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A Lenti Gyógyfürdõ Kft. elismerése

Kutfej Attila (balról) vette át a díjat.
A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara minden
évben ünnepélyes keretek közt
átadott elismerésekkel díjazza a
megye gazdasági életében kiemelkedõ tevékenységet végzõ
és jelentõs eredményeket elérõ
vállalkozásokat.
Az idei évben három megyei vállalkozás képviselõje ve-

hette át a megyeszékhelyen
megtartott szakmai konferencián a Zala Megye Gazdaságáért Díjat, köztük a Lenti
Gyógyfürdõ Kft. képviseletében Kutfej Attila ügyvezetõ
igazgató.
– Ez az elismerés úgy gondolom nem csak egy cégrõl, hanem az ott dolgozó teljes kol-

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
A csúszdás élménymedence május 30-tól
újra várja a vendégeket!
Felnõtt belépõ: 2 000 Ft
Gyermek belépõ (0-3 éves korig): INGYENES!
Gyermek belépõ (3-14 éves korig): 1 500 Ft
Extra belépõ (minden medence + pezsgõfürdõ + szauna): 2 500 Ft

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320

lektíváról szól. Azoknak az embereknek a munkáját ismerték
el ezzel a díjjal, akik nap mint
nap a fürdõbe érkezõ vendégek
elégedettségéért, a térség és a
település turisztikai nívójának
növeléséért dolgoznak. Az olykor minket ért negatív kritikák
ellenére is szemmel látható,
hogy a Lenti Gyógyfürdõ Kft. a
nehéz gazdasági helyzetben is
képes volt talpon maradni,
megújulni, bõvülni, fejlõdni és
ez a növekedés továbbra is töretlen. Ezt bizonyítja az idei
évben felépülõ új részlegünk,
illetve a fürdõhöz szervesen

kapcsolódó 94 szobás négycsillagos szálloda beruházása is.
Mindezeket az eredményeket
együtt, a cég kollektívájával értük el, hiszen közös érdekünk
nem csak a munkahelyek megtartása, de azok számának növelése is Lentiben és térségében. Erre úgy vélem az elmúlt idõszak nehéz gazdasági körülményeit figyelembe
véve csak kevés cég volt képes,
ezért különösen megtisztelõ
számunkra a kamara elismerése
– mondta Kutfej Attila ügyvezetõ.
k.r.

Lenti Nyári Esték - idén is
A kellemes nyári estéket színesítendõ indult el két évvel
ezelõtt a Lenti Nyári Esték
programsorozat, melynek kere-

tében június elejétõl egészen
augusztus végéig minden pénteken este nyolctól a város
(Folytatás a 2. oldalon)
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A rajongók találkozhatnak
Radics Gigivel, Keresztes Ildikóval, Kovács Katival, Szandival, Galambos „Lagzi” Lajossal
és barátaival, Tolvai Renátával,
Hien-el, Tóth Verával és Csepregi Évával is. Újra ellátogat
hozzánk a korábbi fellépése
során nagy sikert aratott Best of
Zenekar, valamint Marót Viki
és a Nova Kultúr Zenekar, de
az elõzõ év egyik legnépszerûbb elõadójával, Vastagh Csabával is újra találkozhatnak a

rajongók és a nézõk. A sztárvendégek fellépését minden
este zenés formációk mûsora
elõzi meg, így 2015-ben is dallamos zenékkel tölti meg a teret
az Intermezzo Latin Club, a
Silverband zenekar, a Rouge
együttes, az A'la Carte Showband, a Die Eber Kapelle zenekar, a Gríz zenekar, a nagykanizsai Orff ütõegyüttes és a
szintén Nagykanizsáról érkezõ
Fúvószenekar.
k.r.

Fogadóórák
Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester
fogadóórájára a 92/553-912-es telefonszámon lehet jelentkezni.

Kovács Katival idén is találkozhatnak a rajongók.
A két éve indult kezdemé(Folytatás az 1. oldalról)
központjában zenés esti ren- nyezés ebben az évben Lenti
dezvények várták a város lakóit Nyári Esték 2015 címen tovább
és a nyári pihenésüket Lentiben folytatódik és június 5-tõl ismét
zenés mûsorokal várnak mintöltõ vendégeket.
Az esti rendezvények során den érdeklõdõt a szervezõk a
minden alkalommal meghívott Templom téren felállított színsztárvendégek, ismert elõadók lép- padnál, ahol az idén is számos
tek színpadra, kikre olykor ezer- hírességet láthatnak a prognél is több látogató volt kíváncsi. ramok látogatói.

Önkormányzati képviselõk fogadóórái:
Héra József
2015. június 1-én (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,
Ferenczi Róbert
2015. június 1-én (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,
Árkovicsné Pezzetta Claudia
2015. június 3-án (szerdán) 9.00-10.00 óráig,
Vatali Ferenc
2015. június 3-án (szerdán) 16.00-17.00 óráig,
Dr. Fekete Zoltán
2015. június 23-án (kedden) 15.00-16.00 óráig.
Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem
Városrészekben tartandó fogadóórák:
Ferenczi Róbert
2015. június 1-én (hétfõn) 10.00-11.00 óráig a
mumori kultúrházban,
Vatali Ferenc
2015. június 3-án (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,
Kiss Tamás
2015. június 26-án (péntek) 17.00-18.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében
fogadják az érintett városrész lakóit.
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Nem csak egyszerû hõszigetelés
Energiahatékonysági beruházás a kormányhivatal épületeinél
Rendhagyó sajtótájékoztatót tartott május 14-én Rigó
Csaba kormánymegbízott. A
résztvevõ újságírók betekintést kaptak abba a nagyszabású
rekonstrukciós munkákba, amik
a Zala Megyei Kormányhivatal intézményeinek otthont
adó épületeknél zajlanak.
A külsõ szemlélõ számára
talán csak egyszerû külsõ hõszigetelésnek tûnik a projekt,
de a sajtó képviselõi megtudhatták Rigó Csabától, hogy
komplex energiahatékonysági
beruházás zajlik. A több lépcsõben és több épületnél
megvalósuló projektre – a sikeres KEOP pályázatnak köszönhetõen – 1 milliárd 70
millió forint áll rendelkezésre.
A munka hét épületet
érint. Két helyszínen már a
mûszaki átadásra is sor került.
Az egyik épület Zalaegerszegen, a Göcseji út 24 szám alatt
található, itt mûködik a népegészségügyi és fogyasztóvédelmi hivatal. A másik Nagykanizsán van, ez az Eötvös téren lévõ járási hivatal.

A harmadik helyszínen, a
megyeháza Kosztolányi úti
épületében május vége az átadási határidõ. Nem véletlen,
hogy itt került sor a sajtótájékoztatóra, hiszen az újságírók így munka közben láthatták a Kosztolányi úton lévõ
épületnél zajló rekonstrukciót.
Rigó Csaba arról is tájékoztatta a sajtó képviselõit, hogy
további négy épület esetében
is beadták a pályázatot energiahatékonysági beruházásra.
Ezek a következõk: Zalaegerszegen a Kazinczy téri járási
hivatal, a Mártírok útján lévõ
munkaügyi hivatal, a lenti
Templom téri járási hivatal és a
keszthelyi járási hivatal.
A kormánymegbízott kiemelte, hogy a beruházásnak
köszönhetõen minimum harminc zalai kisvállalkozás jut
munkához. A 47,8 százalékos
energiahatékonysági mutató
évente várhatóan 50 millió forint rezsimegtakarítást jelent,
amit szeretnének az ügyfélszolgálat további fejlesztésére
fordítani.

ÉNYKK Zrt. UTAZÁSI IRODA
(A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA JOGUTÓDJA)
Eng. sz.:U-001588
Dalmácia városai: nyaralás TROGIRBAN
Júl. 1-5.
59.800,-Ft/fõ
Sorrentói szerenád-Dél-Itália gazdagon (pótcsoport)
Júl. 5-11.
99.900,-Ft/fõ
Ravenna-Assisi-San Marino-Loretó tengerparti nyaralással
Júl. 11-16.
109.900,-Ft/fõ
SVÁJC gazdagon
Júl. 29-Aug. 3.
129.900,-Ft/fõ
Észak-ERDÉLY és a MOLDVAI KOLOSTOROK
Aug. 4-9.
72.900,-Ft/fõ
Genova-Portofino-Rapallo Torinóval fûszerezve
Aug. 19-23.
89.900,-Ft/fõ
Olasz nagykörút: Róma-Pompei-Capri-Firenze (pótcsoport)
Aug. 20-26.
111.900,-Ft/fõ
JESOLÓI nyaralás Velence és Padova kirándulással
Aug. 26-30.
72.500,-Ft/fõ
CSEHORSZÁGI kalandok: Morva-karszt-Prága
Aug. 26-30.
52.900,-Ft/fõ
MONTENEGRÓ nemzeti parkjai és tengerpartja (félpanzió)
Szept. 2-4.
82.900,-Ft/fõ
ISZTRIA és KVARNER-ÖBÖL gyöngyszemei (félpanzió)
Szept. 19-23.
74.900,-Ft/fõ

Napelemek a megyeházán…

„TeSzedd” Lentiben is
A korábbi évek hagyományait követve Lenti idén is
csatlakozott az országosan
meghirdetett „TeSzedd” címû
településszépítõ szemétgyûjtési akcióhoz és az önkormányzat által kiküldött felhívásra a
borongós májusi idõ ellenére
is több mint ötszáz önkéntes
jelentkezett, hogy részt vegyenek a város utcáinak otthonosabbá és szebbé tételét
megcélzó akcióban.
A szemétgyûjtésben részt
vettek a helyi iskolák, óvodák,
civil szervezetek, intézmények
és baráti társaságok egyaránt,
akik a város teljes területén

kisebb-nagyobb csoportokat
alkotva alig két óra alatt több
zsáknyi szétdobált hulladékot gyûjtöttek össze, melyet
késõbb a Lenti Hulladékkezelõ Kft. munkatársai szállítottak el.
A május 15-én délután megtartott akció kezdete elõtt a
rendezvénytéren gyülekeztek
a résztvevõk, ahol Horváth
László polgármester is köszönetet mondott mindazoknak,
akik az esõs idõ ellenére eleget
tettek a felhívásnak, majd késõbb maga is csatlakozott a
szeméttel megtelt zsákok begyûjtéséhez.

Bõvebb információval várják irodáink:
Zalaegerszeg: +36 92/ 511-045
Keszthely: +36 83/ 511-231
Lenti: +36 92/ 551-061

Nagykanizsa: +36 93/ 536-716
Hévíz: +36 83/ 540-399
Szombathely: +36 94/ 311-134

A Honismereti Egyesület tagjai a régi temetõt és környékét
tisztították meg.
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Jubileumi szakmai hetek
Jubileumi szakmai hetek
néven gazdag programsorozattal ünnepelte fennállásának 10
éves évfordulóját a Lenti Kistérség Többcélú Társulása által
fenntartott „Napsugár” Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat. Bujdosóné Bagó Judit intézményvezetõt a jubileum kapcsán kerestük fel kérdéseinkkel:
– Igyekeztünk úgy összeállítani programjainkat, hogy
minden hozzánk tartozó központi településen ünnepelhessünk, a legváltozatosabb módokon. Pákán zenés, Csesztregen, Zalabaksán kézmûves foglalkozásokat tartottunk gyermekeknek és idõseknek egyaránt. Lentiben több alkalommal filmet vetítettünk, beszélgettünk a szülõkkel, érdeklõdõ
gyermekekkel. Lovásziban a
roma kultúrával ismerkedtünk,
a zene, mese, a néptörténet

elemeit boncolgattuk. Rédicsen a – védõnõi szolgálattal
közösen egészségügyi állapotfelmérést és elsõsegélynyújtási
ismereteket tartottunk, Gutorföldén táncházzal vártuk a kicsiket és nagy sikere volt a mikekarácsonyfai ruhabörzénknek is, melyet a Vöröskereszttel együtt szerveztünk. Szakmaközi központi megbeszélésünknek több elõadója is volt,
valamint itt köszöntöttük
munkatársainkat és együttmûködõ
partnereinket
a
jubileum alkalmából – hangzott az intézményvezetõ tájékoztatójában.
A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatos
anyagunknak egyéb apropóját
adja, hogy a közelmúltban a
fenntartó újabb 5 évre bizalmat szavazott Bujdosóné Bagó
Judit intézményvezetõnek.

Mesics Gábor sikere

Mesics Gábor és Bérczes
Róbert.
Április végén, 27-29 közt a
fõvárosban került sor a Nemzetgazdasági Minisztérium és
a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara által megrendezett Szakma Sztár fesztiválra.
Az immáron nyolcadik alkalommal megtartott eseményt idén
a Hungexpo területén rendezték meg, ahol a harminckilenc
különbözõ szakterület végzõs
nappali tagozatos tanulói mérettették meg szakmai felkészültségüket és tudásukat.
Zala megyébõl összesen 12
résztvevõnek sikerült kiemelkedõ eredményt elérni a szakmai versenyen, köztük a lenti
Lámfalussy Sándor Szakképzõ Iskola végzõs tanulójának,
Mesics Gábornak, aki szerkezetlakatos szakmában „Vízimalom” címû munkájával második helyezést ért el.

– Saját indíttatásból vettem
részt az országos szakmai versenyen. Amikor elõször találkoztam a felhívással, rögtön
jeleztem azt felkészítõ tanáromnak, Huzián Lászlónak,
Sabján Sándornak és Bérczes
Róbertnek, akik mindenben
támogatták és segítettek a versenyre való felkészülésben is.
A budapesti versenyt egy megyei írásbeli elõdöntõ elõzte
meg, melyen a szakma elméleti
részérõl szóló feladatokat kellett megoldanunk és ennek
eredményeként sikerült bekerülnöm az országos döntõbe.
A verseny nagy élmény volt
mindannyiunk számára és nagyon örülök, hogy a szakmai
zsûri értékelésének – mondta
Mesics Gábor és hozzátette:
családjukban a szerkezetlakatos szakma már szinte apáról
fiúra száll, mivel édesapja is
ezen mesterséget ûzi, így az
iskolai gyakorlaton kívül otthon is volt lehetõsége gyakorolni a versenyre.
A jövõbeni tervekre vonatkozó kérdésünkre azt mondta,
a legfontosabb cél most a
iskolai szakmai vizsgák sikeres
teljesítése, majd ezt követõen
szeretne jelenlegi gyakorlati
helyén, a Femat Hungária
Kft.-nél – ahonnan szintén
nagyon sok támogatást és segítséget kapott a versenyre
való felkészüléshez – szeretne
elhelyezkedni és tanult szakmájában tovább dolgozni.
K.R.

Jubilálnak…
– A legbüszkébb arra vagyok, hogy szemléletében, valamint a munka terén sikerült
kialakítunk, felépítenünk az
egész támogató rendszerünket
– mondta a kinevezése kapcsán Bujdosóné Bagó Judit. –
Hitvallásunk, hogy szolgálatnak tekintjük munkánkat, segítõ szándékkal lépünk a családok mellé és a megelõzés, jobbítani akarás is nagyon fontos

része feladatainknak. Nem
csak a problémamegoldásra,
hanem a családgondozásra is
ugyanakkora hangsúlyt fektetünk.
Nem volt könnyû mindezt elérni úgy, hogy nagy volt a munkaerõ-elvándorlás a szakterületünkön, hiszen diplomához kötött a munkavégzés, 6 órában is
egész embert kívánó, toleráns,
problémamegoldásra kész munkatársakra van szükségünk.

Vidám óvodai napok
Vidám, szórakoztató, egyben hagyományõrzõ programokat szervezett a Lenti Napközi Otthonos Óvoda ezekben
a hetekben „Vidám óvodai napok” címmel. Ahogy azt a
szervezõ óvodavezetéstõl megtudtuk, óvodanyitogató rendezvényükön a gyermekek szüleit és a leendõ ovisok szüleit
is várták, nyílt nap keretében.
Nagy sikert aratott a felújított
veszprémi állatkertben tett
egész napos kirándulás. A zeneiskolások jóvoltából a hangszerek birodalmát ismerhették

meg az ovisok, ahol a kiskoncertek mellett közös éneklésre
is sor került (fotónkon a hangszerbemutató pillanatai).
Az óvónénik „A három kisegér és a macska” bábelõadását és „Csizmás kandúr” mesejátékát hatalmas taps kísérte a
Városi Mûvelõdési Központ színháztermében. A hagyományõrzés jegyében zajlottak a pünkösdölõ és májusfa kitáncoló
programok, majd az év végi
bemutatkozó mûsorokkal és
sárberki-túrával záródnak a Vidám óvodai napok programjai.

2015. május
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Lentibõl indultak Emlékezés Lámfalussy Sándorra

Május 19-én délelõtt Lentibõl indult el a Hunor Mentõszervezet, a Magyar Vöröskereszt, a Huszár Önkéntes
Mentõszervezet és a Zala Különleges Mentõk Egyesület tagjaiból álló összesen harminchat fõt számláló konvoja, hogy
részt vegyenek a horvátországi
Muraszerdahely településen
és környékén lezajlott négy
napos EU MURA 2015 horvát-magyar-szlovén-osztrák projekthez kapcsolódó módszertani terepgyakorlaton.
– A május 19-tõl 22-ig tartó
gyakorlatok során a valós életben elõforduló katasztrófahelyzeteket próbáljuk szimulálni és az ilyenkor elvégezendõ feladatokat begyakorolni,
mivel ugyanezekkel az emberekkel, ugyanezekkel a felszerelésekkel indulnánk útnak, ha
éles helyzetben kellene a csapatnak segítséget nyújtania –
mondta dr. Tóth Ferenc dan-

dártábornok, országos polgári
védelmi fõfelügyelõ.
Az indulást elõtt a Lenti
Tûzoltó-parancsnokságon nyílt
napott tartottak, ahol a Móricz
Zsigmond EGYMI diákjai megismerkedhettek az gyakorlatra
induló egységek tagjaival és felszereléseikkel. A Hunor Mentõszervezet küldetése a segítségnyújtás itthon és külföldön egyaránt, amivel példát szeretnének állítani a jövõ generációi számára. Ezen szellemiség jegyében az útnak induló csapatok
és a támogatók ajándékokat adtak át iskola tanulói számára.
Az ünnepélyes indulás alkalmával a Móricz Zsigmond
EGYMI nevében Szabóné Zakó Krisztina köszönte meg a
rengeteg ajándékot, majd az
intézmény tanárai és a gyerekek rövid mûsorral búcsúztak
a gyakorlatra induló egységek
tagjaitól.
K.R.

„Tudós” almafákat kaptak az ovisok
Két neves tudósról elnevezett almafát ajándékozott a
lenti Petõfi úti napközi otthonos óvodának az egyik szülõ, Borsos Roland.
Amint azt az adományozótól
megtudtuk, az egyik, a Pónyik alma, Bolyai
Farkas
matematikushoz köthetõ (kedvenc almája volt,
sírjára is azt ültettek), a másik
pedig a Budai Domokos alma, Budai József geológus
gyümölcsész tanárhoz kapcsolódik (elhunyt öccsérõl nevezte el az õ általa nemesített/elõállított Budai Domokos almát).

Május kilencedikén, életének 87. évében elhunyt Lámfalussy Sándor Belgiumban
élõ közgazdász, bankár. Az
édesapja nevét viselõ Lámfalussy Sándor Szakképzõ Iskolában a neves pénzügyi
szakember végsõ búcsúztatásnak napján tartottak megemlékezõ ünnepséget az intézmény tornatermében (képünkön).
A rövid délelõtti mûsor
során a diákok felelevenítették
a euro atyjaként is ismert közgazdász életútját és munkásságát, majd ezt követõen Tótiván
Endre igazgató diavetítéssel
illusztrált visszatekintést tartott azokból az évekbõl, amikor a neves közgazdász ellátogatott az édesapjáról elnevezett lenti iskolába is, ahol
2005-ben az intézmény fenn-

állásának 20. évfordulója alkalmából egy tölgyfát ültetett az
iskola udvarára, melynek tövébe egy emléktáblát is állíttattak a névadó tiszteletére. A
májusban elhunyt Lámfalussy
Sándor tiszteletére az intézmény egy újabb emléktáblát
készítettett, mely szintén az
iskola udvarán kerül majd
elhelyezésre.
Az ünnepségen Sabján
Sándor volt iskolaigazgató is
felelevenítette a rendszerváltást követõ éveket és arról beszélt, az iskola névválasztásánál
milyen nehéz feladat volt megtalálni azt a lenti kötõdésû
személyt, melyre méltán lehet
büszke az intézmény, de végül
1997-ben iskola felvette a most
elhunyt közgazdász édesapjának a nevét.
(k)

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu

A pórszombati erdésztõl,
Kovács Gyulától származó almafákat az ovisok közösen ültették el – fotónkon – az egyik
napsugaras délelõttön, védelmükrõl pedig kis táblácskák
kihelyezésével gondoskodtak.
dj
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Versenyek, sikerek a lovászi iskolában

Balról Cserti Anikó, a gyõztes budapesti csapat és Csáki Lajos.
Negyedik alkalommal szervezte meg a regionális (Dunántúl és Pest megye) történelmi versenyét a lovászi Buda Ernõ Körzeti Általános
Iskola.
– Harmincnál is több csapat jelentkezett a megmérettetésre, akik közül – két írásbeli

forduló után – a legjobb tíz
csapat érkezett meg a lovászi
Olajbányász Kultúrházba, a
döntõ helyszínére – részletezte a verseny tudnivalóit Csáki
Lajos, az iskola történelem szakos tanára. – A következõ csapatok érkeztek: Gyõr, Tápiószentmárton - 2 csapat, Komá-

rom - 2 csapat, Tatabánya, Baksa, Budapest, és Balatonalmádi. Egyébként az iskolák történelem szakos kollégái elmondták, hogy az egész Dunántúlon nincs ehhez hasonló
jellegû történelem verseny,
hiszen itt a rengeteg lexikális
tudás mellett játékos formában
adnak számot a tudásukról,
megszerettetik ezzel a gyerekeket a történelem tantárggyal.
A döntõt a KLIK lenti tankerületének vezetõje, Farkas
Katalin nyitotta meg, majd
Cserti Anikó, a lovászi iskola
igazgatónõje is köszöntötte a
résztvevõket. A zsûri tagjai
voltak Német Józsefné (a lenti
könyvtár igazgatónõje), Simon
Márta (a zsûri elnöke, középiskolai történelem tanár, a Lenti Honismereti Egyesület elnöke), Berkes Gábor (középiskolai magyar-történelem szakos nyugdíjas pedagógus). Az
írásbeli fordulókon lexikális
tudáspróba, korabeli oklevél
rajzolása, térképfelismerés mel-

lett számos más, érdekes feladat szerepelt.
A döntõ feladatai többek
között verssel való bemutatkozás, rejtvények, totó, vaktérkép,
kakukktojás, puzzle, igaz/hamis, ki vagyok? játékok voltak.
A versenyt a Budapestrõl érkezett csapat nyerte (fotónkon).
Cserti Anikó, a lovászi Buda
Ernõ Körzeti iskola igazgatónõje tájékoztatott arról is,
hogy iskolája tanulói kiemelkedõ eredményt értek el még
egy országos versenyen:
– 2015. május 23-án Gyulán
rendezték meg a „Lila-egyÉSZ”
kémia verseny országos döntõjét, az általános iskolák 7. és 8.
osztályos tanulói számára.
Bodorkus Márk a hetedik
osztályosok versenyében 4.,
Végh Noémi a nyolcadikosok
között 12. helyezést ért el. A
gyerekek felkészítõje: Molnárné Németh Andrea matematika-kémia szakos pedagógus volt.
D.J.

Modern festészet és grafika
Siegmund Linder kiállítása Pákán
Ünnepélyes keretek között
nyitották meg a közelmúltban
Pákán Siegmund Lindner festõmûvész kiállítását.
– Edel Noth docensnél
(Salzburg) tanultam elõször
csendéleteket, aktokat festeni,
majd a tájképekkel történõ
ismerkedésem következett –
vall a mûvész pályafutása kez-

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

deteirõl. – Aztán Johennes Itten szín, - forma, - és képalkotás címû mûvei alapján mélyítettem el tudásomat.
– Ausztriában már több
kiállítása is volt. Mely képeit
mutatta be ott a közönségnek?
– Naturalisztikus, tájképek
és portrék voltak, egyébként
mind a 12 kiállításom Salzburgban volt.
– Gyönyörû színeket használ és igen pontosan megkomponáltak a mûvei!
– Valóban nagyon fontos a
képeimen a színek és formák
összhangja, a témáim általában
utazásaim emlékeit örökítik
meg, visszaadva a látott természeti szépségeket.
– Készít vázlatokat, vagy
azonnal a vászonra viszi
elképzelését?

A mûvész akvarellje mellett a pákai kultúrotthonban.
– Tussal készítek egy vázlatot, majd ezeket finomítom,
szerkesztem tovább. Az akva-

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

rellfestészet gyors munkát kíván, a színek egyfajta energiát
közvetítenek az alkotásaimon.
– Hogyan mutatná be a
Pákán látható festményeit?
– Expresszionista képek,
valamint egy különleges tibeti
utazás mappát is elhoztam,
amely egy 1993-as utazás emlékét örökíti meg festmény formájában.
dj
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Borongós, esõs majális
SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet a TÁMOP6.1.2/11/3 Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén
belül meghirdetett „Egészségre nevelõ és szemléletformáló
életmódprogram a kistérségekben” pályázati kiíráson „Öngyógyító Lenti Kistérség” címmel pályázatot nyert. Ennek
keretében jött létre a Rendelõintézet udvari épületében
mûködõ Egészségfejlesztési Iroda (rövidített neve: EFI).
A pályázat kezdete és vége: 2013.06.01 - 2015.05.31.
(24 hónap)
Projekt keretén belül 3 fõ irányt céloztunk meg:
I. Szûrõvizsgálatok
„Komplex szûrés”
„Kampány szûrés”
II. Rendezvényszervezés, egészségfejlesztést szolgáló, életmódváltó programok
III. EFI iroda szolgáltatásai
A programhoz 9 háziorvosi körzet csatlakozott: Lenti I., II.,
III. számú, Csömödér, Lovászi, Gutorfölde, Páka, Tornyiszentmiklós, Csesztreg körzet.
A 21 700 fõs Lenti Járásban (51 település) 2 570 fõ vett
részt szûrõvizsgálatainkon a 9 háziorvosi körzetben. Férfiak
és nõk számára egyaránt 8 különbözõ szûrést (férfi
komplex, nõi komplex, szájüregi szûrés, vastagbélrák szûrés, bõrgyógyászati szûrés, szemészeti szûrés, nõgyógyászati szûrés és tüdõszûrés) szerveztünk és bonyolítottunk le
a háziorvosok, szakorvosok, egészségügyi dolgozók, civil
szervezetek, segítségével. A vizsgálatok során több esetben
lett pozitív eredmény, a kiszûrt kliensek többsége már túl
van a további vizsgálatokon és az esetleges beavatkozásokon. A szûréseken a vizsgálatra tovább küldöttek
aránya meghaladta a 30%-ot.
A 62 egészségfejlesztõ és egészségnevelõ programjainkba
6430 fõt tudtunk bevonni. Beszéltünk klubfoglalkozások
alkalmával az egészséges táplálkozásról, a dohányzás
káros hatásairól, valamint szakszerû étrendi tanácsadásokat
tartottak a szakemberek. A fõzõklubjaink is nagyon népszerûek voltak.
A 24 órás sportmaraton rendezvényen 680 fõ volt jelen és
nagyon színvonalas programokkal tudtuk a gyerekeket, fiatal
felnõtteket, munkahelyeket rábírni a mozgásra és ízelítõt
adni a sport szépségérõl, a sportszerûségrõl, mozgás
szeretetérõl.
A pályázat keretén belül külön hangsúlyt fordítottunk a
fogyatékkal élõ emberek számára szervezett programokra,
pl. terápiás lovaglás, jóga, keringésjavító, relaxációs lazító
torna.
A projektmenedzsment ezúton szeretné kifejezni köszönetét
minden egészségügyi szakember (háziorvosok, szakorvosok, asszisztensek, védõnõk), civil szervezet, Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (iskolák), egyéb szervezetek
számára, akik részt vettek a pályázat sikeres megvalósításában.

Jelenet a Lúdas Matyiból.
Borongós, esõs idõjárás érkezett ez évben majális napjára, így a május elsejei programokat ez alkalommal a mûvelõdési központ színháztermében és aulájában tartották
meg a szervezõk.
Az idei mûsorok sorát az
áprilisi táncversenyen szép
eredményeket elért Kelta Ír
Sztepp Tánccsoport fellépése
nyitotta meg, majd ezt követõen a Kerka Táncegyüttes
elõadásait és a lenti óvodások
táncos mûsorát tekinthették
meg az érdeklõdõk. A mûsor
Németh Dávid zumba instruktor fitnesz programjával
folytatódott, melyhez nagy létszámban csatlakoztak a majálisra érkezett gyerekek, akik
lelkesen ismételték a táncos

elemeket ötvözõ zumba fitnesz lépéseit.
Gyermekkorunk egyik leginkább ismert mesehõse, Lúdas Matyi története is megelevenedett egy órás gyermekszínházi elõadás keretében,
melyet a Zafirah hastánccsoport bemutatója követett. A késõ estig tartó programok végül
Tótpál Szilvia, a Hungaroperett primadonnája és Kurkó
József színész-énekes operettmusical mûsorával zárultak.
A színpadi programok mellett a szervezõk kézmûves foglalkozásokkal és szabadtéri felfújható ügyességi játékokkal is
készültek, melyet a kicsik és
nagyon egyaránt nagy örömmel vettek birtokba.
(k)

Anyák napján

A közlemény a TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0047 azonosító
számú Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet
„Öngyógyító Lenti Kistérség címû projektjében jelent
meg.
A projekt által elnyert támogatás összeg: 124.909.066 Ft.
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
facebook: fbl.me/efi

Május elsõ vasárnapján az
világ minden szegletében az
édesanyákat köszöntötték és
ezen nap alkalmából a városrészi önkormányzat a helyi
mûvelõdési házba szervezett
meglepetés ünnepséget a településen élõ édesanyák, nagymamák számára Bárszentmihályfán.

A szombati rendezvényen a
településen élõ gyerekek Anyák
napi versekbõl álló mûsorral
köszöntötték az anyukákat és
nagymamákat, majd pedig a
településrõl elszármazott Somosné Farkas Edina és férje,
Somos Zoltán zenés mûsorát
hallgathatta meg a közönség.
-k-
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Pünkösdi programok Rédicsen
A hagyományoknak megfelelõen kétnapos programsorozat várta az érdeklõdõket
pünkösdkor Rédicsen.
– Az ünnep elsõ napja mindig a családoké, ünnepi búcsúi
szentmise, kirakodó vásár, körhinta, öregfiúk labdarúgó-mérkõzés tette ki az elsõ nap programját – tájékoztatott Soós
Endréné polgármester a rendezvényrõl. – A mai napon pedig már kezdetét vette a fõzõversenyünk, 15 csapat nevezett, számukra a fõznivaló
alapanyagot mi biztosítottuk.
– Ki lesz a sztárvendégük
itt a pünkösdi kavalkád másnapján?
– Szandit hívtuk el, akit egy
másik hasonló rendezvényen
láttunk és sokak jelezték, hogy
nagyon tetszett nekik a pro-

dukció, valamint tánccsoportok fellépése alkotja a kulturális mûsort.
– Mit takar a „Na ki itt a
Jani?” játékfelhívásuk?
– Elsõ alkalommal hirdettük meg paraszti játékunkat,
ami egy ki a legény a gáton
ügyességi vetélkedõ. Ehhez paraszti eszközöket veszünk igénybe és nem csak elõzetesen, de
a helyszínen is lehetett nevezni a versenyre.
– Milyen szerepet tölt be a
falu életében ez a rendezvénysorozat?
– Az egyik legnagyobb rendezvényünk a Pünkösdi kavalkád, több száz érdeklõdõt megmozgat helyben is és
sokan érkeznek a környezõ
településekrõl is a programokra.

A fõzõverseny elmaradhatatlan program.
A fõzõversenyt a „Hegyibetyárok” csapata nyerte Lendvadedesrõl, második lett a helyi Kertbarát Kör, harmadik
pedig a Fakanálforgatók csapata Resznekrõl. A „Ki itt a
Jani?” vetélkedõ nyertese a

reszneki Bözsi néni csapata
lett megelõzve a lenti Lámfalussy SZKI diákjait és a helyi
szociális otthon dolgozóiból
verbuválódott „Atom csibék”
csapatot.
dj

Szentandrás - túra Zalabaksán

Immár hatodszor rendezték meg a túrát.
– A gyülekezõ után HorA tavaszi, szélsõségesnek
mondható idõjárás ellenére ki- váth Ottó polgármester köfejezetten jó, túrázásra alkal- szöntötte a résztvevõket, majd
mas idõt fogott ki a Zalabak- Sohár László túravezetõ ismersai Hagyományápoló, Kert- tette a programot és jómagam
barát és Kulturális Egyesület a láttam el gyakorlati útmutahatodik alkalommal megtar- tóval a túrázókat – kezdte tájékozatóját Berkes József, az egyetott Szentandrás túrájukon.

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

sület elnöke. – Hat állomáshely állt a rendelkezésünkre a
tanösvényen és további fejlesztéseket is végrehajtottunk az
idén.
– Melyek ezek?
– Már az elsõ állomáshelyen avattunk, ugyanis bemutattuk az új gyaloghidat, itt Páli
Zoltán plébános úr (aki minden évben megtisztel bennünket aktív részvételével a túrákon) áldotta meg ezt a felújított építményt. Ezek után végigjártuk a tanösvény állomásait, majd versekkel, beszédekkel, imával, áldással tartottuk
meg fõ programunkat a keresztnél. Továbbindulva az
újonnan kialakított – általunk
piknikezõ helynek hívott –, er-

dei bútorokkal berendezett állomásra érkeztünk ahol elfogyasztottuk étkünket és kötetlen beszélgetéssel zártunk túránkat.
Berkes József elnök még
kiemelte: kapcai vendégeik
sajnos csak kisebb létszámmal
vettek részt túrájukon – egyéb
egyesületi elfoglaltságuk miatt
–, de igen sikeresnek ítélte
meg a rendezvényt. Külön köszönetét fejezte ki azoknak
az egyesületi tagoknak, akik
részt vettek az erdei bútorok
kialakításánál és az ünnepség
kulturális mûsora szervezõinek, résztvevõinek is köszönetét fejezte ki közremûködésükért.
(d)

Kupasikerek Zalaegerszegen
Zalaegerszegen rendezték meg a megyei speciális
tantervû iskolák részére kiírt
kispályás labdarúgó döntõt.
Óriási küzdelemben a lenti Móricz EGYMI futballcsapata veretlenül végzett az
élen.
A Kerka-parti város csapata 28. kupagyõzelmét aratta (2. Zalaegerszeg, 3. Keszthely, 4. Zalakomár, 5. Nagykanizsa).

Zánkán a 16. országos
diákolimpiai döntõben 12. alkalommal képviselik Zala megyét. Sikerükkel megyei listavezetõk.
A torna gólkirálya: Fekete
Krisztián (Lenti), legjobb kapusa: Almási Dávid (Lenti)
lett.
Paksa Tibor edzõ tanítványai kiváló szereplésükért a
Hubertus Fogadó pólóit kapták ajándékba.
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Átsejlõ történetek Frimmel Gyula kiállítása
Átsejlõ történetek címmel
a Magyar Képzõmûvészeti
Egyetemen tanuló fiatal festõ,
Nagy Kinga akvarell képeit
bemutató kiállítást nyílt május
elején a lenti Városi Mûvelõdési Központ aulájában. A fiatal festõ utoljára három évvel
ezelõtt mutatta be alkotásait a
nagyközönségnek, az idei kiállításon látható képek egyben a
diplomamunkájának részei is.
– Úgy vélem, hogy ez egy
korán adódott nyelvezet, kifejezési mód számomra. Már
gyermekkorom óta szeretek
alkotni, egyik legkorábbi emlékem, hogy rajzolok. Jelen pillanatban az akvarell technikája
amivel behatóbban foglalkozom és nagyjából három éve
ez is a meghatározó irány, de

korábban olajképeket is készítettem, illetve a középiskolában grafika szakra jártam. Úgy
érzem, idõszakonként szükség
van egy váltásra és a jelenlegi
kiállítás képeiben is ez dominál. Képeim kialakításánál
nagyon meghatározó a spontaneitás, az intuíció és többnyire a helyi környezettõl kapom meg a szükséges inspirációt a képek elkészítéséhez, de
olykor a régi családi fotók is jó
alapot adnak az alkotáshoz –
mondta Nagy Kinga.
A kiállítást Görgényi Gizella nyitotta meg, közremûködött Bódis Bettina énekes. A
tárlatot június 8-ig lehet megtekinteni a mûvelõdési központban.
-r-

Nagy Kinga

Frimmel Gyula zalaegerszegi mûvész képeit bemutató
kiállítást megnyitójára invitálták az érdeklõdõket május 5én, Lentiben a városi könyvtárba. A grafikus elmúlt húsz
év alatt elkészült alkotásaiból
válogatott képeket tekinthették meg az érdeklõdõk.
Az olvasóteremben tartott
megnyitón Gaál Zsuzsa (képünkön) író méltatta a mûvész
munkásságát. Elmondta: Frimmel Gyulával régóta jó barátok
és bár emiatt talán elfogultnak
kellene lennie vele szemben,
ám ha a látogatók megtekintik
a mûvész munkáit, akkor maguk is rájöhetnek, hogy egy
csepp elfogultság sincs a képek dicséretében.
Frimmel Gyula munkája során sokszorosított technikákkal készült lapokon alkalmazott mélynyomtatási eljárásokkal dolgozik. A nyolcvanas és
kilencvenes évek fordulóján
több egyedi rajzot is készített,

Nemzeti Bor Maraton
Lentiek is csatlakoztak
Hajós településrõl rajtolt el
és Lentit is érintette az ország
22 borvidékének 103 településén áthaladó Nemzeti Bor
Maraton, mely azzal a céllal indult útnak, hogy felállítsa a
világ leghosszabb maratoni
staféta világrekordját. A 11 napon át tartó összesen 2573
kilométer hosszú maraton az
ország legnagyobb gasztronómiai és közösségi rendezvénye, melynek fõvédnöke Áder
János köztársasági elnök.
A maratoni stafétához a közelmúltban megalakult lenti
Iszkiri Futó Klub férfitagjai
Tornyiszentmiklósnál csatla-

koztak, hogy a Lentiig tartó
közel 14 kilométeres távot teljesítve végül éjfél után nem
sokkal a Pro Arte háznál találkozzanak a csapat hölgy tagjaival, akik a stafétát átvéve fél
egy után elindultak, hogy az
éjszakai hideggel és esõvel dacolva teljesítsék a Lentitõl
Pákáig tartó tíz kilométeres
szakaszt. A Tornyiszentmiklósból indult csoporthoz az utolsó kilométereken Horváth
László polgármester, Drávecz
Gyula alpolgármester és Kiss
Tamás képviselõ is csatlakozott.
(k)

A csapat hölgy tagjai.

de ezek fõleg tusrajzok, idõközben pedig más vegyes
technikájú rajzok is születtek.
Saját mûtermét is fõleg rézkarc és rézmetszés különbözõ
eljárásaihoz rendezte be. Elmondása szerint a képek egyes
elemei más-más technikával
készülnek, ami fokozza az
elidegenítés hatását körülbelül
úgy, mint amikor a különbözõ
nyelvi rétegek váltják egymást
egyazon szövegben.
Mûtermében
régebben
absztrakt képek készültek, melyeken a megjelenõ motívumok és a képi környezet olykor kétségessé tette a felismerhetõséget, azonban az
utóbbi másfél évtizedben már
realista módon, tárgyszerûen
ábrázolnak, mely során az egymás mellé kerülõ részletek adják meg a képek feszültségét.
A kiállítás megnyitóján közremûködött Szekérné Gróf
Lilla és Jávor Laura.
K.R.

10

Lenti és Vidéke

„Aranyos” informatikai sikerek

alatt – avat a részletekbe Kósáné Robb Olga felkészítõ tanár. – A 7-8. osztályos korcsoportban országos 10. lett Tállai
Gergõ (8.b), 34. Godena Gergõ
(8.b), 48. Weihoffer Péter (7.a).
5-6. osztályos korcsoportban
országos 2. lett Vörös László
(6.a), 7. Kõmûves Balázs (5.b),
aki ötödikesként ebben a korcsoportban országosan a legjobb eredményt érte el, 40.
Kapás Ádám (6.b).
A 3-4. osztályos korcsoportban (nekik csak megyei döntõjük volt) 1. Völgyi Zétény
(4.b), 2. Bagladi Milán (4.a), 3.
Kõmûves Bence (4.b).
A Kozma László Informatika
Alkalmazói Tanulmányi verseny

2015. május
országos döntõjén, melyen az
informatika alkalmazói ismeretek elsajátítását kellett bizonyítani: grafika, szövegszerkesztés,
prezentációkészítés és internethasználat területén, az ötödik osztályosok versenyén országos 6.
Kõmûves Balázs (5.b), 7. Kovács
Levente (5.b). A hatodik osztályosok versenyén országos 1. Lukács
Dorka (6.b), aki az 5-6. évfolyamon a legtöbb pontszámot érte
el és egy évig viselheti az Informatikus diák címet, 4. Völgyi
Panna (6.b), aki a versenyen szövegszerkesztésbõl a legjobb eredményt érte el és ezért különdíjat
kapott – zárta a versenyek ismertetését Kósáné Robb Olga tanár.
dj

A fotón elõl az 1. sorban balról: Lukács Dorka, Völgyi Zétény,
Völgyi Panna, Vörös László, Bagladi Milán, 2. sorban balról:
Kõmûves Balázs, Kovács Levente, Kõmûves Bence, 3. sorban
balról: Weinhoffer Péter, Godena Gergõ, Tállai Gergõ.
A lenti Arany János Általános Iskola és AMI tanulói két
országos informatika versenyen
is sikeresen szerepeltek.
– Elõször is a Logo Számítástechnikai Tanulmányi Ver-

seny országos döntõjén, ahol
számítástechnikai és programozási alapismeretekre építve
négy komolyabb, konstruáló,
szintetizáló jellegû feladatot
kellett megoldani három óra

Focitorna Lentiszombathelyen

A gyõztes Czupi Csárda csapata.
A borongós, esõs idõjárás
sem szegte kedvét annak a hét
csapatnak, amelyek részt vettek
pünkösdhétfõn a Lentiszombathelyen megrendezett V. Sporttigris-Creaton labdarúgó-tornán.
Az induló csapatok közül ez
alkalommal a Czupi Csárda
együttese bizonyult a legjobbnak, kiérdemelve ezzel a dobogó legfelsõ fokát, õket a Kalóz
FC követte a második és a Kristálymet csapata a harmadik
helyen.
A hagyományoknak megfelelõen ez alkalommal is sor került a legeredményesebb játéko-

sok díjazására. Az idei pünkösdi
kupán a Kalóz FC játékosa,
Takács Gergõ nyerte el a gólkirályi címet, a legjobb kapusnak csapattársa, Horváth Máté
bizonyult, míg a torna legjobb
játékosa címet a Czupi Csárda
játékosa, Horváth Szabolcs
vehette át.
A mérkõzések nézõi számára további kiegészítõ programokkal is készültek a szervezõk, így akinek kedve volt hozzá, kipróbálhatta az íjászatot,
valamint a helyiek finom gulyással vendégelték meg a szurkolókat és a játékosokat.

Az akció a megjelenéstõl 2015. június 15-ig vagy a készlet erejéig tart!
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Kerka Kupa

Második helyezés az országos elõdöntõn
Az Arany János Általános
Iskola és AMI III. korcsoportos
kézilabdás lányai 2. helyezést
értek el a közelmúltban, tudtuk meg Gódorné Nagy Mariannától, a csapat edzõjétõl,
az iskola testnevelõ tanárától.

mennyiségével –, de sokan
járnak hozzánk a GO-NA-ba is
kézilabdázni, ami újabb gyakorlást jelent. A tavalyi csapat
csak a régiós elõdöntõig jutott
el, az idei egy fokozattal feljebb került, akik közül jövõre

280 versenyzõ állt rajtkõre.
Négy megyébõl és három
országból összesen több, mint
háromszáz versenyzõ érkezett
Lentibe májusban a Lenti
Gyógyfürdõ Úszó Klub szervezésében megtartott XVI. Kerka
Kupa nemzetközi úszóversenyre, amely egyben a Zala-Somogy körverseny IV. fordulója
is volt.
A május kilencedikén megtartott versenyre érkezõ gyerekek és szüleik szinte zsúfolásig
megtöltötték a versenynek
helyet adó Lenti Termálfürdõ
fedett részlegét, ahol Horváth
László polgármester köszöntötte a megjelenteket.
Az idei nemzetközi úszóversenyre a megye szinte minden városából – Nagykanizsá-

ról, Zalaegerszegrõl, Keszthelyrõl – érkeztek úszók, de
jöttek csapatok Marcaliból,
Csurgóról, Szombathelyrõl is,
illetve a külföldi csapatok
közül a horvátországi Csáktornya és a szlovéniai Radenci úszói csatlakoztak a versenyhez.
A versenyen ez alkalommal
5 korosztály összesen 280 fiatal versenyzõje állt fel a rajtkõre, hogy 18 versenyszámban
mérje össze felkészültségét. Az
összesített adatok alapján elmondható, hogy kiváló eredmények születtek az idei versenyen is, melyen a legeredményesebb csapat a Keszthelyi
Kis Cápák SE lett.
k.r.

Focipalánták sikere

Felsõ sor: Mentes Janka, Hóbor Rebeka, Györe Benita Azurea,
Kovács Orsolya, Király Jázmin, Takács Kyra Glória, Joós
Annamária, Gódorné Nagy Marianna. Alsó sor: Piskor Petra,
Szabó Zsanett, Sabjanics Zorka, Pirzsók Dorina, Csótár
Rebeka, Horváth Alexandra, Fehér Kinga.
– Ez az eredmény már
továbbjutást is jelenthet a
döntõbe? – fordultunk kérdésünkkel a tanárnõhöz.
– Sajnos nem. Igen népes a
mezõny, ezért ugyan kiemelkedõ teljesítmény ez a második
helyezés a lányoktól, de csak
az elsõ helyezett juthat tovább.
– Mennyi edzés van egy
ilyen szép eredmény mögött?
– Iskolánkban heti egy edzés – ami nem sok, ha összevetjük a sportiskolák edzés-

megyei bajnok címet, így az
együttes kvalifikálta magát az
országos döntõbe.
Az általános iskolák csapatai közül az Arany János Általános Iskola és AMI ifjú labdarúgói szép játékkal a IV.
korcsoportban a második helyen végeztek, a Vörösmarty
Általános Iskolából érkezett
IV. korcsoportos leány csapat pedig a 4. helyig küzdötte fel magát. A térségi iskolák közül a pákai Öveges
Általános Iskola III. korcsoportos csapata vett részt,
õk a megyei 2. helyen végeztek.
(k)

már néhányan egy korosztállyal feljebb fognak játszani.
Láthatóan nagy a gyerekek
mozgása, folyton változik a csapat, ezért egy-egy ilyen eredmény ennek a kis csapatnak a
sikerét, kiváló teljesítményét jelenti. Gratulálok a lányoknak!
dj

Befektetés a jövõbe!

Szerezzen képesítést
tanfolyamainkon!
Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,
Emelõgép-vezetõ,
Földmunkagép-vezetõ,
Tûzvédelmi szakvizsga.
Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70
E-mail: titzala@t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014
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Képen a Gönczi Gimnázium csapata (balról jobbra): Horváth
Máté, Szücs Balázs, Kelemen Dominik, Maturicz Máté, Simon
Kristóf, Orbán Krisztián, Nagy Bence, Deák Gergõ, Raucsik
Márk.
Három lenti oktatási intéz- döntõjén, melyen szép eredmény fiatal sportolói is részt ményeket sikerült elérniük. A
vettek az április végén Zala- VI. korcsoportban indult a
egerszegen megrendezett me- Gönczi Ferenc Gimnázium
gyei labdarúgó diákolimpia fiúcsapata, amely elnyerte a

Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
Szerkesztõség:
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Készült:
Göcsej Nyomda Kft.; Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./Fax: (92) 316-783
ISSN 1585-3411
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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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Lenti és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Nemsokára itt a vakáció!
Fessen velünk Tilatex falfestékkel!

Rendkívüli akció!
16 l-es festék 4.990 Ft

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

Az akció a készlet erejéig tart!
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Öngyógyító Lenti Kistérség
Számvetés a zárókonferencián
A TÁMOP 6.1.2-11/3-20120047 a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi rendelõintézet Öngyógyító Lenti Kistérség Egészségfejlesztési Iroda elérkezett
az utolsó állomásához.
2015. április 24-én, pénteken megrendezésre került a
zárókonferencia a Lenti Városi
Könyvtár olvasótermében. A
szép számmal megjelenteket
Gáspár Lívia, a program projektmenedzsere köszöntötte
és õ konferálta föl az elõadókat.
Elsõként dr. Pál Attila, a
Zala Megyei Közgyûlés elnöke
köszöntötte az egybegyûlteket.
Elmondta: nagyon örül, hogy a
Zala megyében lévõ két egész-

Szép számmal voltak jelen a konferencián.

A 24 órás sportmaratonon több sportágban is összemérték
tudásukat a résztvevõk.

Az elõtérben dr. Fekete Zoltán,
a projekt szakmai vezetõje.

ségfejlesztési iroda közül az
egyik Lentiben nyitotta meg a
kapuit. Nagyon szeretné, ha
minden járásban létrejönne
egy ilyen kezdeményezés. Az
országban 61 iroda mûködik,
így elmondható, hogy a kormányzat is komolyan veszi a
prevenciót és a szûrõvizsgálatok fontosságát. Említést tett
arról is, hogy Zala megye különösen veszélyeztetett abból
a szempontból is, hogy 258
település esetében elöregedõ lakosságról beszélünk, az
élveszületési-elhalálozási arány
2014-ben sem javult. Beszélt

Dr. Pál Attila (balról) Horváth László és Gáspár Lívia társaságában.
arról, hogy a kormány beemelte költségvetési soraiba
az egészségfejlesztési irodák
további mûködéséhez azt az
összeget, amivel a további mûködés megoldhatóvá válik. A
köszöntõ végén hangsúlyozta:
mindannyiunknak látni kell,
hogy a legnagyobb érték az az
egészség, és az emberek javuló
egészségi állapota nem csak az
egyén szempontjából fontos,
hanem áttételesen kihat Zala
megye demográfiai adatainak
javulására is, és hosszú távon a
megye gazdasági fejlõdésének
egyik alapja lehet.

Ezt követõen Lenti polgármestere, Horváth László köszöntötte a szép számmal megjelent vendégeket, megosztotta gondolatatait az egészség
védelmérõl, az egészségfejlesztés helyi jelentõségérõl. Méltatta az egészségfejlesztési iroda elõkészületi munkájában
résztvevõket és minden szakembert, aki bármilyen formában részt vett ennek a
projektnek a lebonyolításában.
Kálló Andrea, az Országos Egészségfejlesztési Intézet (EFI) koordinátora „Az
(Folytatás a köv. oldalon)
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Öngyógyító Lenti Kistérség
Számvetés a zárókonferencián
(Folytatás az elõzõ oldalról)
egészségfejlesztési irodák eredményei, tapasztalatai és jövõképe” címmel tartotta meg
elõadását.
Prezentációjában elmondta, hogy az egészségi állapotra

betes és kardiovaszkuláris betegségek irányában. Közösségi
programokban 87.902 fõ vett
részt, és szervezett lakossági
szûrésekre történõ mozgósítással 126 898 fõt értek el az
EFI- k.

Horváth László polgármester köszönti a résztvevõket.

Dr. Pirkhoffer Katalin elõadása Lentiben, a diabetes klubban.
vonatkozó magyar adatok jelentõsen elmaradnak az EU-s
átlagtól.
Ennek érdekében hozták
létre 2013 és 2014 évben azt a
61 egészségfejlesztési irodát,
amely 20 leghátrányosabb helyzetû és 18 hátrányos helyzetû
térségben mûködik jelenleg is.
Az egészségfejlesztési irodák
(EFI-k) eredményességét mi
sem támasztaná jobban alá,
mint azok a számok, amit az
OEFI munkatársa ismertetett
meg velünk. Országosan 129
814 fõnél történt állapotfelmérés és kockázatbecslés, dia-

A jövõképet felvázolva elmondta, hogy erõsíteni kell az
EFI-k együttmûködését az alapellátással, nagyobb hangsúlyt
kell fordítani a közösségi programokra, ki kell terjeszteni a
célcsoportot a 18 éven aluliakra
(iskolai egészségfejlesztési programok megvalósítása) és a munkahelyi egészségfejlesztésre.
A tervek között szerepel az
EFI-hálózat bõvítése és a meglévõ irodák Lelki Egészség
Központ (LEK) funkcióval történõ bõvítése.
Dr. Fekete Zoltán, az „Öngyógyító Lenti Kistérség” EFI

Gáspár Lívia projektmenedzser.

Gerinc és tartásjavító tornára is volt lehetõség.

Dr. Fekete Zoltán szerint eredményes volt a projekt.

szakmai vezetõje vette át a
szót. A Lenti EFI tapasztalatai
kezdettõl a megvalósult „Öngyógyító Lenti Kistérség” projektig címmel tartotta meg
elõadását.

Elmondta, hogy pályázatunk eredményesnek mondható. Az elnyert összeg
124. 909. 066 Ft volt.
A Lenti EFI által szervezett
szûrõvizsgálatokon komplex
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és kampányszûréseken 2.574
fõ jelent meg, így a szûrõvizsgálati programokon részt vettek száma meghaladta a járás
lakosságának 10%-át!
Elõadásában szólt a rendezvényszervezés, egészségfejlesztést szolgáló, életmódváltó
programokról, az egészségügyi felvilágosító és szûrõ

ÖLK - III.

Végül a hogyan tovább kérdésre vázolta fel a lehetõségeket, mint az együttmûködés
hosszú távú feltételei (koordináció, útmutató, minõségbiztosítás a feladat ellátása során),
a finanszírozás biztosítására a
tervezhetõség miatt, és legvégül az EFI-k elhelyezése a
rendszerben.

Kálló Andrea elõadását tartja.

Gyógyúszás Farkas Vera irányításával.
programokról, a mozgásprogramokról és a lenti EFI által
létrehozott és finanszírozott
klubokról.
Külön kiemelte a 24 órás
sportmaraton rendezvényünket, ahol megközelítõleg 1.000
fõ vett részt.

Csiki Gábor Imre, az
IAHS Bt. igazgatója az „Új
utak és lehetõségek Lenti
és térsége egészségfejlesztésében” címmel tartotta meg elõadását.
Beszélt az egészségrõl és a
betegségek kialakulásának el-

Az Egészségfejlesztési Iroda folytatja mûködését.

Csiki Gábor Imre szerint nagyobb odafigyelésre lenne szükség az óvodák, iskolák egészségnevelésénél, egészségfejlesztésénél.
kerülhetõ és elkerülhetetlen
okairól, és természetesen a
megoldásokat is felvázolta.
Elõadásában kihangsúlyozta, hogy nagyobb odafigyelésre lenne szükség az óvodák,
iskolák egészségnevelésénél,
egészségfejlesztésénél.
Konkrét feladatként fogalmazta meg szociokulturális,
népegészségügyi színtér esetében, hogy alávessék az emberek magukat különbözõ preventív vizsgálatnak, végezzenek önvizsgálatot, vegyenek
részt az egészségtudatos életet
segítõ ismeretterjesztõ elõadásokon, legyenek együttmûködõk a gyógyítás folyamatában,
és az egészségtelen szokásaikat helyettesítsék egészségesekkel.
Végül Fekete Nóra, az
„Egészséghíd” projektmenedzsere tartotta meg elõadását,
melynek címe: „Az egészséges
Lentiért”
Bõvebb információt kaptunk Lenti város lakosságának egészségügyi problémáiról, arról, hogy mi volt a célja
az „Egészséghíd” projektnek.
(Folytatás a köv. oldalon)
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Öngyógyító Lenti Kistérség
Számvetés a zárókonferencián
(Folytatás az elõzõ oldalról)
Elmondta, hogy készült egészségterv, amiben konkrét célként tûzték ki, hogy növekedjen a várható élettartam,
javuljanak az egészségfejlesztési lakosság életkörülményei,
bõvüljenek az egészség meg-

tartásához és fejlesztéséhez
szükséges infrastrukturális lehetõségek, legyen hatékonyabb
az iskolai egészségfejlesztés,
erõsödjön az egészségügyi
alapellátásban a prevenció.
Beszélt a programjaikról és
azok sikerességérõl, hiszen a

Kánya Szilvia egy EFI által szervezett programon elõadás
közben.

Bõrgyógyászati kampány szûrés lenti II. számú háziorvosi
körzetében, dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin háziorvos és
dr. Kiss Gyula bõrgyógyász szakorvos közremûködésével.
vállalt feladatmutatókat minden esetben meghaladták.
Az Öngyógyító Lenti Kistérség program zárásaként a
programban résztvevõ valamennyi munkatárs nevében a
projekt vezetõi köszönetet
mondanak Kánya Szilviának,
a Lenti Egészségfejlesztési Iroda vezetõjének. Az EFI - iroda
vezetõje egyik motorja volt a
program
megvalósításának,
nem csak a szervezésben és az
Egészségfejlesztési Iroda pontos és precíz mûködtetésében
volt fõszerepe, hanem tevékenyen részt vett a programok
lebonyolításában. Lenti város
vezetése és a Rendelõintézet
továbbra is számít munkájára a

A terápiás lovaglás a programsorozat különleges része volt.
Lenti Egészségfejlesztési Iroda
vezetõjeként.
A konferencia végén kérdésekre és hozzászólásokra
volt lehetõség, megtekinthették az érdeklõdõk az egészségfejlesztési irodát, valamint
állófogadással zártuk rendezvényünket.

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
facebook: fbl.me/efi

A zárókonferenciánkon megjelent vendégeinknek és elõadóinknak az Egészségfejlesztési Iroda valamennyi munkatársa nevében szeretnénk
megköszönni, hogy megtiszteltek bennünket és felejthetetlenné tették számunkra
ezt a napot.

