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Immár van Kerka Szépe is Pedagógusnapi elismerések

Fotó: Sári Zoltán
A kitüntetett pedagógusok.

Hagyományteremtõ szándékkal rendezték meg Lovásziban a
Kerka Szépe versenyt. A Lentibõl érkezett Farkas Zsuzsanna
végzett az elsõ helyen, megelõzve a zalaegerszegi Fischer
Anettet és Nagy Alexandrát. Részletek az 5. oldalon.

Átadták a pedagógusnapi
elismeréseket Lentiben a lenti
járási tankerülethez tartozó iskolákban és a város nevelésioktatási intézményeiben dolgozó pedagógusoknak. A ren-

dezvényt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Lenti Tankerülete és a helyi önkormányzat közösen szervezte meg.
(Folytatás a 2. oldalon)

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
A szabadtéri csúszdás élménymedence
május 31-tõl nyitva!
Jedynka vékonylazúr
0,9 liter
2.790Ft helyett 2.490Ft

Jedynka vékonylazúr
2,5 liter
7.390Ft helyett 6.650Ft

Felnõtt belépõ: 2 000 Ft
Gyermek belépõ (3 - 14 éves korig): 1 500 Ft

(Minden Jedynka lazúr vásárlása esetén ecsetet adunk ajándékba.)
Az árak az áfát tartalmazzák.
Az ajándék ecset a készlet erejéig tart.

BÉCS KFT
8960 Lenti Kossuth L.113
Tel / FAX: +36 92 351 469
BÉCS PÉTER
Tel: +36 70 9777 127

Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 7-17
szombat 7-12

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320
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A Fidesz-KDNP nagy fölénye
Lenti a listavezetõ

A május 25-én tartott magyarországi EP-választás a Fidesz-KDNP pártszövetség fölényes sikerével zárult: a huszonegy mandátumból tizenkettõt
szerzett.
A második helyen a Jobbik
(3) végzett, megelõzve az MSZP-t
(2) és a Demokratikus Koalíciót (2). Az Együtt-PM-nek és
az LMP-nek 1-1 mandátum
jutott.
Jellemzõ a fölényes sikerre,
hogy valamennyi megyében –
így Zalában is – kormánypárti
gyõzelem született.

2014. május
Lentiben 39,31 %-os (2715
fõ) volt a részvételi arány, ami
jelentõsen meghaladja az országos, s a megyei adatokat. A
Kerka-parti kisvárosban kiemelkedõ Fidesz-KDNP-siker
született, hiszen a 63,73 %-os
(1722 fõ) szavazati arány a
megye városai közül a legjobb.
A további sorrend: Jobbik
13,4 % (362), MSZP 8,88 %
(240), Demokratikus Koalíció
6,18 % (167), Együtt-PM 4,77 %
(129), LMP 2,33 (63), SMS
0,37 % (10), A Haza Nem
Eladó 0,33 % (9).

Helyi értékeink gyûjteménye
Vigh László, Zala megye 1. számú választókerületének elnöke,
országgyûlési képviselõ, frakcióvezetõ-helyettes köszönetet
mondott valamennyi segítõnek, támogatónak.

Pedagógusnapi elismerések
(Folytatás az 1. oldalról)
Idén tizenkilenc tanító, tanár és óvodapedagógus részesült elismerésben. Tüskéné
Iványi Bernadett, a Gönczi
Ferenc Gimnázium és SzKI
pedagógusa, a Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskolából Sümegi Anikó és Sümegi
Judit, a Lenti Arany János Általános Iskolából Ferenczi Andrea és Dobos Sándor, a Lámfalussy-szakiskolából Bérczes
Róbert. Csesztregrõl, a Kerkai
Jenõ Általános Iskolából Kissné Szatmári Szilvia, a Rédicsi
Móra Ferenc Általános Iskolá-

ból Sztárcsevicsné Szabó Judit, Pákáról Balláné Rudas
Olga, a lovászi Buda Ernõ Körzeti Általános Iskolából Balláné Borsos Csilla részesült elismerésben. Mellettük Horváth
Gyöngyi, a Móricz EGYMI intézményegység-vezetõje, valamint Soósné Bekõ Edit óvodapedagógus is oklevelet kapott.
Aranydiplomát vehetett át Fitos Tiborné, Varga László, dr.
Csire Istvánné, Domonkos Istvánné és Váradi Tiborné, gyémántdiplomát pedig Fodróczy
Ferencné és Horváth Kálmánné.

Elsõ helyezések az íjász diákolimpián
A Magyar Íjász
Szövetség és a Négy
Kos Hagyományõrzõ
és Íjász Egyesület szervezésében zajlott a
Suli Íjász Bajnokság
diákolimpia selejtezõje Lentiben. A helyi
egyesület tagjai a következõ eredményeket érték el a nyugatdunántúli regionális
versenyen:
Elsõ helyezést ér- Lenti diákok sikerével zárult a régiós
tek el: Lahocsinszky íjász verseny.
Márton (Gönczi Ferenc Gimn. Sali Máté (Vörösmarty M. Ált.
és SZKI Lenti) történelmi ifjú- Iskola Lenti) történelmi gyesági fiú kategóriában, Ács Nor- rek fiú, Sali Nóra (Vörösbert (Gönczi Ferenc Gimn. és marty M. Ált. Iskola Lenti)
SZKI) történelmi kadet fiú, történelmi gyerek lány.

Megalakult Lentiben is a Települési Értéktár Bizottság,
ami azonosítja a településen fellelhetõ értékeket, létrehozza a
települési értéktárat és nyilvántartás céljából megküldi azt a
megyei önkormányzat részére. A Lenti Települési Értéktár a
Lenti területén fellelhetõ nemzeti értékek adatait tartalmazó
gyûjtemény lesz. A nemzeti érték fogalmát a magyar nemzeti
értékekrõl és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény
határozza meg.
A nemzeti értékeket szakterületenként kategóriába sorolták, így az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai, egészség
és életmód, ezen belül a tudományos és népi megelõzés és
gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi
javai. Külön kategória az épített környezet, valamint ipari és
mûszaki megoldások, ezzel együtt kézmûipar, kézmûvesség
és szellemi termékei, tárgyi javai. Megnevezi még a jogszabály
a kulturális örökség szellemi és tárgyi javait, különösen az
irodalom, a tudomány, a népmûvészet és népi kézmûvesség,
néprajz, filmmûvészet, iparmûvészet, képzõmûvészet, táncmûvészet és zenemûvészet; továbbá a védett ingatlan értékeit,
különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedõ értékû mûemlékeket és régészeti lelõhelyeket, nemzeti és
történelmi emlékhelyeket, világörökségi helyszíneket. További kategóriák még a sport, természeti környezet, turizmus és
vendéglátás is.
Az önkormányzat közigazgatási területén fellelhetõ, illetve
az ott létrehozott nemzeti érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti Lenti város polgármesteréhez intézett beadványában. A javaslatnak tartalmazni
kell a javaslattevõ adatait, az értéktárban felvételre javasolt
nemzeti érték adatait, az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképét vagy audiovízuális dokumentációját, a
nemzeti érték kritériumainak való megfelelést valószínûsíthetõ dokumentumokat, valamint a szakértõ, illetve szakmai
vagy civil szervezet támogató vagy ajánló levelét.
A bizottság elnöke Simon Márta, a Honismereti Egyesület
elnöke, Tantalics Béla, az egyesület titkára és Német Józsefné,
a Városi Könyvtár Lenti vezetõje.
A helyi települési értéktárba eddig bekerült értékek: tökmagolaj, méz, kisüsti pálinka, helyi borok, Tantalics Béla
helytörténész könyvei, Lenti fürdõ gyógyvize, település
vadállománya, térség állat és növényfajtái: kockás kotuliliom,
tavaszi tõzike, agrárkosbor, hód, nagy szarvasbogár, fehér
gólya, gyógynövények, szoknyás haranglábak, Mária-képes fa,
Római Katolikus Templom, Lenti vár, városban, városrészekben található szobrok, városban, városrészekben található emlékmûvek, útszéli feszületek, kisvasút, hetési szõttes, vesszõfonás, viaszöntés, fumu, fa és textil gyermekjáték készítés,
mézeskalács sütés, Horváth József könyvei, Molnár Gábor
költõ kötetei, Soós József költõ kötetei, Geresits Gizella költõ,
nyugállományú pedagógus kötetei, amatõr fotósok, helyi
képzõmûvészek, mesemondás, íjászat, jellegzetes helyi, térségi ételek: babos répa füstölt bürkével, tökmagolajos krumplisaláta, gombuca, vadpörkölt dödöllével, hájaskráfli, hõkön
sült perec, szárított vargányaleves, szilvalekváros kukoricaprósza, pörkölttorta, hagymás tejfölös öntött laska.

2014. május
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800 km gyalogosan Sikerre van ítélve
Szinku Mihály elõadása Zalabaksán

Dr. Szinku Mihály
236 zalai település kapcsolódott a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez (KSZR),
amelynek lényege, hogy a lakosság helyben, utazgatás nélkül hozzáférhessen a korszerû
könyvtári szolgáltatásokhoz. A
KSZR szerzõdés értelmében –
melyet megyei szinten a Deák
Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár mûködtet – a Lenti
Városi Könyvtár a lakosság
érdeklõdésének megfelelõ kulturális, közösségi, közmûvelõdési programokat szervez és
ennek a keretében valósult
meg legutóbb dr. Szinku Mihály elõadása Zalabaksán.
Gerencsérné Fodor Márta szervezõ még telefonon ad tájékoztatást a településre érkezõ „El
Caminót” megjárt zarándoknak, a Könyvtári Információs
Közösségi Hely pontos címérõl, majd érkezése után az
elõadóhoz fordultunk kérdéseinkkel:
– Lehet vagy harminc éve,
amikor elõször hallottam errõl

a spanyolországi zarándoklatról egy odavezetõ repülõs út
kapcsán, majd húsz éve egy
Ibériai félszigetet megkerülõ
kirándulásunk alkalmából tettem egy kijelentést: eljutok ide
még gyalog is. Végül 2011-ben
éreztem úgy, hogy fizikailag,
szellemileg és lelkiekben is képes vagyok teljesíteni ezt a 800
km-es utat.
– Milyen távot jelentett ez
napi szinten?
– 25-30 km-t, a pontos neve egyébként Szent Jakab zarándokút, története pedig egészen a kereszténység kezdetére nyúlik vissza, hiszen Szent
Jakab Jézus testvére volt az
ismeretek szerint.
– Lapunk terjedelme nem
engedi meg a részletes beszámolót. Mi volt emlékezetes ebbõl a zarándoklatból?
– Burgosnál reggel azt észleltem, hogy nem találom a
kártyámat, 200 euróm maradt,
és kiszámoltam: vagy eszem,
vagy alszom ebbõl a maradék
pénzbõl. Egészen eddig nem
találkoztam magyarokkal egyébként, de ott igen és beszélgetésünk során egy hölgy –
hallva esetemet – azonnal az
övtáskájához nyúlt, hogy menynyit adjon nekem. Természetesen nem fogadhattam el, de
segítettek felvenni a kapcsolatot számítógépen keresztül
hazai barátaimmal, akiken keresztül aztán hozzájutottam a
megfelelõ összeghez. A hölgy
vezetékneve egyébként Jókai
volt, ezt és önzetlen azonnali segítségét örökre megjegyeztem.
Dj

Fotó: Sári Zoltán
Horváth László és Vigh László tartott elõadást a konferencián.
Simon Márta, az egyesület elnöke köszönti a résztvevõket.
Múlt és jövõ - 35 éves Lenti
Város címmel szervezett konferenciát a Honismereti Egyesület a mûvelõdési központ Zrínyi-termében. A program elõadói Horváth László polgármester és Vigh László országgyûlési képviselõk voltak.
Elsõ elõadóként a polgármester a település elmúlt 35
éves történtét mutatta be fotókkal illusztrálva, a várossá
nyilvánítás elõtti években megkezdetett infrastruktúrális és
oktatási fejlesztéseket, építési
beruházásokat, a rendszerváltás elõtti ipari fejlõdést, majd a
település komfortosabbá tételét, egészen a napjainkat érintõ felújításokig. A polgármester az elmúlt 35 évet a folyamatos fejlesztés idõszakának
nevezte.
Vigh László országgyûlési
képviselõ a város térségben
betöltött szerepérõl beszélt:
– Lenti körzetközponti szerepet tölt be, olyan helyen fek-

szik, ahol kiemelkedõen nagyobb város nem található, ez
azt jelenti, hogy meg kell oldania az egészségügy, oktatás,
közlekedés és idegenforgalom
problémáit is. Minden településen, így Lentiben is a fenntartható gazdaságfejlesztés és
gazdasági növekedés a legfontosabb. Munkahelyeket kell teremteni, amibõl nemcsak a
lakosságnak, hanem az önkormányzatnak is bevétele származhat. A lentiek erre törekednek és úgy látom sikerül is
nekik.
A képviselõ a munkahelyteremtés lehetõségeirõl és fejlesztésérõl elmondta, az állam
olyan európai uniós fejlesztéseket kíván támogatni, melyek
az állások megõrzésével járnak. Hozzátette, helyben is
olyan programokat, cégeket
kell segíteni, melyek álláshelyeket teremtenek. Ha ez sikerül a következõ években, akkor
Lenti is sikerre van ítélve.

„Hitelesítették” a borbírák döntéseit Ismét elsõ lett
A Lenti Kertbarátkör Egyesület legutóbbi programját
május közepén, a Lenti-hegyen
tartotta – mondta érdeklõdésünkre Röszler Attila, az egyesület elnöke.
– A házigazda, Nógrádi László bemutatóval egybekötött
értékes szakmai elõadást tartott a különféle fûszer- és
gyógynövények termesztésérõl, egészségügyi, gasztronómiai felhasználásáról. Az elõadás során több mint fél tucat
különbözõ fûszer- és gyógynövényekkel ízesített ágyas pálin-

kát kóstolhatott meg a tagság –
emelte ki az elnök.
A látogatáson a továbbiakban a márciusi borverseny
eredményeit értékelték a termelõk (emlékeztetõül 21
arany-, 46 ezüst-, 16 bronzérmes és 5 okleveles bor volt),
kiemelve a helyi gazdák nagyszerû sikereit. Mindeközben az
érmes borok újrakóstolásával
„hitelesítették” is a zsûri döntéseit. Az összejövetel egy jó
hangulatú kemencés partival
zárult.
dj

Koltai Máté Márk, a lenti
Vörösmarty iskola tanulója 1.
helyezést ért el a Zalavíz „Víz
világnapja” alkalmából ,,Víz és
energia” pályázatán. Ötödik
alkalommal indult a Zalavíz
által kiírt pályázatokon, ebbõl
négy alkalommal ért el elsõ
helyezést.

www.zalatajkiado.hu
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Az intézkedések gyors végrehajtásáért
Beszélgetés dr. Sifter Rózsával, a megyei rezsicsökkentési bizottság vezetõjével

Dr. Sifter Rózsa: – A lakosság visszajelzései pozitívak.
– A Zala Megyei Állam– Javaslatot készítünk elõ a
igazgatási Kollégium hazánk- rezsicsökkentésrõl szóló jogban elsõként hozta létre Re- szabályok végrehajtásának Zala
zsicsökkentési és Költségvetési megyei ellenõrzésére, értékelBizottságát 2013. október 3-án. jük a rezsicsökkentési intézkeMilyen indíttatásból valósult dések ellenõrzésének a tapasztalatait, kapcsolatot tartunk és
meg a bizottság?
– A kormány kiemelt cél- a rezsicsökkentési intézkedéként kezeli a rezsicsökkentés sek végrehajtása érdekében
megvalósítását. A Zala Megyei együttmûködünk az érintett
Kormányhivatal kötelességé- közszolgáltatókkal, és országos
nek érezte, hogy a maga esz- hatáskörû szervekkel. Feladaközeivel támogassa e folyamat tunk annak elõsegítése, hogy a
megvalósítását. Rigó Csaba kor- megyében mûködõ államigazmánymegbízott kezdeménye- gatási szervek egységes elvek
zésére a kollégium 2013. októ- mentén tervezzék költségveber 3-án megválasztotta bizott- tésüket. Értékeljük továbbá az
ságát, amely 2013. október 7-én önkormányzatok világából érmegtartotta alakuló ülését. A kezõ finanszírozással kapcsorezsicsökkentésre vonatkozó latos kérdéseket. Indokolt esetjogszabályok elsõsorban a szol- ben azokat jelezzük a kormány
gáltatókra rónak kötelessége- felé. Ez utóbbi feladatok miatt
ket, amelyek végrehajtásának szerepel a bizottságunk elneveaz ellenõrzésében több szerve- zésében a költségvetési jelzõ.
– Hogyan értékeli 2013.
zet is közremûködik. Fontosnak tartottuk, hogy az érintett évi tevékenységüket?
– Úgy érzem, hogy eredmészervezetek egymással összhangban végezzék feladatai- nyes munkát folytattunk az
kat. A megyei államigazgatási elmúlt évben. Havonta ülésezkollégium egy állandó fórum, tünk, minden egyes ülésen beamely a megyei kormányhiva- számolt az aktuális tapasztalatal államigazgatási szervek kö- tokról a Fogyasztóvédelmi Felzötti koordinációját segíti elõ. ügyelõség vezetõje. Meghívott
E fórum keretei között tudjuk vendégünk volt a Nyugat-duleghatékonyabban
érvényre nántúli Környezetvédelmi, Terjuttatni a kormányzati szándé- mészetvédelmi és Vízügyi Felkot. A bizottsági forma pedig ügyelõség, a Zala Megyei Karugalmas mûködést tesz lehe- tasztrófavédelmi Igazgatóság
tõvé, amennyiben egy kérdés és a Zalaerdõ Zrt. képviselõje
sürgõs megtárgyalása szüksé- is. A rezsicsökkentés részeként
ges, egy munkanapon belül kezeltük a szociális tûzifa váössze tudjuk hívni a tago- sárlás támogatásának a kérdékat, ahogy arra volt már pél- sét is. Az eredményes együttda. Ügyrendünk biztosítja az mûködésnek is köszönhetõ,
elektronikus ülésezés lehetõ- hogy más megyékkel ellentétségét is, amely által gyorsan ben hulladékkezelési szükségtudunk reagálni a felmerülõ ellátás bevezetésére idáig nem
volt szükség Zala megyében.
kérdésekre.
– Milyen fõ feladatokat lát Több javaslatot is továbbítotel a bizottság és mely más tunk a kormány felé, például a
rezsicsökkentés végrehajtása
szervekkel mûködik együtt?

során a társasházaknál felmerült problémák miatt, e kezdeményezést követõen módosult
a hulladéktörvény. Nem csak a
problémák kezelésére, hanem
az elért eredmények népszerûsítésére is gondoltunk, amikor
a Fogyasztóvédelmi Felügyelõség tájékoztatójának kiadását,
és az energia hatékonyságot
népszerûsítõ „Okos Otthon”
program bemutatását kezdeményeztük a kormányhivatal
rendezvényein.
– Milyen célokat szeretne
megvalósítani a bizottság az
idei évben?
– Értékelni fogjuk a rezsicsökkentés következõ lépcsõinek megvalósulását a megyében. Vizsgáljuk a fogyasztói
panaszok helyzetét. Július elsejéig az új hulladéktörvénynek
megfelelõ közszolgáltatási szerzõdést kell kötnie valamennyi
önkormányzatnak egy minõsített szolgáltatóval. E feladat teljesítését igyekszünk elõsegíteni. Örömmel állapíthatjuk meg,
hogy a Zala megyében mûködõ valamennyi hulladékszállító cég magyar tulajdonban van
és rendelkezik a megfelelõ minõsítéssel. Több polgármester
is megkeresett a kéréseivel. Az
ésszerû javaslatokat továbbra
is közvetítjük a kormány felé,
amiben nagy segítségünkre lehet, hogy Zala megye mind a
három egyéni választókerületi
országgyûlési képviselõje tanácskozási jogú tagja a bizottságnak. Szeretnénk több szolgáltató képviselõjét is meghívni a bizottság üléseire.
– A rezsicsökkentés, a kormány kiemelt célkitûzései közé tartozik már régóta. Ön szerint mik a legnagyobb elõnyei
és milyen a lakosság visszajelzése errõl Zala megyében?
Lehet-e tudni errõl valamit?
– Munkánkban részt vesz a
Fogyasztóvédelmi Felügyelõség, hiszen a panaszok elsõsorban oda érkeznek. A panaszok száma alacsony. A lakosság visszajelzései pozitívak,
amit talán leginkább az áprilisi
országgyûlési választások eredménye és a kormánypártok
újabb kétharmados többsége
bizonyít. Míg korábban európai összehasonlításban is kiemelkedõ szintet értek el a
családok kiadásában a rezsivel
összefüggõ költségek, az ígéretek ellenére évente többször is
emelték például a gáz árát,
addig ezt napjainkra sikerült
az európai átlag alá szorítani.

Ugyanakkor az energiaköltségek még mindig magasnak számítanak hazánkban. A rezsicsökkentés további lépései pedig Európa egyik legversenyképesebb gazdaságává tehetik
a magyart, amely olcsó energiaárakkal ösztönözheti beruházásokra a befektetõket, ezáltal elõsegítve a lakosság további gyarapodását. Itt mondanám el, hogy megkeresésünk
nyomán
kormánymegbízott
urat a hivatalában fogadta Németh Szilárd rezsicsökkentésért felelõs biztos, aki elismerõen értékelte a munkánkat.
– Mennyire tartja fontosnak a bizottságban az elnöki
feladatot?
– Megtisztelõ volt számomra a kormánymegbízott úr felkérése. Az, hogy a kormányhivatal fõigazgatója vezeti a bizottság munkáját, mutatja annak rangját és kiemelkedõ szerepét. Örömmel tölt el, hogy mûködésünkkel a lakossági terhek
csökkentését tudjuk elõsegíteni.
– Milyen együtt dolgozni a
tagokkal, akik között ott van
a három újraválasztott országgyûlési képviselõ, Vigh László,
Manninger Jenõ és Cseresnyés
Péter is a megyei közgyûlési
elnöki, illetve polgármesteri
tisztségükbõl adódóan?
– Valóban, Zala megye mind
a három egyéni körzetben
megválasztott
országgyûlési
képviselõje tagja bizottságunknak. Szerencsésnek tartjuk, hogy
a munkában országgyûlési
képviselõk is részt vesznek,
mert egyrészt az esetleges
problémákat jelezni tudják a
döntéshozók és a jogszabályelõkészítõk felé, másrészt a
hozzájuk érkezõ választói észrevételeket bizottságunkon keresztül is továbbítani tudják az
államigazgatási szervek felé.
– Ön szerint mi a legnagyobb haszna a bizottság mûködésének?
– A bizottság megteremti
az együttmûködés, a kommunikáció kereteit a rezsicsökkentésben érdekelt államigazgatási szervek, politikusok, valamint szolgáltatók között. A
hatékony információáramlás
és eszmecsere az, ami leginkább elõsegítheti a rezsicsökkentési intézkedések gyors végrehajtását. Fontosnak tartom,
hogy a rezsicsökkentés eredményeit úgy a hazai, mint az
európai színtéren meg tudjuk
védeni, munkánkkal e célhoz
is kívánunk hozzájárulni.
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Hagyományteremtõ, sikeres rendezvények Lovásziban
A Kerka Szépe választással
már a második, joggal nagy
sikerûnek nevezhetõ rendezvényt szerveztek meg a lovászi
Olajbányász Mûvelõdési Házban, mellyel hagyományt teremthetnek a jövõt tekintve.
Dr. Somlán Róbert, az intézmény igazgatója a helyszínen
elmondta, a tavaly elõször
megrendezésre került nyugdíjas klubok találkozója után
büszkeséggel tölti el, hogy egy
kis település ismét otthont adhat ilyen színvonalas rendezvényeknek, legújabb kezdeményezésüknek.
– Bármelyik Zala megyei
város büszke lehetne legutóbbi Kerka Szépe választásunkra
és a nap többi, kísérõ programjára – tette hozzá az igazgató. – Kiemelném a „Házias receptek” fõzõversenyt, a gyermekek számára rendezett aszfalt rajzversenyt, a délutánra
igazán felpörgõ tuning autó
show-t, munkakutya bemutatót, vagy éppen a légpuska
lövészetet. Ezek után következett a nap fénypontja, a
Kerka Szépe választás.
– Hányan jelentkeztek a
szépségválasztásra?
– Meglepetésünkre 12 lány
regisztrált, ami egy induló,

Hagyományteremtõ szándékkal rendezték meg a Kerka Szépe választást.
hagyományteremtõ program
tekintetében igen szép számnak mondható. A végeredmény pedig a helyieknek hízelgõ, hiszen a Lentibõl érkezett Farkas Zsuzsanna végzett
az elsõ helyen, megelõzve a
zalaegerszegi Fischer Anettet
és Nagy Alexandrát.
A lovászi majális a Shabby
Blues Band és a Török Ádám
vezette Mini együttes koncertjével zárult.

Bábszínház a gyerekeknek

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

A bárszentmihályfai település gyerekeinek bábszínház elõadást rendeztek gyereknapra.
Meglepetés elõadást szervezett a városrészi önkormányzat a helyi óvodásoknak
és iskolásoknak gyermeknapra. Ez alkalommal az esõs
idõjárás miatt a bárszentmihályfai kultúrház falai
közé költözött a program,

de a gyerekek így is jól szórakoztak.
A Pro Arte Kulturális Egyesület Napvirág Bábcsoportja
két elõadással kedveskedett a
gyerekeknek, megnézhették a
Bátor nyulacska és az Arany
tulipán címû darabokat.

Közelebb Önhöz a
Jó Államban!
Minden héten
az Ön településén:

Szép Ilona
ügysegéd
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Az „Év Zalai Rendõre” A Muzsika hangja
Lenti törzszászlós kitüntetése

A kép jobb szélén Nyári Ernõ.
Ünnepélyes körülmények
között, az Egerszeg Fesztiválon
adták át a Zala Megyei Rendõrfõkapitányság kitüntetõ címeit
a közelmúltban. Szukics Ferenc ezredestõl, mb. fõkapitánytól a körzeti megbízotti kategóriában az Év Zalai Rendõre címet Nyári Ernõ törzszászlós, lenti körzeti megbízott
vehette át, akivel egy dolgos
hétköznapon éppen a szolgálatba lépése elõtt beszélgettünk.
– 2006 decemberében léptem be a rendõrség kötelékébe, mindig is egyenruhás szerettem volna lenni. Elõtte a
határõrségnél dolgoztam és
megelõzve az integrációt korábban átkértem magam a lenti kapitányságra.
– Végigjártad a szokásos
„ranglétrát”?
– Igen, járõrként kezdtem,
majd õrvezetõ lettem, 2009-tõl
pedig körzeti megbízottként
(kmb) végzem a rendõri
munkát.
– Milyen feladatokat ad
egy kisvárosban a kmb-s
munka?
– Igen széleskörû munkát
végzünk, sokkal több panasz,
konfliktus kezelése a feladatunk, mint egy kisebb településen, nagyon sok kulturális
eseményen jelen vagyunk,
többször biztosítjuk ezeknek a
programoknak a lebonyolítását és igyekszünk fogadóórákon és a járõrmunka folyamán
is közelebb kerülni a lakossághoz, hiszen a kölcsönös
bizalom az alapja a sikeres
munkánknak.
– Hogyan fogadja a családod a sok elfoglaltságot?

– avagy Lenti „hangja”
Kovács Nikolett, a lenti
Vörösmarty Általános Iskola
8. osztályos tanulója szerepelt
a zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház „Muzsika hangja” címû darabjának egyik szereposztásában. Az egyik elõadását
osztálytársai is megtekintették
Lentibõl, akikkel aztán a közös
„sztárfotózás” is megoldható
volt:
– Volt zeneiskolai tanárnõm, Pusztainé Sebõk Lívia
hívta fel a figyelmemet a darab
szerepválogatására – kezdjük
beszélgetésünket az elõzményekkel. – Kétfordulós szereposztón kellett részt venniük a
jelentkezõknek, elõre meg kellett tanulnunk a musical egyik

– Megértik a beosztással járó feladataimat és elmondható: csak ilyen nyugodt családi
háttér mellett lehet hatékonyan
végezni a rendõri munkát.
–Az említett hatékonyságot most megyei szinten az
„Év Zalai Rendõre”címmel
ismerték el.
– Erkölcsileg és szakmailag
is sokat jelent a számomra,
hogy ilyen elismerésben részesítettek. Nagyon örülök annak,
hogy elöljáróim engem tartottak méltónak erre a címre.
dj

Kovács Nikolett

dalát, majd a versmondás és a
táncpróba is a válogatás része
volt.
– Sikerrel vetted ezeket a
megmérettetéseket!
– Igen, Louis szerepét kaptam meg a két szereposztás
egyikében. Nagyon élveztem a
próbákat és csak az elején
izgultam a színpadon.
– Mi tette még emlékezetesebbé a szereplésedet?
– Kedvenc színészemmel,
Foki Veronikával együtt játszhattam, ami csodálatos érzés
volt a számomra és egy kicsit a
jövõmet is eldöntötte. Biztos,
hogy még jelentkezem hasonló szereplésre.
– Mi volt legnehezebb a
számodra?
– Talán az egyes jelenetek
közötti villámgyors öltözködés, nagyon féltem, hogy valamilyen nem várt hiba csúszik
be, de sokat segítettek nekünk, hogy sikerüljön a ruhaváltás.
Nikolett, ahogy azt Horváth Lászlóné igazgatónõ
hangsúlyozta, kitûnõ tanuló,
iskolájuk egyik büszkesége és
nem zavarta meg tanulmányaiban a sok próba és esti elõadás, pedig vagy harmincszor
játszotta a darabot.
D.J.

Fehérbottal a szép Hetésben

Középen Kovács Béla, balról a második Szekeres István.
A magyar-szlovén határmentén helyezkedik el Hetés
tájegység, ahová legutóbbi kihelyezett ülésén látogatott el a
Lenti Fehérbottal a Kerka
mentén Egyesület tagsága. Kovács Béla elnök a találkozó
kapcsán elmondta: tudomásuk
szerint sokan akadályozottságuk miatt nehezebben moz-

dulnak ki lakókörnyezetükbõl,
ezért is fogadták szívesen két
tagtársuk, Deák József és Pozsgai Tibor meghívását és döntöttek a hetési látogatás
mellett.
– Szekeres István, Gáborjánháza polgármestere köszöntötte kollektívánkat, majd a
kölcsönös üdvözlés után a

tájegységrõl, az itt található
hét településrõl hallgattunk
meg egy kis történelmi ismertetõt – részletezte Kovács Béla.
– A helyi ismerkedés, majd
rövid séta után megtartottuk
ülésünket is, melynek napirendjei között idõszerû, civil
szervezetekkel
kapcsolatos
kérdések is szerepeltek. Indítványomra a témában egyhangúlag döntött a tagság az egyesület közhasznú szervezetként
történõ nyilvántartásba vételének kérelmérõl, valamint a
jövõbeni, szlovéniai és horvátországi programokról is.
A helyi tagtársak és segítõik révén aztán gulyás és lángos menüsort kóstolhatott végig a 25 fõs delegáció, majd
jókedvû beszélgetés és eszmecsere következett a kihelyezett
ülés befejezéseként.
-Dányi-
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Készül Zala megye 2014-2020-as idõszakra vonatkozó fejlesztési terve és programja
Manninger Jenõvel, a Zala Megyei Közgyûlés elnökével beszélgettünk
Elõzõ számunkban beszámoltunk már a megyei önkormányzat ÁROP pályázata keretében zajló tervezési munkálatokról, most nézzük egy kicsit
részletesebben: hogyan is készülnek a fejlesztési tervek és
programok?
Elnök úr, mi volt a kiindulópont a tervek készítésénél, melyek azok az adatok,
amelyek alátámasztják a
fejlesztési elképzeléseket?
– A 2013. novemberében
elfogadott
területfejlesztési
koncepció része volt egy széleskörû helyzetelemzés a megye társadalmi, gazdasági helyzetére vonatkozóan, amely
többek között vizsgálta a megye népességének területi eloszlását, az elvándorlás mértékét, a megye gazdaságának szerkezetét, az itt élõk jövedelmi
viszonyait, a turizmusban elért
eddigi eredményeket, felmérte
helyi értékeinket és adottságainkat.
– A helyzetelemzés alapján milyen célok fogalmazódtak meg a társadalmi egyeztetések és a koncepció kialakítása során?
– A „GAZDAG ÉS HARMONIKUSAN FEJLÕDÕ ZÖLD ZA-

LA” szlogenünkben is megfogalmazott hosszú távú célok
eléréséhez elengedhetetlenül
fontos a foglalkoztatás bõvítése és a társadalmi kohézió
megvalósítása a megyében,
amelyhez egy egészséges, vonzó, emberközpontú épített és
természeti környezet kialakítása szükséges, korszerû infrastruktúrával. Mindehhez jó
mûködõ, fejlett gazdaságnak
kell társulnia, melyhez megfelelõen rugalmas képzési rendszeren és a hagyományokon
alapuló gazdasági ágazatok
megerõsítése mellett jövõcentrikus, piacképes gazdasági tevékenységek fejlesztésén át
vezet az út.
– A koncepció elfogadását
a megyei területfejlesztési program elkészítése követi. Milyen
elemekbõl és hogyan fog ez
összeállni?
– A területfejlesztési program stratégiai és operatív részbõl áll majd, melynek készítésével párhuzamosan folyik
az európai uniós részdokumentumok tervezése is, vagyis
a megyei gazdaságfejlesztési
részprogram, a járási fejlesztési részprogramok, valamint
az egyéb ágazati operatív prog-

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:
JESOLOI nyaralás: Velence-Padova kirándulással
Júl. 23-27.
72.500 Ft/fõ
DÉLI végeken: Orsova-Kis-és Nagy-Kazán-szoros
Júl. 23-27.
62.900 Ft/fõ
SVÁJC gazdagon
Júl. 29-Aug.3.
121.900 Ft/fõ
DOLOMITOK-GARDA-TÓ-TRIESZTI-ÖBÖL
Aug. 1-3.
47.300 Ft/fõ
LONDON és a királyi rezidenciák
Aug. 4-10.
135.900 Ft/fõ
ÉSZAK-ERDÉLY és a moldvai kolostorok
Aug. 5-10.
69.900 Ft/fõ
Üdülés Dalmáciában: Dubrovnik-Montenegró
(félpanzió)
Aug. 17-23.
106.900 Ft/fõ
DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL(SZÉPKÁRTYA)
Aug. 19-21.
28.900 Ft/fõ
A csodálatos KARINTIA: tavaktól a hegyóriásokig
Aug. 22-24.
41.500 Ft/fõ
TOSZKÁNA bûvöletében: MODENA-PARMAFIRENZE
Szept. 16-21.
92.500 Ft/fõ
ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK és mûemlékvárosok
Szept. 17-21.
74.500 Ft/fõ

5 % kedvezmény a hirdetés felmutatójának!
(más kedvezménnyel nem vonható össze)
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

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Keszthely
Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

Manninger Jenõ
ramokhoz kapcsolódó részprogramok tervezése. A megye gazdaságfejlesztési irányainak kimunkálását a gazdaságfejlesztési részprogram
fogja majd részletesen tartalmazni.
– Korábban említette, hogy
a kormány által Brüsszelbe
kiküldött partnerségi megállapodás tartalmazza az egyes
operatív programok közel végleges változatát, s ezek foglalják magukba azokat a prioritásokat, amelyekre vonatkozóan elkészíthetõk az egyes
fejlesztési projektcsomagok. Zala megyében milyen projektcsomagokat határoztak meg?
– Ugyan az egyes ágazati
operatív programok tartalma
még nem végleges, de a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) vonatkozásában elkészültek a
megyei projektcsomagok tervezetei: a zalai integrált gazdaságfejlesztési, a zalai turizmusfejlesztési, a zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési,
a zalai foglalkoztatási együttmûködési, és a zalai közösségerõsítõ projektcsomag. A gazdaságfejlesztés területén kiemelt prioritás az ipari parkok,
inkubátorházak és logisztikai
központok, iparterületek fejlesztése, valamint a zalai munkaerõpiaci vonzásközpontok
elérhetõségét szolgáló kisebb
léptékû közlekedési fejlesztések. A turizmus területén a
megye gazdaságának meghatározó elemére fókuszálva kiemelt fontosságúak az új munkahelyteremtést célzó KKV beruházások, ezen kívül támogatást élveznek majd az alternatív gazdaságfejlesztési kezdeményezések és együttmûködések komplex beruházásai, valamint egy helyi gazdaságfejlesztéssel foglalkozó menedzs-

ment szervezet kialakítása és
mûködtetése. A foglalkoztatás
terén kiemelten támogatni
kívánjuk a megyei jelentõségû
foglalkoztatás-bõvítõ fejlesztésekhez kapcsolódó munkaerõpiaci mûveleteket, valamint a
térségi innovatív foglalkoztatási mintaprogramokat. Míg a
közösségerõsítõ
projektcsomag többek között a zalai
munkavállalók földrajzi mobilitását elõsegítõ programot foglal magában.
– Hogyan történik a források tervezése a TOP-ban?
– Három területi szinten
valósul meg a fejlesztési források tervezése: a megyei jogú
városok saját területükre vonatkozóan készítik fejlesztési
programjaikat, a megyei önkormányzat a Zalában található további 256 településre
vonatkozóan készíti a megyei
és járási fejlesztési projektcsomagokat, továbbá körvonalazódnak a fejlesztési igények
az egyes CLLD-k (közösség által irányított helyi fejlesztések)
szintjén is. A megyei jogú városok fejlesztési elképzelései
aztán a saját tervezésük alapján a megye koordinálásával
kerülnek beépítésre a megyei
dokumentumokba.
– Milyen nagyságrendû
forrásokkal lehet számolni a
TOP tervezés során?
– A megyei TOP programok indikatív forráskerete öszszesen 450 milliárd forint,
amelybõl Zala megyére 15,2
milliárd forint jut. A megyei
jogú városok összes TOP forráskerete 364,6 milliárd forint,
s ebbõl Zalaegerszegnek 10,5
milliárd forint, Nagykanizsának pedig 7,5 milliárd forint
jut. Ezen kívül külön TOP forráskeretet határoztak meg a
várostérségekre, járásokra is,
melyekbõl a Zala megyei járások összesen 11,83 milliárd
forinttal részesednek.
– Mire várható a megyei
tervezési munkák befejezése?
– A megyei önkormányzat
az Államreform Operatív Program keretében nyert támogatást a tervezési feladatok elvégzésére, s a pályázatban (ÁROP1.2.11/A-2013 „Területfejlesztési tevékenység támogatása a
konvergencia régiókban lévõ
megyei önkormányzatok számára”) meghatározásra került
ezen munkák elvégzésének határideje is, amely 2014. december 30. Az elkészült tervezési
dokumentumok folyamatosan
nyomon követhetõk a megyei
önkormányzat www.zala.hu
weblapján.
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Kiváló zeneiskolai eredmények Bronzérem Gyõrben
A lenti Móricz Zsigmond
Gyógypedagógiai Intézmény
volt hagyományosan a házigazdája a speciális tantervû iskolák részére kiírt
megyei kispályás labdarúgó
döntõnek.
Végeredmény: 1. Zalaegerszeg, 2. Lenti, 3. Nagykanizsa,
4. Keszthely.
A lenti csapat két gyõzelemmel, egy döntetlennel
csak rosszabb gólkülönbséggel szorult a második helyre.
A zongoránál Berkes Marcell.
A lenti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola zeneiskolás növendékei szép szakmai sikereket értek el ebben az évben a
különbözõ zenei versenyeken.
Boa László intézményvezetõvel szedtük egy csokorba a sok
kiváló eredményt:
Zala megyei fafúvós találkozó, Keszthely (március): Völgyi Anna A/1 klarinét (bronz),
Ott Erzsébet A/ 10 fuvola
(ezüst), felkészítõ tanár: Gyulavári Adrien.
Sistrum regionális zongoraverseny, Szombathely (március): Berkes Marcell B/3 zongora (arany), felkészítõ tanár:
Serfõzõ Józsefné.

V. Bartók Béla megyei zongoraverseny, Zalaegerszeg (április): Berkes Marcell B/3
(arany nívó), felkészítõ tanár:
Serfõzõ Józsefné, Kõmûves Balázs A/2 (arany), felkészítõ tanár: Dobos Sándor.
V. Zala megyei furulyás találkozó, verseny Hévíz (május):
Kamara kategória: Jávor Laura, Tamása Róza (ezüst), Szabó
Zsanett, Mentes Janka, Györe Benita Azurea, Jávor Laura, Tamása Róza (ezüst), szóló kategória: Keszei Kata EK/2. (ezüst),
Szabó Zsanett A/2. (ezüst),
Mentes Janka A/3. (ezüst), Jávor
Laura A/4. (bronz), Tamása Róza
A/8. (ezüst), felkészítõ tanáruk: Szekérné Gróf Lilla.

Majális Lentiben

A helyi kulturális egyesületek, köztük a Kerka Táncegyüttes
kisebb és nagyobb táncosai is felléptek.
Május elsején anyák napi ka Táncegyüttes és koroszkézmûves foglalkozás, légvár, tályos csoportjai.
ugrálóvár, valamint Fábián
Michalovics Mónika hasÉva zenés gyermekmûsora tánc bemutatójával szórakozvárta a gyerekeket a rendez- tatta a közönséget, valamint
vénytéren. A kulturális prog- felléptek hip-hop tánccsoporramban fellépett a Félkótás tok és Németh Dávid zumba
Citera Banda, a Kelta Álom oktató és csapata is bemutatÍr Sztepp Táncegyüttes, a Ker- kozott a rendezvényen.

A lenti csapat.

Paksa Tibor tanítványai ötödik
regionális döntõjükkel megyei
csúcstartók.
Legjobb kapus: Andics
Márk (Nagykanizsa). Gólkirály: Salamon Márk (Zalaegerszeg). Legjobb játékos: Fekete
Krisztián (Lenti).
Az általános iskolásoknál az
elsõ két helyezett csapat képviselte Gyõrben, a regionális
döntõben Zala megyét.
Gyõrben a 3. helyezést érték el a lentiek.
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Fogadóórák
Horváth László polgármester,
Ferenczi Róbert alpolgármester
fogadóórájára a 92/553-912-es telefonszámon lehet
jelentkezni.
Települési képviselõk fogadóórái:
Drávecz Gyula
2014. június 2-án (hétfõn) 10.00-11.00 óráig,
Héra József
2014. június 2-án (hétfõn) 15.00-16.00 óráig,
Árkovicsné Pezzetta Claudia
2014. június 4-én (szerdán) 9.00-10.00 óráig,
Vatali Ferenc
2014. június 4-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig,
Dr. Fekete Zoltán
2014. június 17-én (kedden) 15.00-16.00 óráig.
Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozóterem
Városrészekben tartandó fogadóórák:
Héra József
2014. június 2-án (hétfõn) 16.15- 17.15 óráig a
mumori kultúrházban,
Vatali Ferenc
2014. június 4-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,
Drávecz Gyula
2014. június 16-án (hétfõn) 18.00-19.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében
fogadják az érintett városrész lakóit.

Közzététel

A „Civilkurázsi” Lenti Civilszervezeteiért és Sportjáért
Közalapítvány 2013. évi tevékenységérõl az alábbi közleményt
teszi közzé:
A közalapítvány eredményének alakulása 2013. évben:
Összes bevétel: helyi önkormányzattól
1.040.000 Ft
SZJA 1% felajánlásából
0 Ft
Vállalkozás általi felajánlás
1.885.000 Ft
Pénzügyi bevétel
364 Ft
Összesen:
2.925.364 Ft
Összes kiadás: támogatások
1.720.000 Ft
Igénybevett szolgáltatások
153.670 Ft
Egyéb költségek
31.351Ft
Anyagköltségek
0 Ft
Összesen:
1.905.021 Ft
Adózás elõtti eredmény (nyereség):
1.020.343 Ft
Az alapítvány célja a Lentiben mûködõ és nyilvántartásba vett
sportegyesületek mûködésének támogatása; sporttevékenységük
fejlesztése; a város sportéletének fejlesztése; a versenysport kiemelt támogatása; diáksport, tömegsport támogatása; új civilközösségek kialakulásának elõsegítése; a már mûködõ civilszervezetek tevékenységének segítése; hozzájárulás mûködési feltételeik megteremtéséhez, fejlesztéséhez; hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése; munkaerõpiacon hátrányos helyzetû rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elõsegítése, és a kapcsolódó szolgáltatások, kulturális tevékenység támogatása; kulturális örökség megóvása; környezet és természetvédelmi mozgalmak létrehozásának, mûködésének támogatása; közrend védelme; polgárõrség támogatása.
2013. évben a közalapítvány 21 civilszervezetet részesített támogatásban.
Pálné Szalai Erika,
a kuratórium elnöke

Akció a
Sári Fotónál
Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról
100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény
Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117
E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Egészségfejlesztést célzó programok Lentiben

A programok nagy hangsúlyt fektetnek a rendszeres
testmozgásra is.

Elsõsegélynyújtás, meditációs technikák, egészséges táplálkozás
elõadások, gyakorlati oktatás és csoportfoglalkozások, labdarúgó
bajnokság, floorball, egészségmegõrzõ klub mûködtetése… csak
néhány a Lenti Város Önkormányzata által koordinált TÁMOP6.1.2-11/1-2012-1053 azonosító számú „EGÉSZSÉGHÍD - Az
egészséges Lentiért” elnevezésû projekt keretében megvalósuló
tevékenységek közül.
A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében támogatásban részült a „EGÉSZSÉGHÍD - Az egészséges Lentiért” elnevezésû projekt. A programot Lenti Város Önkormányzata 2013.
szeptember 01. és 2014. augusztus 31. között valósítja meg.
A projekt célja, hogy a kistérségi központ, Lenti lakosságának
felhívja a figyelmét az egészséges életmód fontosságára, különféle szemléletformáló életmódprogramokkal segítse, hogy a lakosság szubjektív egészségi állapotában pozitív változások következzenek be.
A város lakosságának körében magas a szív- és érrendszeri,
valamint a daganatos megbetegedések száma, illetve ezen betegségek okozta korai halálozás aránya. Már az iskoláskorú gyerekek körében is megfigyelhetõ, hogy a mozgásszegény életmód,
a hanyag testtartás miatt nagy a mozgásszervi problémától
szenvedõk száma. Az országos tendenciának megfelelõen, emellett a városban is jellemzõ a nem megfelelõ táplálkozásból adódó
túlsúly, felborult energiaegyensúly, valamint a cukorbetegség. A
fiatalabb korosztály, fiatal felnõttek számos veszélynek vannak
kitéve, náluk problémát okoz a drog- és túlzott alkoholfogyasztás.
Mindezen tényezõkre tekintettel a program az egyének egészségük iránti felelõsségét-, az öngondoskodás képességét, a helyi
közösségek és a társas támogatások erõsítését hangsúlyozza.
További cél az egészséges életvitelhez szükséges tudás és
készségek elsajátításának hatékony támogatása, a lakosság életminõségének javítása, az egészségben eltöltött életévek számának növelése.
EGÉSZSÉGHÍD - Az egészséges Lentiért
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1053
Lenti Város Önkormányzata
8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.
Telefonszám: 06-92/553-900
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Resznek lakosságát is szolgálja…

Bõvítették a gép- és eszközparkot.
2011-ben adta be az önkor- kapott késõbb. Kercsmár Istmányzatok önfenntartó képes- ván polgármester az összeg felségének javítása céljából kiírt használásáról elmondta, hogy
felhívásra pályázatát a reszneki kommunális gép- és eszközönkormányzat, amely ponto- parkjuk bõvítését valósították
san 7 millió forint támogatást meg a támogatásból:

– Baglad és Lendvajakabfa
településekkel közösen nyújtottuk be a pályázatot és azóta
is, a kommunális feladatok elvégzésében, valamint a lakosság szolgálatába állítva használjuk gépeinket.
– Mit jelent ez utóbbi?
– Közel húsz kiskert és telek talajmûvelését végeztük el
a kistraktorral térítésmentesen, így megkönnyítve a lakosság háztáji gazdálkodását, hiszen tízezer forintokba mérhetõ a szántás, egyéb földmunkák elvégzése. Jelenleg ugyanezzel az eszközzel a füves, gazos területek nyírása, mulcsozása folyik éppen.
– Milyen eszközeik vannak egyébként?
– Maga a kistraktor, a hozzátartozó fûkaszával, mulcso-

zóval, talajmaróval és hótolólappal. Tájékoztatóm apropója,
hogy a reszneki önkormányzat
1,1 millió forinttal járult hozzá
az egyébként 2.5 millió forintos további eszközpark fejlesztéshez, melybõl egy pótkocsit
és ároktisztító-ásó gépet vettük
a traktorhoz. Ezzel megoldható a helyi közel 4 km-es árok
tisztítása, mélyítése, sõt a szabadidõpark bõvítésénél a vízvezeték árok kiásásánál is használjuk majd. Úgy gondolom,
ezekkel a fejlesztésekkel nagy
megtakarítást érhet el önkormányzatunk, hiszen több millió forintba kerülne az árkok
rendbetétele, továbbá a lakosság megtakarításaihoz is hozzájárulunk az eszközeink használatával.
dj

Felolvasóest
Rédicsen
Cigánytánc a német iskolában…
20 gyerekbõl álló delegáció
(képünkön) látogatott a wesendorfi testvértelepülésre, ahol
többek között a partnerség
fennállásának 20. évfordulóját
ünnepelték – tudtuk meg
Bicsakné Brenner Anikó tanárnõtõl, a pákai Öveges József Általános Iskola munkatársától.
– Gyermekeink a Tavaszi
szél vizet áraszt címû. népdallal lepték meg a hallgatóságot,
majd németül számoltak be a
faluról, az iskoláról, valamint a
közösen átélt élményekrõl, a
korábban készített képeket felelevenítve – folytatta beszámolóját a tanárnõ. – A végén
roma/cigánytánc zárta a bemutatónkat, amelybe Ursula
Kreft igazgatónõt és a leköszönõ polgármestert, Sigfrid

Weiss urat is bevonták. Hatalmas taps volt a jutalom.
– Hogyan jött létre ez a
látogatás?
– Közösen írtunk pályázatot Erasmus projekt részeként
szlovén, lengyel, német iskolákkal és a lengyel és szlovén
iskolákkal partnerséget is kötöttünk. Egyébként a gyerekek
mindig családoknál vannak
elszállásolva, ez a pákai látogatások során is így történik. Az
utolsó napon grillpartit rendeztek a vendéglátó családok a
wesendorfi Oberschule udvarán.
– Milyen érdekességet láttak még?
– Wolfsburgba is ellátogattunk, ahol az autógyártás folyamatát és az un. VW. Autóvárost nézhettük meg.
D.J.

Balról: Soós József, Lukács Izabella, Dezsõ Katalin, Tóth Lajos
és Tóth Sándorné.
Lovászi és Zalabaksa után
Rédicsen is verses felolvasó
esttel mutatkozott be a helyi
kötõdésû Dezsõ Katalin, valamint barátnõje, Lukács Izabella, akik mindketten a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium 11. évfolyamos tanulói.
A rendezvényen Tóth Lajos polgármester köszöntötte a fiatal
tehetségeket és résztvevõket.
– Azt gondolom, hogy Katicát mindannyian ismerjük már
valamelyest, hiszen számtalan
alkalommal szerzett nekünk
önfeledt perceket az iskolai
mûsorokban való szereplésével. Ma a versein keresztül egy
más oldaláról ismerhetjük meg,
egy olyan oldaláról, amelyrõl
eddig a közeli barátokon, ismerõsökön kívül sokan nem is tudtak. Katica ma este elhozta kö-

rünkbe barátnõjét, Lukács Izát
is, aki szintén roppant tehetséges. Mindketten bátran bánnak
a szavakkal, nagyon nyíltak, kreatívak és õszinték, s a világot mindketten saját szûrõjükön keresztül mutatják be, a stílusuk és a témaviláguk azonban különbözõ.
Az irodalmi eseményen
Tóth Sándorné tanárnõ és
Soós József költõ mûködött
közre. A polgármester érdeklõdésünkre még hozzátette:
– Szívesen adunk lehetõséget azoknak, akik szeretnék
megmutatni magukat, vagy munkáikat a nyilvánosság elõtt, szívesen rendeznénk például kiállítást a településünkön élõ amatõr mûvészeknek, vagy ha bárkinek bármilyen gyûjteménye
van, azt is szívesen bemutatjuk.
-d-
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Harcmûvészeti fesztivál Lentiben Megmozgatták a várost
Elsõ alkalommal szerveztek
Lentiben harcmûvészeti fesztivált, a program a világszerte
megrendezésre kerülõ Tai chi
és Chí Kung Világnaphoz kapcsolódott. A Kerka-parti településen a már tíz éve mûködõ tai
chi egyesület volt a világnapi
rendezvény házigazdája és fõszervezõje.
– Ez alkalomból több keleti
harcmûvészettel foglalkozó csoport érkezett Zalaegerszegrõl,
Nagykanizsáról, Budapestrõl és
Pécsrõl is a két lenti egyesület
mellett – mondta Darab Ferenc, a Belsõ Utak Iskolája Harcmûvészeti Sportegyesület vezetõje, aki a lenti tai chi csapatnak
is tart foglalkozásokat. – Szeretnénk minél ismertebbé tenni magunkat, az egyesületet és
ezt a mozgásformát és gondolkodásmódot, bemutatni eredményeinket és felkelteni a látogatók érdeklõdését.
Az egész napos rendezvény
oroszlántánccal és közös chí
kung gyakorlással vette kezdetét Horváth László polgármes-

ter megnyitója után, aki a küzdõsportok városbeli népszerûségérõl, illetve az ide köthetõ
sportágak elsajátításáról beszélt.
Ezt követõen egyebek mellett tai
chi, aikido, kung fu, ji jitsu bemutatók, workshop és elõadások várták az érdeklõdõket, este
pedig látványos gálamûsorral
zárult a program a mûvelõdési
központ színháztermében.
A rendezvény vendége volt
Serflek József, a Magyar Wushu
Szövetség elnöke, felszentelt
shaolin szerzetes is, aki a chí
kung történetérõl is beszélt.
– A chí kung több mint hétezer éves múltra tekint vissza,
õsi tudás, ami alapját képezi a
kínai gyógyításnak, harcmûvészetnek. Számos iskolája ismert
és két fõ iránya van. A külsõ a
mozgásokon keresztül, a belsõ,
lágy chí kung a meditáción át
ér el eredményt. Hazánkban is
ismert, egyre többen keresik,
kutatják és bizonyítják, hogy a
belsõ energia létezik, és ha magukon érzik a változást, hisznek
is benne.

Volt gerinc- és tartásjavító torna is.
24 órás sportmaratont szerveztek Lentiben, a dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet
„Öngyógyító Lenti Kistérség” elnevezésû pályázatának keretében.
Gáspár Lívia, a projekt menedzsere tájékoztatta lapunkat
a rendezvényrõl:
– Hat fõs csapatokat vártunk
a sportnapra és felváltva közel
200 résztvevõ jelent meg. A
felhívás alapján jelentkezni lehetett foci, kézilabda, röplabda
csapatoknak, de volt asztalitenisz, gerinc- és tartásjavító torna, jóga, tai chi, úszás és váltófutás is. A mozgás fontos szerepére szerettük volna felhívni a
figyelmet ezzel az eseménnyel.

A sportnap több helyszínen,
a lenti Vörösmarty Mihály és a
lenti Arany János Általános
Iskolákban, valamint a Lámfalussy-szakiskolában és a Lenti
TE pályáján is voltak programok.
A rendezvényhez reggeltõl
délutánig csatlakoztak a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Lenti Tankerületének
intézményei is. A Vörösmartyiskolában a sportrendezvények
mellett kiegészítõ kézmûves
foglalkozásokat szerveztek a
gyerekeknek, a Gönczi-gimnázium diákjai pedig estig aktív
szereplõi voltak a sportprogramoknak.

Közös chí kung gyakorlás a rendezvénytéren.

– Bérfõzés
– Palackozás
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon: 92/380-037
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Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen
A Balatonon, Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó
4-8 személy részére.
Érdeklõdni a
30/642-0330-as telefonon.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Lenti és Vidéke
havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
ssen
e
d
r
i
H k!
Fax: (92) 596-937
nálun
E-mail:
zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu

MUNKALEHETÕSÉG
A Lenti Gyógyfürdõ Kft. (szezonális munkavégzésre)

Medenceõri munkakörbe
Érettségizett fiatal fiúk jelentkezését várja.

Elvárások:
– Biztonságos úszástudás.
– Német nyelv társalgási szintû ismerete.
– Jó kommunikációs és problémamegoldó készség.
Érdeklõdni és jelentkezni 06 20/ 937-1207 telefonszámon lehet.
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Öngyógyító Lenti Kistérség
Folytatódnak a szûrõvizsgálatok

A Zala Megyei Kórház
mammográfiás szûrõcentrumai
is csatlakoztak az Emberi Erõforrások Minisztérium (Emmi) Szûrések éjszakája névre
keresztelt prevenciós kezdeményezéséhez.
Április 25-én a megszokottnál tovább fogadták az elõjegyzett pácienseket a mammográfiai laborban.
Azok a 45 és 65 év közötti
keszthelyi járás területén, Nemesbük településen élõ hölgyek, és az esti órákban természetesen zalaegerszegi hölgyek, akik most kaptak meghívót, vagy régebbi meghívóval rendelkeztek, és két éve
nem voltak emlõszûrésen, vehettek részt a vizsgálatokon –
közölték a kórház illetékesei és
a Járási Népegészségügyi Intézet munkatársai.
A Zala Megyei Kórház mammográfiai laborjának elõterében a „Szûrés éjszakáján” kockázatszûrésekkel, életmód tanácsadással, egészségfejlesztõ tablók kiállításával vettek részt az
egészségfejlesztõ szakemberek.
Eközben a Lenti Egészségfejlesztési Iroda tovább folytatja munkáját. Elindult a kilenc háziorvosi körzetben a

férfi komplex szûrés is a kampány szûrésekkel párhuzamosan.
Célja:
• A népbetegségnek számító szív- és érrendszeri betegségek, vastagbél, prosztata daganatok megbetegedési és halálozási adatainak javítása a
vegyes háziorvosi szolgálat ellátási területéhez tartozó települések lakossága körében.
• A rizikó csoportba tartozó lakosság egészségtudatos
magatartásának erõsítése.
• A szûrõvizsgálatokon való lakossági részvétel erõsítése
a szûrések lakóhelyen történõ
megvalósításával.
A férfi
sekrõl:

komplex

szûré-

A szûrõvizsgálatra behívott
korosztály a 45 éves kortól
számított legmagasabb kockázatú osztályba sorolt férfiak.
Teljes vérvételi vizsgálat
történik, amibõl a prosztata
daganat kiszûrésére is végeznek vérvizsgálatot.
Természetesen a székletvérvizsgálat sem maradhat ki a
komplex vizsgálatból, hiszen 2

pozitív székleteredmény után
bizony további szakorvosi rendelésre kell irányítani a beteget.
Rectális digitális (végbél)
vizsgálat, vérnyomásmérés, testtömeg és testtömeg index vizsgálat társul még a szûréshez.
Tartsa szem elõtt, hogy teljesen fájdalommentes beavatkozásokról beszélünk és a daganat idõbeni felismerése soksok életet menthet!
Miért fontos a kardiovaszkuláris – szív és érrendszeri –
betegségek szûrése?
Legfontosabb cél, hogy megelõzzük az elsõ, vagy ismételt
koszorúér-, agyi keringési-, és
perifériás érbetegséghez köthetõ eseményt, a rokkantságot
és a korai halálozást. Ezt életmód-változtatással a nagy rizikófaktorok kezelésével és prevenciós gyógyszeres terápiával
érhetjük el.
Leggyakoribb halálok Magyarországon, gyakran okoz
rokkantságot, és hatalmas
egészségügyi költséget jelent a
kezelése. Okozója a lassan évek
során tünetmentesen kialakuló érszûkület.
A hirtelen halál okai a szívinfarktus, stroke gyakran hirtelen alakul ki és már csak pallia-

tív kezelésre nyílik mód. Rizikó csoportba tartozó betegek
életmód változtatása, rizikófaktorok kezelése egyértelmûen
csökkentik a mortalitást és
morbiditást.
A szív és érrendszeri betegségek a szívben (koszorúérbetegség, szívinfarktus, szívelégtelenség), az agyban (átmeneti agyi keringési zavar,
szélütés, stroke), a perifériás
érrendszerben (érszûkületek)
és a vesében (krónikus vesebetegség, veseelégtelenség) okoznak elsõsorban károsodást.
Hajlamosító tényezõk közé
soroljuk:
– Öröklött hajlam
– Túlzott kalória bevitel,
zsír és szénhidrátdús étrend,
túlzott sóbevitel
– Mozgásszegény életmód
– Elhízás
– Dohányzás
– Fokozott kockázatot jelentõ betegségek
– Magasvérnyomás-betegség
– Cukorbetegség, csökkent
glükóz tolerancia
– Magas koleszterinszint
(„vérzsírszint”)
– Köszvény vagy magas
húgysavszint a vérben
(Folytatás a köv. oldalon)
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Öngyógyító Lenti Kistérség
Folytatódnak a szûrõvizsgálatok
(Folytatás az elõzõ oldalról)
– Metabolikus szindróma
A fizikális háziorvosi vizsgálat során a következõ vizsgálatok történnek meg:
Kórelõzmény felvétel: különös tekintettel a fentebb felsorolt hajlamosító tényezõkre,
társbetegségekre.
Vérnyomásmérés, pulzus,
testtömeg-index meghatározás
– emelkedett BMI bizonyítottan emelkedett kardiovaszkuláris rizikót jelent.
Haskörfogat mérés- alsó
bordák és a csípõtövis közötti
távolság felénél mérve férfiaknál a normális érték <94 cm,
nõknél <80 cm
Szív és tüdõ fizikális vizsgálata (szívzörej, szívnagyobbodás, szívelégtelenség jelei)
A komplex szûrõvizsgálat
során teljes rutin szûrõvizsgálati laborvizsgálatot kérünk különös tekintettel a vércukor, Hgb A1C szintjére (cukorbetegség, csökkent glükóz
tolerancia) koleszterin, HDL
koleszterin, triglicerid szintjére
(hiperkoleszterinémia),
vese funkciós vizsgálatokra :
karbamid, kreatinin, vizelet
fehérje szintjére (vesekárosodás) húgysav szintjére.
Mind a fizikális vizsgálat,
mind a laborvizsgálat során
kiszûrt kóros értékek, eredmények esetén elsõsorban háziorvosi gondozásba vétel, kontroll vizsgálatra visszahívás történik életmódi tanácsok, további kivizsgálás, gyógyszeres
kezelés beállítása céljából.

Amennyiben szükséges:
– kardiológiai,
– neurológiai,
– belgyógyászati,
– diabetológiai szakrendelésre utaljuk a pácienseket.
Urológiai
szakvizsgálat,
rectalis digitális (végbél) vizsgálat célja kettõs: mind a
prosztatarák-szûrés és mind a
vastagbélrák-szûrés része.
A KOMPLEX szûrõvizsgálat
urológiai szûrõvizsgálatának
indokoltsága:
A prosztatarák a prosztata
rosszindulatú daganatos megbetegedése. A férfiak halálo-

zási statisztikájában sajnos elõkelõ helyet foglal el, az 50 év
feletti életkorban a gyakorisága növekszik, elérheti a 10
százalékot, megközelítõleg a
75. életévre és a felett éri el
legmagasabb gyakoriságát.
Ebben nyilván szerepe van
a megelõzés, illetve a korai
felismerés
hiányosságainak,

lett a tünetek is elég késõn jelentkeznek!
Urológiai szûrõvizsgálat elvégzésekor a szakorvos teendõi:
Programunk – figyelembe
véve a kedvezõtlen statisztikai
adatokat a jóindulatú, illetve a
rosszindulatú prosztata megbetegedések, és a rosszindulatú rectalis megbetegedések

50 év felett növekszik a prosztata rosszindulatú daganatos
megbetegedése.
ami az eddigi szûrõvizsgálati
programok nem kellõ hatékonyságából adódik.
Emellett a prosztata anatómiai elhelyezkedése miatt elég
nehezen hozzáférhetõ más
vizsgálati eljárások alkalmazásához, mint a legegyszerûbb
és legbiztosabb végbélen keresztüli kitapintáshoz, emel-

szûrésének hatékonyságát kívánja javítani.
Urológiai szûrési stratégiát
a beteg életkorától, panaszaitól
függõen választjuk ki. Amenynyiben a páciens családjában
elõfordult prosztata tumoros
megbetegedés 45 éves kortól,
amennyiben nem, 50 éves
kortól a prosztata tumort

2014. május
szûrjük, páciensenként legalább évente.
Szûrõvizsgálatunkon megjelentek mindegyikénél vérbõl
elvégezzük a prosztataszûrés
egyik alapvizsgálatát is az ún.
PSA (Prosztata Specifikus Antigén) vizsgálatot, mely a prosztata rosszindulatú megbetegedéseinek egyik leghatékonyabb
elõrejelzõje. Az eredményt helyben értékelik a szûrésen részt
vevõ urológus szakorvosok és
közlik a szûrésen részt vett
megjelenttel.
A beteg vizelési panaszairól tájékozódunk, a prosztata
megnagyobbodásának kezelési
lehetõségét megbeszéljük, tanácsokkal látjuk el (életmód
változtatás, alternatív kezelési
lehetõségek).
Fiatalabb korban (45 év
alatt) a prosztata gyulladásos
megbetegedéseit, szûrjük. Fizikális vizsgálat mellett, szintén
vizelet üledék, laborvizsgálatot
kérünk, szükség esetén vizelet
bakteriológiát.
A pácienst tájékoztatjuk, tanácsokkal látjuk el.

Lenti és Vidéke
koztatóval együtt (székletbõl
2-3 helyrõl vegyen kevés mintát, tegye a tartályba, 2 hét
múlva ismételje meg, a két tartályt tartsa hûvös helyen és
felcímkézve hozza magával a
szûrõvizsgálatra).
Kórelõzmény felvétel:
– gyomor - bélrendszeri
vagy egyéb daganat, polip elõfordulása a családi elõzményekben
– széklet jellegének változása! (különös tekintettel a
székrekedés - hasmenés váltakozására)
– véres széklet, vagy szurokfekete széklet! (egyéb ok kizárása)
– hasi fájdalom
– székelési fájdalom
Ha a tünetek bármelyikét
tapasztalja magán, azonnal forduljon családorvosához, aki,
ha szükségesnek látja, elvégzi
a továbbküldést.
Szeptember hónaptól pedig elindul a komplex vizsgálat
nõk számára, aminek részletes
tematikáját a következõ számban fogjuk taglalni.

Vastagbélrák szûrés

A júniusban várható vizsgálatok idõpontjairól:

Behíváskor a páciens részére 2 db mûanyag széklettartály
átadása, mintavételi betegtájé-

Június 3.-án bõrgyógyászati
kampányszûrés lesz Gutorfölde háziorvosi körzetében.

Kézügyességet javító foglakozást is szerveztek a Napsugár
egészségnapon.

Arcfestésre is volt lehetõség.

Június 5.-én a Lenti II.
számú háziorvosi körzetben
tüdõszûrés lesz. A szervezést
dr. Seresné dr. Pikhoffer Katalin háziorvos fogja lebonyolítani.
Június 05.-én Tornyiszentmiklóson nõgyógyász szakorvos várja mindazon jelentkezõket, akik már nagyon régen
nem voltak méhnyakrák szûrésen.
Június 16.-án csömödéri
háziorvosi körzetben szemészeti vizsgálatra és tüdõszûrõ
vizsgálatra nyílik lehetõség a
dr. Hetés Ferenc Szakorvosi
Rendelõintézetben. A lakosságot az EFI által szervezett
busszal fogjuk beszállíttatni a
vizsgálatokra.
Június 17.-én Páka háziorvosi körzetében lesz bõrgyógyászati szûrés.
Június 19.-én Csesztregen
nõgyógyászati kampány szûrés
lesz és a Lenti I. számú háziorvosi körzetben dr. Doncsecz Dorina szervezésében
tüdõszûrésre nyílik lehetõség.
Június 25.-én Lovászi háziorvosi körzetben szemészeti
vizsgálat és tüdõszûrõ vizsgálatra lehet jelentkezni a dr.
László Péter háziorvosnál. A
lakosságot szintén az EFI által
szervezett busszal fogjuk beszállíttatni a vizsgálatokra.
Június 26.-án pedig dr. Zsirai Mariann a III. számú háziorvosi körzet betegei számára ad lehetõséget arra, hogy
tüdõgyógyászati szakvizsgálaton megjelenhessenek.
Július, augusztus hónapban
a szûrések szünetelnek, de a
mozgásklubok, életmódváltó
programok folyamatosan mûködnek.
A szív és érrendszeri illetve
diabetes betegklubok dátu-
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mai és helyszínei a következõk:
Csesztregen dr. Venczel
István 2014. június 04.-én és
30.-án
dr. Barbalics Marianna Gutorföldén 2014. június 30.-án
dr. László Péter Lovászi
körzet háziorvosa 2014. június
10.-én
Pákán dr. Bakos Katalin
háziorvos 2014. június 19.-én
dr. Molnár Klára Tornyiszentmiklóson 2014. június
02.-án
dr. Zsirai Mariann a lenti
III. számú háziorvosi körzet
háziorvosa 2014. 06. 11.-én
dr. Seresné dr. Pirkhoffer
Katalin 2014. június 25.-én
Kérünk mindenkit, hogy
idõpontegyeztetés miatt a háziorvosuknál érdeklõdjenek.
Mozgásprogramjainkról pedig részletes tájékoztatást kaphatnak irodánkban, vagy honlapunkon.
Az EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
IRODA a VÁROSI KÖNYVTÁR
és a „NAPSUGÁR” CSALÁDSEGÍTÕ és GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT együttmûködésével Napsugár egészségnapot
tartott Lentiben, az Inkubátorházban 2014. május 17.-én. A
programban 62 fõ vett részt.
Célja az volt, hogy a kistérségben élõ gyermekek, családok szabadidõs tevékenysége bõvítve legyen, a családok
figyelmét ráirányítsák a szakemberek az egészséges életmódra, szabadidõs tevékenységek és gyermekprogramok segítségével.
A gyermekek szüleikkel
együtt játszóházi, manuális, a
kézügyességet javító tevékenységekben vettek részt játékos
formában. Céljuk az volt, hogy
(Folytatás a köv. oldalon)
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Öngyógyító Lenti Kistérség
Folytatódnak a szûrõvizsgálatok
(Folytatás az elõzõ oldalról)
az egészség megõrzésével, az
egészséges életmóddal kapcsolatos ismereteket átadják, figyelmüket ráirányítsák ennek
fontosságára. Valamint nem
titkolt cél volt az önfeledt játék, kikapcsolódás biztosítása,
mely – látva a lenti gyermekek
gondtalan szórakozását, mosolyát – maradéktalanul teljesült.

A kedvezõtlen meteorológiai elõrejelzés ellenére a tervezett program megszervezésre került. A foglalkozássorozat kezdetén már napsütéses idõ fogadta a kiérkezõket. (A jó idõt az Egészségfejlesztési Iroda vezetõje,
Kánya Szilvia garantálta a
szervezõknek, imái meghallgatásra kerültek)

Önfeledten játszottak a gyermekek.

Számos pozitív visszajelzés érkezett a programról.

A Lenti Egészségfejlesztési Iroda a dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet területén kialakított épületben várja az
érdeklõdõket.

Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek átadása volt
a cél.
A játszóházi foglalkozások a tevékenységekbe, és jól érezlevezetését a gyermekvédelmi ték magukat a gyerekek. A
jelzõrendszer tagjai vállalták szülõktõl való visszajelzésként
Bujdosóné Bagó Judit és mun- is számos pozitív értékelést
katársai vezetésével. Együtt kaptak a szakemberek a progdolgoztak a bölcsõde, óvoda, rammal kapcsolatban. Érdekes
általános iskolák és a szakellá- játékok, feladatok biztosították
tás szakembereivel a gyermek- a gyermekek számára az önfeledt tevékenykedést, mozgást.
jóléti szolgálat munkatársai.
A mozgássziget játékszer- A megfogalmazott – „az egészvezése, táncház és a rajzkiál- séges életmóddal kapcsolatos
lítás szabadtéren került le- ismeretek átadása, figyelmük
bonyolításra. A foglalkozásso- ráirányítása, valamint az önferozatra folyamatosan érkeztek ledt játék, kikapcsolódás biztoa gyermekek a szüleik kísére- sítása a családok részére” – cétében. Hamar bekapcsolódtak lok maradéktalanul teljesültek.
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