)

Részletes információért keresse a Zala Volán Utazási
Irodákat:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716

Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061

www.zalavolan.hu/utazási_iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Máj. 1-4. 48.900.-Ft/fõ

Máj. 2-4. 47.300,-Ft/fõ

Máj. 16-18. 39.900.-Ft/fõ

Máj. 22-26. 79.900,-Ft/fõ

Máj. 30 - Jún. 1. 41.500,-Ft/fõ

Jún. 4-8. (Pünkösd) 71.900,-Ft/fõ

Jún. 5-9. (Pünkösd) 74.500,-Ft/fõ

Júl. 2-12. 239.900,-Ft/fõ
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Politikai hirdetés

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu



2014. január ÖLK - I.Lenti és Vidéke

Öngyógyító Lenti Kistérség
A

a
terüle-

tén kialakított épületben várja
az érdeklõdõket, és végzi egész-
ségfejlesztési, prevenciós tevé-
kenységét.

A lakosság egészségügyi ál-
lapotát számos kockázati ténye-
zõ befolyásolja. Az elsõdleges
megelõzés – amely pályázatunk
egyik fõ célja – alapját az élet-
módbeli káros hatások, illetve a
környezeti ártalmak megelõzé-
se képezi. A kockázati tényezõ-
ket az egyén, a család, a házior-
vos, a munkahely, a tágabb kör-
nyezet, a társadalom szempont-
jából is figyelni kell.

A lakosság egészségi állapo-
tának alakulásához a környezeti
tényezõk (fizikai és társadal-
mi), életmódbeli és genetikai
sajátosságok mellett az

hoz való hozzá-
férés is hozzájárul.

– A
megbetegedései miatti halálo-
zás növekedése mindkét nem
vonatkozásában az országos
átlagot meghaladó. Kiemelten
súlyos a helyzet a nõk halálo-
zási arányának emelkedésében,
ez a Lenti Kistérségben 40%,
ami az országos értékeknél
lényegesen rosszabb. A

érintõ
megbetegedéseinek száma az
elkövetkezendõ években

A
vonatkozásában is-

mert, hogy a férfiak daganatos
halálozásának kockázata közel
kétszerese a nõknek. Ugyanak-
kor a nõk halálozási adataiban
5%-os növekedés figyelhetõ
meg, a

, a
nõi halálozás növekedésének
mértéke a jelenlegi 5%-os
növekedést is meghaladhatja.
A férfiak esetében a prosta-
ta és a vastagbél daganatok
miatti megbetegedési és ha-
lálozási adatok romlásával kell
számolni.

– A kistérség lakosainak

az országos szintnek
megfelelõ, azonban a nõk közt
26%-kal a nõtt a halálozás. Jel-
lemzõ a férfiak jelentõs több-

Lenti Egészségfejlesztési
Iroda dr. Hetés Ferenc Szak-
orvosi Rendelõintézet

egész-
ségügyi ellátás

keringési rendszer

nõk
keringési rendszert

nõ-
ni fog. rosszindulatú da-
ganatok

rosszindulatú dagana-
tos halálozások száma to-
vábbra is emelkedni fog

do-
hányzással összefüggõ halá-
lozása

Emiatt az egészségfejleszté-
si iroda egyik fõ célja, hogy
felhívja a figyelmet a daganatos
megbetegedések megelõzésé-
re, a szûrõvizsgálatokra.

A megelõzés fontossága

lethaladósága.

.
– Az iskola-egészségügyi szol-

gálatok felmérése alapján az
iskoláskorúak körében a leg-
gyakoribb elváltozások a tartási
rendellenességek. A 10. évfo-
lyamig egyre nagyobb arány-
ban fordulnak elõ, a fiúk 34%-a,
a lányok 31%-a szenved e moz-
gásszervi problémától.

Az Egészségfejlesztési Iro-
dán keresztül támogatjuk és
szervezzük a kistérség telepü-
lésein a daganatos betegségek,
szív,- érrendszeri, keringési be-
tegségek, emésztõszervi meg-
betegedések szûrõvizsgálatait,
együttmûködünk a Kormányhi-
vatal Népegészségügyi Szak-
igazgatási Szervének szervezé-
sében végrehajtott szûrõ-vizs-
gálatokban is, amelyeket a kis-
térségi központban szervezünk
meg. A férfi és nõi lakosságra
kidolgozott

tervezünk, míg a mik-
rotérségi centrumokban un.

szervezünk és hajtunk végre,
melyek, bõrgyógyászati, szemé-
szeti, szájüregi, vastagbél, nõ-
gyógyászati és tüdõszûrési szû-

A tervezett do-
hányzással kapcsolatos preven-
ciós programokkal ezt a kedve-
zõtlen tendenciát kívánjuk meg-
állítani

Fenti
adatok alapján terveztük meg
testmozgást ösztönzõ program-
jainkat, valamint könnyen el-
érhetõ testmozgás tanácsadást
kívánunk biztosítani.

komplex szûrõvizs-
gálatokat

kampány szûrõvizsgálatokat

rõprogramokat tartalmaznak
(54 kampányszûrés, 18 komp-
lex szûrés).

A járóbeteg szakellátáshoz
és az alapellátáshoz szervesen
kapcsolódó

elõsegítjük. A beteg-
klubokon belül ,

,
mellett

és
hozunk létre. A

betegklubok folyamatos kon-
zultációs lehetõséget kínálnak
az érintett, rizikócsoportba tar-
tozó kliensek számára a beteg-
ségükkel kapcsolatban, illetve a
megelõzés lehetõségeit is meg-
ismerhetik. A Lenti Kistérség-
ben eddig nem, vagy csak idõ-
szakosan mûködtek betegklu-
bok, így az érintett célcsoport
tagjai nem tudták kérdéseiket,
tapasztalataikat megosztani,
amely segítséget adhat állapo-
tuk javításában, szövõdmények
megelõzésére. Betegklubjain-
kon a részvétel mindenki szá-
mára elérhetõ programokat
biztosít, ahol szûrõvizsgálatok-
ra is lehetõség nyílik.

és népsze-
rûsítésével, valamint a

a
munkaképes korú, illetve az
idõsebb korosztály mozgássze-
gény életmódján kívánunk vál-
toztatni.

Életmódváltó programok
megvalósításához kapcsolódóan

betegklubok koor-
dinálását

diabetes klub
szív és érrendszeri betegklub
lelki egészség klubja
több speciális vegyes tema-
tikájú klubot

A testmozgást ösztönzõ prog-
ramok szervezésével

testmoz-
gás tanácsadás bevezetésével

megvalósított egészségfejlesz-
tési programok:

o Rendszeres, életvitelsze-
rûen megjelenõ, testmozgást
ösztönzõ programok

o Tai-chi és chikung moz-
gásklub Lentiben

o Keringésjavító torna Gu-
torföldén

o Hastánc mozgásklub Gu-
torföldén

o Relaxációs lazító torna
Lentiben

o Gyógy-úszóklub Lentiben
o Gyalogló természetjáró tú-

raklub Lentiben
o Kerékpáros túraklub Ré-

dicsen
o Jóga klub, Lentiben és

Csesztregen
o Gerinc- és tartásjavító

program Lentiben
o Terápiás lovaglás fogyaték-

kal élõknek Lentiben
o Könnyen elérhetõ (rész-

vételi vagy orvosi beutaló nél-
kül) szakszerû étrendi tanács-
adás kapcsán tervezett tevé-
kenységek

o Diabetes étrendi tanács-
adás Lentiben

o Egészséges étkezés ta-
nácsadás Lentiben

o Fõzõklub Lentiben
o Könnyen elérhetõ (rész-

vételi vagy orvosi beutaló nél-
kül) szakszerû testmozgás ta-
nácsadás. Személyre szabott
testmozgás-terv készítése ta-
nácsadás 9 településen

o Dohányzás-megelõzés te-
rületén tervezett ismeretter-
jesztõ fórum és tanácsadás
Lentiben (5 alkalommal) és a
kistérség más településein (5
alkalommal)

o Alkohol-betegség-megelõ-
zés területén tervezett prog-
ramok

o Alkoholbetegség és szö-
võdményei elõadás Lentiben

o Alkoholbetegség kezelése
elõadás Lentiben

o Gyógyulás után - lelki
egészség elõadás Lentiben

o Lelki egészség helyi, kiskö-
zösségi programjainak megva-
lósítása területén tervezett
programok

o Lelki egészség klub Csö-
mödéren

o Vitalitas egészségklub Za-
labaksán

o Szépkorúak egészségmeg-
õrzõ klubja Lentiben

o Szépkorúak egészségmeg-
õrzõ klubja Rédicsen

o Szülõk klubja Lentiben

A Lenti Egészségfejlesztési Iroda a dr. Hetés Ferenc Szakor-
vosi Rendelõintézet területén kialakított épületben várja az
érdeklõdõket.
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Öngyógyító Lenti Kistérség

(Folytatás a köv. oldalon)

Február 3.:

Február 4.:

Február 5.:

Február 6.:

– Relaxációs lazító torna -
de. 10 óra - Kolping Támogató
és Foglalkoztató Központ, Len-
ti, Kossuth u. 10.

– Gerinc és tartásjavító
torna - 16 óra - Lenti rendelõ-
intézet

– Hastánc mozgásklub -
Gutorfölde

– Jóga klub Lenti FONI

– Kampány szûrés (szájüre-
gi) - Csesztreg

– Kampány szûrés (szájüre-
gi) - Tornyiszentmiklós

– Jóga klub - 10.30 óra -
Kolping Támogató és Foglal-
koztató Központ, Lenti, Kos-
suth u. 10.

– Keringésjavító torna -
Gutorfölde

Egészségfejlesztési programok mindenütt

– KAMPÁNY Nõgyógyászat
LENTI II., dr. Seresné

– Relaxációs lazító torna -
de. 10 óra - Kolping Támogató
és Foglalkoztató Központ, Len-
ti, Kossuth u. 10.

– Gerinc és tartásjavító tor-
na - 16 óra - Lenti rende-
lõintézet

– Hastánc mozgásklub -
Gutorfölde

– Kampány szûrés (bõrgyó-
gyászat) - Lenti II. sz. körzetben

– Alkohol káros hatásai c.
ea. - Lenti, Ábrahám Csilla

– Kampány szûrés (nõgyó-
gyászat) - Csömödér

– Jóga klub - 10.30 óra -
Kolping Támogató és Foglal-
koztató Központ, Lenti, Kos-
suth u. 10.

Február 10.:

Február 11.:

Február 12.:

Február 13.:

Február 17.:

Február 18.:

Február 19.:

Február 20.:

Február 24.:

Február 25.:

– Keringésjavító torna -
Gutorfölde

– Relaxációs lazító torna -
de. 10 óra - Kolping Támogató
és Foglalkoztató Központ, Len-
ti, Kossuth u. 10.

– Gerinc és tartásjavító tor-
na - 16 óra - Lenti rendelõ-
intézet

– Tai-chi, chikung moz-
gásklub - Lenti

– Hastánc mozgásklub -
Gutorfölde

– Dohányzás káros hatásai
c. elõadás - Lenti, Ábrahám
Csilla

– Kampányszûrés (nõgyó-
gyászat) - Lovászi

– Jóga klub - 10.30 óra -
Kolping Támogató és Foglal-
koztató Központ, Lenti, Kos-
suth u. 10

– Kampány szûrés (bõrgyó-
gyászat) - Lenti I. sz. körzetben

– Keringésjavító torna -
Gutorfölde

– Tai-chi, chikung mozgás-
klub - Lenti

– Kampány szûrés (vastag-
bél) - Gutorfölde

– Relaxációs lazító torna -
de. 10 óra - Kolping Támogató
és Foglalkoztató Központ,
Lenti, Kossuth u. 10.

– Gerinc és tartásjavító tor-
na - 16 óra - Lenti rende-
lõintézet

– Hastánc mozgásklub -
Gutorfölde

– Kampány szûrés (bõrgyó-
gyászat) - Lenti III. sz. körzetben

– Kampány szûrés (vastag-
bél) - Páka

– Thai-chi, chikung moz-
gásklub - Lenti

Február 26.:

Február 27.:

Február 28.:

Március 3.:

Március 4.:

Március 5.:

Március 6.:

Március 7.:

– Jóga klub - 10.30 óra -
Kolping Támogató és Foglal-
koztató Központ, Lenti, Kos-
suth u. 10.

– Tai-chi, chikung moz-
gásklub - Lenti

– Keringésjavító torna -
Gutorfölde

– Bõrgyógyászati dagana-
tok c. elõadás Lenti RI, dr. Kiss
Gyula

– Szépkorúak klubja - Rédics
– Relaxációs lazító torna -

de. 10 óra - Kolping Támogató
és Foglalkoztató Központ, Len-
ti, Kossuth u. 10

– Gerinc és tartásjavító tor-
na - 16 óra - Lenti rendelõintézet

– Szülõk klubja - Lenti
– Komplex szûrés - Lenti II.

sz. körzet
– Tai-chi, chikung mozgás-

klub - Lenti
– Hastánc mozgásklub -

Gutorfölde

– Cukorbeteg- és szív - ér-
rendszeri betegklub - Csesztreg

– Kampány szûrés (bõrgyó-
gyászat) - Tornyiszentmiklós

– Jóga klub - 10.30 óra -
Kolping Támogató és Foglal-
koztató Központ, Lenti, Kos-
suth u. 10

– Kerékpáros túraklub -
Lenti

– Tai-chi, chikung mozgás-
klub - Lenti

– Keringésjavító torna -
Gutorfölde

– Gyalogló, természetjáró
kör - Lenti

– Vitalitás egészségklub -
Zalabaksa

A dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet
„Öngyógyító Lenti Kistérség” címû egész-

ségfejlesztési pályázata keretében versenyt hirdet a fogyni vá-
gyók részére Lenti és kistérségben.

2014. január 24. - 2014. június 31.

http://www.lentirendelo.hu/efi
honlapon, a www.facebook.com/efi közösségi oldalon, továbbá
a Lenti és Vidéke újságban, háziorvosi körzetekben plakátokon.
A versenyzõk

a
(8960 Lenti, Kossuth u. 10.)

(EFI) 08.00-16.00-óráig, ahol egy
kezdetét veszi majd a verseny. Az ott

kitöltött regisztrációs lap és állapotfelmérõ lap maradéktalan
kitöltése és a mérlegeléskor készült fotó feltétele a játékban
való részvételnek.

SZERVEZÕ
Lenti, 2014. 01. 24.

TÁMOP-6.1.2-
11/3-2012-0047

1. A verseny idõtartama:

2. A verseny meghirdetése:

folyamatosan jelentkezhetnek, 2014. feb-
ruár 14-ig dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet

Egészség Fejlesztési Iro-
dájában állapotfelmérés
és egy súlyméréssel

3. A nyeremények:

A versenyben résztvevõket értékes nyeremények várják!

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

A verseny 2014. január 24-én
kiküldésre kerülõ hírlevélben kerül

meghirdetésre a

Települési fogyókúra vetélkedõ a kistérségben,
a lakosság egészségállapotának javítására

Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet
székhely címe: 8960 Lenti, Kossuth út 10.
Tel./Fax: 06/92 351- 485
e-mail: lenti_efi_kisterseg@zalaszam.hu
honlap:www.lentirendelo.hu/efi

Gerinc és tartásjavító tornára is van lehetõség.



2014. január Lenti és Vidéke

(Folytatás a köv. oldalon)

(Folytatás az elõzõ oldalról)

Öngyógyító Lenti Kistérség
ÖLK - III.

Egészségfejlesztési programok mindenütt

Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet
székhely címe: 8960 Lenti, Kossuth út 10.
Tel./Fax: 06/92 351- 485
e-mail: lenti_efi_kisterseg@zalaszam.hu
honlap:www.lentirendelo.hu/efi

A
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0047 „Öngyógyító

Lenti Kistérség” címû pályázatának köszönhetõen a program
szervezõje

A SZERVEZÕK által meghirdetett verseny
A program 2014. január 24-én kikül-

désre kerülõ hírlevélben kerül meghirdetésre a:
- http://www.lentirendelo.hu/efi honlapon
- www.facebook.com/efi közösségi oldalon
- Lenti és Vidéke újságban
- A háziorvosi rendelõkben kihelyezett plakátokon

A versenyzõ egyének, csoportok, munkahelyek képviselõi,
tudnak személyesen jelentkezni a dr. He-

tés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet (8960 Lenti, Kossuth u. 10.)
Egészség Fejlesztési Irodájában (EFI) .
Az ott kitöltött regisztrációs lap és állapotfelmérõ lap maradék-
talan kitöltése a feltétele a programban való részvételnek.

Ha van benned és kollégáidban motiváció a cigaretta
elhagyására, azért jelentkezz, ha nincs, akkor azért várunk

téged és kis csapatodat!

dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet Egészség-
fejlesztési Iroda

indít, mely-
re várjuk a TE és munkatársaid jelentkezését!

2014. január 24. -
2014. június 31-ig tart.

2014. február 14-ig

08.00-16.00 óráig

A versenyben résztvevõket értékes nyeremények várják!

Dohányfüstmentes napokat kívánva!

Dohányzás Leszoktató Programot

SZERVEZÕ
Lenti, 2014. 01. 24.

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

Füstmentesen - Lakossági akcióval
csatlakozás az egészségügyi dolgozók
számára szervezett programhoz

A torna fõszerepet kap a programban.

Március 10.:

Március 11.:

Március 12.:

Március 13.:

Március 14.:

Március 17.:

– Cukorbeteg - és szív - ér-
rendszeri betegklub - Tornyi-
szentmiklós

– Szépkorúak klubja - Lenti
– Kampány szûrés (szemé-

szet) - Lenti II. sz. körzet
– Relaxációs lazító torna -

de. 10 óra - Kolping Támogató
és Foglalkoztató Központ, Len-
ti, Kossuth u. 10

– Gerinc és tartásjavító tor-
na - 16 óra - Lenti rendelõintézet

– Diabetes étrendi tanács-
adás, Lenti

– Cukorbeteg- és szív- ér-
rendszeri betegklub - Lovászi

– Tai-chi, chikung mozgás-
klub - Lenti

– Hastánc mozgásklub -
Gutorfölde

– Jóga klub - 10.30 óra -
Kolping Támogató és Foglal-
koztató Központ, Lenti, Kos-
suth u. 10

– Kerékpáros túraklub -
Lenti

– Lelki egészségklub -
Csömödér

– Kerékpáros túraklub -
Lenti

– Tai-chi, chikung mozgás-
klub - Lenti

– Keringésjavító torna -
Gutorfölde

– Terápiás lovaglás - Tor-
mafölde

– KAMPÁNY szûrés (sze-
mészet) - Páka

– KAMPÁNY szûrés (tüdõ-
gyógyászat) - Páka

– Cukorbeteg- és szív- ér-
rendszeri betegklub - Gutor-
földe

– Relaxációs lazító torna -
de. 10 óra - Kolping Támogató

és Foglalkoztató Központ, Len-
ti, Kossuth u. 10

– Diabetes étrendi tanács-
adás - Lenti, Ábrahám Csilla

– Gerinc és tartásjavító tor-
na - 16 óra - Lenti rendelõ-
intézet

– Tai-chi, chikung mozgás-
klub - Lenti

– Hastánc mozgásklub -
Gutorfölde

– Jóga klub - 10.30 óra -
Kolping Támogató és Foglal-
koztató Központ, Lenti, Kos-
suth u. 10

– Kerékpáros túraklub -
Lenti

– Kampányszûrés (szájüreg)
- Lovászi

– Kampányszûrés (szájüreg,
bõrgyógyászat) - Csömödér

– KAMPÁNY szûrés (vas-
tagbél) - Csesztreg

– Tai-chi, chikung mozgás-
klub - Lenti

– Keringésjavító torna -
Gutorfölde

– Terápiás lovaglás - Torma-
földe

– Cukorbeteg- és szív- ér-
rendszeri betegklub - Páka

– Gyalogló, természetjáró
kör - Lenti

– Kampányszûrés (szemészet)
- Lenti I. sz. körzetben

– KAMPÁNY szûrés (nõ-
gyógyászat) Gutorfölde

– Relaxációs lazító torna -
de. 10 óra - Kolping Támogató
és Foglalkoztató Központ, Len-
ti, Kossuth u. 10

– Diabetes étrendi tanács-
adás - Lenti, Ábrahám Csilla

– Tai-chi, chikung mozgás-
klub - Lenti

– Hastánc mozgásklub -
Gutorfölde

Március 18.:

Március 19.:

Március 20.:

Március 24.:

Március 25.:

– Kampányszûrés (nõgyó-
gyászat) - Páka

– Jóga klub - 10.30 óra -
Kolping Támogató és Foglal-
koztató Központ, Lenti, Kos-
suth u. 10

– Vitalitás egészségklub -
Zalabaksa

– Komplex szûrés - Lovászi
– Kampányszûrés (szemé-

szet) - Lenti III. sz. körzetben

– Tai-chi, chikung mozgás-
klub - Lenti

– Keringésjavító torna -
Gutorfölde

– Terápiás lovaglás - Torma-
földe

– Gyalogló, természetjáró
kör - Lenti

Március 26.:

Március 27.:

Március 28.:

Március 31.:

Április 1.:

– Komplex szûrés - Lenti I.
sz. körzetben

– Relaxációs lazító torna -
de. 10 óra - Kolping Támogató
és Foglalkoztató Központ, Len-
ti, Kossuth u. 10

– Diabetes étrendi ta-
nácsadás - Lenti, Ábrahám
Csilla

– Gerinc és tartásjavító tor-
na - Lenti RI

– Hastánc mozgásklub -
Gutorfölde

– KAMPÁNY szûrés (száj-
üreg) - Lenti II.

– Thai-chi, chikung mozgás-
klub - Lenti FONI
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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: 06/92/351-485

e-mail: lenti_efi_kisterseg@zalaszam.hu

honlap: www.lentirendelo.hu/efi

Öngyógyító Lenti Kistérség
ÖLK - IV.

(Folytatás az elõzõ oldalról)

Egészségfejlesztési programok mindenütt

Tormaföldén terápiás lovaglásra lesz lehetõség.

Szájüregi szûréseket is végeznek.

Április 2.:

Április 3.:

Április 4.:

Április 7.:

Április 8.:

– Mese a dohányzás meg-
elõzéssel kapcsolatban óvodá-
soknak - Lovászi

– Jóga klub - Lenti FONI
– Cukorbeteg szív-érrend-

szeri betegklub - Csesztreg
– KOMPLEX szûrés - Lenti III.
– Kerékpáros túraklub -

Lenti

– Diabates klub - Lenti, Áb-
rahám Csilla

– Thai-chi, chikung mozgás-
klub - Lenti

– Keringésjavító torna -
Gutorfölde

– Terápiás lovaglás - Torma-
földe

– Diabetes étrendi tanács-
adás - Lenti

– Fõzõklub - Lenti
– Torna Lenti EFI+EGÉSZ-

SÉGJÁRAT

– Egészséges étkezés, ét-
rendi tanácsadás - Lenti, Áb-
rahám Csilla

– Diabetes étrendi tanács-
adás - Lenti Kolping

– Szépkorúak klubja - Rédics
– Relaxációs torna - Lenti
– Gerinc és tartásjavító tor-

na - Lenti

– Cukorbeteg és szív - ér-
rendszeri betegklub - Lovászi

– Thai-chi, chikung mozgás-
klub - Lenti

– Hastánc mozgásklub -
Gutorfölde

– Torna Lenti EFI+EGÉSZ-
SÉGJÁRAT

– Kerékpáros túraklub - Lenti
– Jóga klub - Lenti
– Lelki egészségklub - Csö-

mödér

– Gyalogló, természetjáró
kör - Lenti

– KAMPÁNY szûrés (száj-
üreg) - Lenti I.

– Thai-chi, chikung moz-
gásklub - Lenti

– Keringésjavító torna -
Gutorfölde

– Terápiás lovaglás - Torma-
földe

– Szülõk klubja - Lenti
– Egészséges étkezés, ét-

rendi tanácsadás - Lenti, Ábra-
hám Csilla

– Diabetes klub - Lenti III.
– Cukorbeteg és szív - ér-

rendszeri betegklub - Gutor-
földe

– Cukorbeteg és szív - ér-
rendszeri betegklub - Tornyi-
szentmiklós

– Szépkorúak klubja - Lenti
– Relaxációs torna - Lenti
– Gerinc és tartásjavító tor-

na - Lenti

– Egészségkárosító hatá-
sok, magatartások ea. - Kerka-
teskánd

Április 9.:

Április 10.:

Április 11.:

Április 14.:

Április 15.:

– Thai-chi, chikung mozgás-
klub - Lenti

– Hastánc mozgásklub -
Gutorfölde

– Elõadás a dohányzás és
alkohol káros hatásairól

– KOMPLEX szûrés - Csö-
mödér

– Jóga klub - Lenti
– Kerékpáros túraklub - Lenti
– Rizikótényezõk 40 éven

túl ea. - Tornyiszentmiklós

– Terápiás lovaglás - Torma-
földe

– Cukorbeteg és szív - ér-
rendszeri betegklub - Páka

– Thai-chi, chikung mozgás-
klub - Lenti

– Keringésjavító torna -
Gutorfölde

– Gyalogló, természetjáró
kör - Lenti

– Torna Lenti EFI + EGÉSZ-
SÉGJÁRAT - LENTI

– Hastánc mozgásklub -
Gutorfölde

– Thai-chi, chikung mozgás-
klub - Lenti

– Torna Lovászi + EGÉSZ-
SÉGJÁRAT

– Jóga klub - Lenti
– KOMPLEX szûrés (férfi) -

Páka

Április 16.:

Április 17.:

Április 22.:

Április 23.:

– KAMPÁNY szûrés (vas-
tagbél) - Lovászi

– KAMPÁNY szûrés (vas-
tagbél) - Csömödér

– Diabetes étrendi tanács-
adás - Lenti, Ábrahám Csilla

– Terápiás lovaglás - Torma-
földe

– Gyalogló, természetjáró
kör - Lenti

– Thai-chi, chikung mozgás-
klub - Lenti

– Keringésjavító torna -
Gutorfölde

– Egészségkárosító hatások
ea. - Csesztreg

– Vitalitás egészségklub -
Zalabaksa

– Egészséges étkezés, ét-
rendi tanácsadás - Lenti, Ábra-
hám Csilla

– Relaxációs torna - Lenti

– Szív és érrendszeri klub -
Lenti II.

– Hastánc mozgásklub -
Gutorfölde

– Thai-chi, chikung mozgás-
klub - Lenti

– KAMPÁNY szûrés (száj-
üreg) - Lenti III.

– Jóga klub - Lenti
– Fõzõklub - Lenti

Április 24.:

Április 25.:

Április 28.:

Április 29.:

Április 30.:


