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„A visszatért lelkek”…

XIV. évfolyam 2012. április

Felújították a lenti zsidó temetõt
Lenti Város Önkormányzata és a Zalaegerszegi Zsidó
Hitközösség szervezésében ünnepélyes keretek között adták
át a felújított zsidó temetõt
Lentiben. A Petõfi utcai közte-

metõ mellett lévõ kegyeleti
emlékhely felújításáról Siklósi
Vilmost, a Zalaegerszegi Zsidó Hitközösség elnökét kérdeztük.
(Folytatás a 2. oldalon)

Fotó: Sári Zoltán

Iskolatáska töltõ akció!
Minden táska-vásárlásnál a
vételár 20%-át visszaadjuk
iskolaszer vásárlási
kedvezmény formájában.
Vegye és töltse tele!
Az akció 2012. 04.18-tól 2012.05.31.-ig tart. Az akció más kedvezményekkel, akciókkal
nem összevonható! (az akció a már leárazott árakciós táskákra nem vonatkozik)

Újra méltó helye lesz az emlékezésnek.

Vigyáznak rá?
Az örömmel együtt egy
kis keserûség és várakozó álláspont is jellemezte azt a
tájékoztatót, melyet Kovács
Lajos, a Lenti Városüzemeltetõ Kft. ügyvezetõje tartott

abból az alkalomból, hogy
felújításra került a Kossuth
u. 2. szám alatti társasház
(ismert nevén „hatemeletes”)
liftje.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Vigyáznak rá?
Liftfelújítás a „hatemeletesben”
(Folytatás az 1. oldalról)
– Azért ilyen vegyesek az
érzéseim, mert nem tudható,
hogy az itt lakók és ide látogatók meddig becsülik meg és
használják kellõ vigyázattal ezt
a több milliós beruházást –
magyarázta Kovács Lajos a helyszínen. – Legutóbb egy biztonsági fém aknafedélnek kelt
lába, a több mint 2 milliós
lakbér- és a 700 ezer forintos
vízdíjhátralékot pedig ne is
említsük. Pedig sok mindent
teszünk a lakókért, egy belsõ
tározó kialakításával például
megszüntettük a szemétlerakás körüli anomáliákat, ráccsal
láttuk el a kerékpár-tárolókat
és felújítottuk a bejáratot is,
ahol egy esõbeállót alakítottunk ki.
A rögtönzött liftátadáson
Gáspár Lívia települési képviselõ és Horváth László polgármester is részt vett.
– Nagyon bízunk abban,
hogy a lakók megbecsülik azt
az anyagi áldozatot, melyet ön-

kormányzatunk évrõl-évre biztosít a karbantartási, felújítási
munkálatok elvégzéséhez –
adott hangot reményének a
polgármester – Az elõbb megtekintettük a gépházat, ahol
csak a lift hajtómûcseréje meghaladta a 2 millió forintot, ki
lett festve a kabin, amely modern csúszásbiztos padozatot
kapott. Az elõbb hallottam a
Városgazdálkodási Kft. vezetõjétõl, hogy a balesetveszélyes
lépcsõélek töredezettségét is
megpróbálják kijavítani, de az
állagmegóváshoz azok is hozzájárulhatnának, akik jelenleg
még görkorcsolya és gördeszka pályának használják a lépcsõket. Ezúton is kérem a lakokat, tiszteljék meg a megfelelõ használattal és állagmegóvó tevékenységükkel az õ
komfortérzetüket javító és érdekükben elvégzett erõfeszítéseinket.
Egyébként a társasház 53
lakásából, jelenleg ötvennek
van bérlõje, az említett lak-
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ba került legutóbb a fenntartónak.
(Dányi)

A holokauszt áldozataira emlékeztek
Április 16-án a holokauszt áldozataira
emlékeztek
országszerte. Ez alkalomból
szervezett megemlékezést Lentiben a
Honismereti Egyesület és a Városi Könyvtár Lenti. A közmûvelõdési intézményben
megtartott délutáni
rendezvényen Tantalics Béla, az egyesület
titkára emlékezett az
áldozatokra és a túlélõkre.
– A második világ- Tantalics Béla emlékezett…
háborúban a zsidóüldözés ál- tették az elsõ villanytelepet,
dozatainak száma 9-10 millióra ami biztosította a világítást,
tehetõ. Mindez Magyarorszá- de voltak köztük szappan
got és városunkat is érintette. gyárosok és gyógyszerészek
1941-ben Lentiben ötvenegy is – emlékezett vissza Tantazsidó vallású lakos élt, közülük lics Béla.
A megemlékezés egy dokutizenhárman élték túl a holokausztot. Ezek a családok al- mentumfilm levetítésével zákották Lenti polgári rétegét, rult, melyben Grüner Miklós
képviselõk voltak, részt vettek nyíregyházi túlélõ mesélt az
a város kulturális életében, a auswitzi és buchenwaldi lágerkereskedelemben és a közigaz- ben töltött hónapjairól és a
gatásban is. Emellett futball megmenekülésérõl.
csapatot szerveztek, felépíkt

ga

un

Nagylengyel
– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

um
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– A megyei önkormányzat
korábbi vezetése indította el
azt a programot, amely a zsidó
temetõk felújítását célozta meg.
A lenti zsidó temetõ immár a
kilencedik, amelyet átadtunk
Zalában.
Horváth László polgármester beszédében a térségi zsidó családok emlékét elevenítette fel:
– Lenti tizedik temetõjében állunk, amelynek gondozása a továbbiakban a mi feladatunk. A helyi zsidóság adatait tekintve Tantalics Béla
helytörténész munkáira hagyatkozom. Az 1900-as évek
elejérõl származó összeírások az akkori alsó-lendvai járásban összesen 119 fõ izraelita lakost jegyeztek. Ismerjük a történelmi viszontagságokat, a holokauszt szörnyûségeit. A mai ünnepségünkkel, a temetõ átadásával
lerójuk tiszteletünket az elhunyt zsidó családok elõtt –
hangzottak a polgármester
gondolatai.
dj

bérhátralék 2008. óta halmozódott fel és 4 db lépcsõ cseréje is nettó 60 ezer forintjá-

H

(Folytatás az 1. oldalról)
– Azt mondanám, hogy az
egyik szemem nevet, a másik
pedig sír. Öröm, hogy hosszúhosszú vívódások után a város
úgy gondolta, hogy mégis van
zsidó temetõje. Egy olyan népcsoportról beszélünk, amely
végigszenvedte a XX. század
poklát, nagyon kevesen tértek
vissza Lentibe és egy pillanatra úgy nézett ki, hogy még a
múltjukat is megsemmisítik.
Az öröm pedig azon alapul,
hogy Lentibe újra visszatérhettek a lelkek. Ez egy rendkívüli
nap, amely Lenti városának is
köszönhetõ. Újra méltó helye
lesz az emlékezésben a temetõnek, akár diákok számára is,
aki ezáltal is tanulhatnak a zsidók múltjáról.
Az átadási ünnepségen részt
vett többek között Zoltai Gusztáv, a MAZSIHISZ ügyvezetõ
elnöke, Pintér László, a térség
országgyûlési képviselõje és
Kondákor Gyula esperes. Ünnepi beszédet Manninger Jenõ, a megyegyûlés elnöke
mondott:

Kovács Lajos (balról) bízik abban, hogy vigyáznak a liftre.
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Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról és a civil
szervezetek mûködésérõl és
támogatásáról szóló törvény
elfogadása adta az apropóját
annak a „párbeszédnek”, melyet a lenti önkormányzat szervezésében tartottak meg. A
résztvevõket Horváth László
polgármester köszöntötte, majd
kifejtette: az a céljuk, hogy a
városban mûködõ civil szervezetek jobban el tudjanak igazodni a törvényi környezetben.
A fórum elõadója dr. Vértényiné dr. Futó Gabriella, a Zalaegerszegi Törvényszék bírája
volt, akit a törvényi változások
rövid ismertetésére kértünk.
– Tudomásunk szerint a
100 fõ alatti szervezetek kisebb támogatáshoz juthatnak.
– Az aggodalom részben
osztható. Tulajdonképpen a
feladatvállalásokat, a tevékenységek alapjait érinti az új változás, tehát jobban át kell gondolni az eddigi tevékenységüket, s ha lehet, egy kicsit szé-

Párbeszéd a civil szervezetekrõl

Hagyományteremtõ kezdeményezést hívott életre a Városi Könyvtár Lenti és a Pannon Írók Társaságának lenti
csoportja az idei költészet napi irodalmi estet. József Attila
születésnapján a helyi költõk
és írásaik köré épült megemlékezéssel adóztak a költészet
ünnepének.
Ez alkalommal Molnár Gábor költõ volt a rendezvény
vendége, akivel Dányi József,
az est egyik versmondója beszélgetett. Mellette közremûködött még Király Ilona, Varga Lászlóné dr. és Krisztánovics György versmondók, akik
tolmácsolták a hallgatóság felé

Esszépályázat a költészet napjára

Hasznos tudnivalókat osztott meg a hallgatósággal a bírónõ.
lesebb alapokra kell helyezkedniük. Cél az is, hogy minél
több embert vonjanak be a
programokba, megmozgassák
a civil társadalmat.

– Lentiben nyugdíjas klubok, fogyatékosokat tömörítõ
egyesületek, kulturális együttesek is mûködnek. Hogyan
illeszkednek az ön által el-

mondottak egy kisvárosi szervezethez?
– Ilyen értelemben nincs
változás, a törvény a falvak,
kisvárosok egyesüléseit is támogatja adott feltételek között. Konkrétabb változás például, hogy a gazdasági társaságok mûködéséhez kívánja igazítani az átláthatóság és ellenõrizhetõség érdekében az egyesületek munkáját a törvény.
– Nem lesz ez bonyolult
ott, ahol nem hozzáértõ szakemberekbõl áll a tagság?
– Nehéz is lehet, meg nem
is, az biztos, hogy a költségvetési támogatásokhoz jutásnak szigorúbbak lesznek a feltételei és sokkal szigorúbb lesz
a felhasználás ellenõrzése is.
Ezáltal átláthatóbb lesz az egyesületek gazdálkodása, ami kívánatos cél.
(Dányi)

Molnár Gábor és József Attila
verseit. A rendezvényt Bíró
Krisztina, a Gönczi Ferenc
Gimnázium és Szakközépiskola tanára nyitotta meg.
Molnár Gábor szerzõi kiadásban 2008-ban megjelent,
az emberi szívnek oltalmától
távolan címû kötete után új versekkel jelentkezett. Dányi József beszélgetett a költõvel, hogyan „alakultak” azóta versei.
Az est befejezõ részében a
helyi középiskolásoknak meghirdetett irodalmi pályázat eredA költészet napján Molnár Gábor (jobbról) lenti költõ volt az
irodalmi est vendége.
ményhirdetésére kerül sor. A
beérkezett mûvek helyi költõk
alkotásairól írt esszék voltak.
Az elsõ három helyezett rangsor nélkül:
Hermán Katinka (Lámfalussy-iskola) - „Soós József: Kö-

nyörgés”, Kovács Anna Eszter
(Gönczi-iskola) - „Geresits Gizella versei”, Takács Enikõ (Lámfalussy) - „Gondolatok Soós József”: Falusirató és Holt kutak
mélyérõl címû verseirõl”, „Soós
József: Elvégeztetett”
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Bõvült a fogászati ellátás Lentiben
orvos. – A tevékenységünk magánrendelés keretében zajlik,
csütörtök délutánonként, bejelentkezés alapján. Kiemelném,
hogy az elsõ konzultáció díjmentes, tehát akinek kételyei
vannak a fogszabályzás szükségességét illetõen, vagy nem
tudja, hogy van-e fogazati eltérése, vagy milyen súlyos, mivel kellene kezelni, bátran eljöhet hozzánk tanácsokkal látjuk
el e tekintetben.
– Mikortól javasolt a fogszabályzás?
– 7-8 éves kortól kezdjük el
kezelni a gyerekeket. Felsõ korhatára nincs a fogszabályzásDr. Nagy Zita vezeti a rendelést.
Dr. Fekete Zoltán települési képviselõ hívta fel lapunk
figyelmét arra, hogy a megújult Hetés Ferenc Rendelõintézetben a fogászati szolgáltatás bõvítéseként a fogszabályozás is elkezdõdött nemrég dr.
Nagy Zita fogszabályzó szakorvos vezetésével. A képviselõ
kiemelte: ez az ellátás nem TB
támogatott, de az igénybevevõk idõt, pénzt takaríthatnak

meg, ha helyben keresik fel a
rendelést és nem kell a megyeszékhelyre, vagy távolabb
utazniuk.
– Nagy örömünkre szolgál,
hogy ebben a korszerûen felújított rendelõintézetben dolgozhatunk, hiszen eddig csak
Zalaegerszegen, vagy Nagykanizsán fogadhattuk a Lentibõl
érkezõket – tájékoztatott a
részletekrõl dr. Nagy Zita szak-

OPTI - LENT OPTIKA

Lenti, Alkotmány u. 22. - Tel.: 352 066 - 06 30 3055 817
Nálunk nincs akció, csak korrekt
kiszolgálás és kedvezõ árak!

SZEMÜVEGKERETEK
már 2 500 Ft-tól!

KOMPLETT SZEMÜVEG
már 6 300 Ft-tól!

Computeres szemvizsgálat a hét minden napján!

Lenti Hulladékkezelõ Kft.
értékesíti a saját elõállítású
Kerka Komposzt
termésnövelõ anyagát
1.100 Ft/tonna + ÁFA egységáron
Fuvar díja: 5.500 Ft + ÁFA.
Megrendelhetõ:
Tel./Fax: +36 92/551 387; +36 92/351 379
E-mail: info@lentihuke.hu

nak. Vegyes fogazat esetében a
gyermekeknél elsõsorban kivehetõ készülékekkel dolgozunk,
melyet napi 12 órán át kell hordani, fiataloknál, felnõtteknél
már rögzített, felragasztott készülékeket alkalmazunk. A korábbi szégyenlõs viselkedést
épp az ellenkezõje váltja fel, az
új trend szerint fémbrekettet
kérnek az emberek és mindenféle színes gumikkal kötjük be
az íveket. A kivehetõ készülékeknél kéthavonta nézem
meg a gyerekeket, a rögzítettnél pedig havi ellenõrzés
szükséges.
dj

Egészség-nap az Aranyban
Ötödik éve
rendezik meg a
lenti Arany János Általános Iskola egészségnapját, melynek
történéseirõl Lukácsné
Sófalvi
Csilla biológia tanárnõt, az esemény szervezõjét
kérdeztük.
– A hagyományoknak megfelelõen termékbemutatókkal,
szûrõvizsgálatokkal, figyelemfelhívó plakátokkal, rajzversennyel vártuk az érdeklõdõ
tanulókat rendezvényünkön.
Mindezt elõkészítve több elõadónk is volt. A hatodik osztálynak Lapatné Szalay Mariann védõnõ a serdülõkorról,
a hetedikeseknek Vajda Ibolya
a dohányzásról, az energiaitalokról, a nyolcadikosoknak pedig dr. Szabó Andrea a házi

patikáról tartott gyakorlati ismereteket tartalmazó tájékoztatást. A konyhánkon egészséges, különbözõ zöldségekbõl
készített ételeket készítettek a
gyerekeknek, a mozgást, mint
egészségmegõrzõ alapfeltételt
pedig a Kerka Néptánccsoport
bemutatója és az azt követõ
táncház szolgálta az Egészségnapon – hangzott az összefoglalóban.
(d)

BÕRRÁKSZÛRÉS LENTIBEN 50 %-OS KEDVEZMÉNNYEL
MÁJUS HÓNAPBAN
Elõjegyzés: (30) 391-5811
vagy: www.borgyogyaszmost.hu

Homeo-Derm Bt.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden
részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve
30/378-4465.
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Pünkösdi lovasverseny és jubileum Rádiházán
Nyakas István, Gutorfölde
polgármestere egy közelgõ, jelentõs eseményrõl tájékoztatta
lapunkat. Jubileumra készülnek Rádiházán a május 27.-iki
Pünkösdi Lovasversenyen, ugyanis a rangos viadal mellett a
Rádiházi Ménes megalapításának 100. évfordulóját is megünneplik majd.
– Ünnepi rendezvényünk
színvonalát a fotókkal gazdagon illusztrált kiadványunk emeli majd és hasonló érdeklõdést
várunk a lovasversenyek iránt
is, mint tavaly – mondta dr.
Török Erzsébet, a Kabala
Ménes Kft. vezetõje – Díjugrató versenyszámokat, egész napos kézmûves vásárt és bemutatót tartunk, a fedeles lovardában pedig a ménes száz évét
reprezentáló kiállítást nyitjuk

meg. Délután folytatódnak a
lovasversenyek, valamint bemutatók is lesznek, a Sóskuti
Manók lovasbemutatója, Kappel Edit idomított lipicai ménei és kaszkadõr bemutató,
valamint kulturális mûsor is
szórakoztatja a nagyérdemût.
– Hogyan foglalná össze
a Rádiházi Ménes 100 éves
múltját?
– Közel fél éve dolgozunk
egy kollégámmal az említett
kiadvány szerkesztésén, amelyben fotókat és a ménes múltjának összefoglaló leírását is olvashatják majd. Három szakaszra osztanám ezt a történetet.
1912-tõl indulunk, a Bartha
László alapította gazdaságtól,
akinek fia, Bartha Miklós elismert lótenyésztõ volt. 1949ben államosították a gazdasá-

A zalabaksai tagintézmény életébõl…
Programok széles választékával, a helyi iskolát bemutató
nyílt nappal, kirándulással telnek a zalabaksai tagintézmény „hétköznapjai” – tudtuk
meg Sümegi Anikó intézményi koordinátortól.
– Legutóbb kedvcsináló
nyílt napunkon fogadtuk a helyi nagycsoportos óvodásokat
iskolánkban, akik cseppnyi betekintést nyerhettek az iskolai
élet mindennapjaiba. Rendhagyó tanórán közös kézmûves,
zenés, játékos tevékenységeket
próbálhattak ki.
– Milyen programjaik lesznek még tavasszal?
– Bõséges a választékunk:
például hamarosan indul floorball bajnokságunk (a jégkoronghoz hasonló, mûanyag tollú ütõvel és mûanyag labdával
játszott csapatjáték – szerk.)
Az angol és irodalom szakkörösök egynapos kirándulásra
mennek az Õrségi Nemzeti
Parkba. A negyedik osztály egy
része erdei iskolába mehet

Ismerkedés az iskolával.

Zánkára, valamint hagyományos országjáró kirándulásaink
is folytatódnak, az úticél Sopron és környéke lesz. Júniusban sport és egészség napot
tartunk, ahol a szervezésben
és lebonyolításban segítenek a
szülõi közösség tagjai, a védõnõnk, a hitoktatónk és az
iskola rendõre is. Ugyancsak
hagyományos rendezvényünk
a suli-buli, melyet az óvodával
közösen rendezünk meg. A nyári szünetre pedig táborozási
lehetõséget biztosítunk a tanulóinknak.
– Milyen sikerekkel vesznek részt a tanulmányi versenyeken?
– Nagyon szép sikereket értek el tanulóink, Pácsonyi Péter negyedik osztályos tanulónk, a Hetedhét Ország Mesemondó Verseny elsõ helyezettje lett, negyedik osztályunk pedig nyertes rajzával belépési
lehetõséget nyert a Márokföldi
Kalandparkba.
dj

100 éves a Rádiházi Ménes.
got, létrehoztak egy ügetõ ménest, késõbb a Baki Állami
Gazdasághoz kerültünk. Ez a
második idõszak édesapám,
Török László nevéhez köthetõ.

1994-ben a Kabala Ménes Kft.
átvette az irányítást és jelenleg
is férjemmel, Török Lászlóval
végezzük ezt a feladatot.
(dányi)

Az idõseket köszöntötték

Közel félszáz nyugdíjas vett részt a rendezvényen.
Hagyománnyá vált, hogy Máhomfa városrészben mûsorral
köszöntik az idõseket. Gáspár
Lívia települési képviselõ elmondta, minél kisebb egy település, településrész, annál
fontosabb a hagyományok õrzése és az idõsekrõl való gondoskodás.
– Az idõsek napi rendezvényünk megtartásával az a célunk, hogy méltassuk a nyugdíjas korosztály múltbéli mun-

káját, egy kellemes beszélgetésre hívjuk õket és mûsorral
kedveskedjünk nekik – fejtette ki a képviselõ. – Ünnepi mûsorunkat Horváth László polgármester úr köszöntõjével
kezdtük, majd a lentikápolnai
gyerekszínjátszó csoport és a
rendezvényünket régóta megtisztelõ Csesztregi Pávakör lépett fel. A rendezvényen közel
félszáz nyugdíjas vett részt.
(d)
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Munkaerõ-piaci tanácsadás
A „Körhinta” projekt
egyik fontos célkitûzése,
hogy segítse a fiatalok
munkaerõ-piacra való belépését. Ehhez nyújt segítséget, a „Cseszt Regélõ” Térségfejlesztési
Közhasznú
Nonprofit Kft. munkatársa, aki minden páros héten, csütörtökön 15.00 és
17.00 óra között várja az
érdeklõdõket. Megkértük
Fekete Nóra tanácsadót,
hogy beszéljen arról, miben tud segíteni az õt felkeresõ fiataloknak.
Az egyén életében betöltött sokféle szerepe közül a
munkához, a munkahelyhez
kapcsolódó helyzete az egyik
legmeghatározóbb. A foglalkozás az egyik alapvetõ státusz a
társdalomban.
A projekt egyik fontos célkitûzése, hogy a munkaerõpiaci lehetõségeket, folyamatokat, támogatásokat az oktatási
intézményekben tanuló, vagy
onnan kikerülõ fiatal pályakezdõk megismerjék, átlássák,
ezáltal könnyebben beilleszkedhessenek a felnõtt társadalomba és a munka világába.
Ehhez kívánunk segítséget
nyújtani a munkaerõ-piaci tanácsadás segítségével.
A Körhinta projekt elsõdleges célja, hogy 12 - 29
éves korig megszólítsa a
térségi fiatalokat, és a közösségi élet területein minél szélesebb körû információt nyújtson.
A pályázat 51 település
fiataljait érinti. Önkormányzatok, önkormányzati, egyházi, civil, állami intézmények, fiatalokkal foglalkozó
szervezetek és szolgáltatások együttmûködésével szakterületi-szakmai hálózat kiépítését tervezik.

Kedves Olvasóink!
6. és 7. oldalunkon a
lenti Városi Mûvelõdési
Központ „Körhinta - Ifjúsági közösségfejlesztés
a Lenti Kistérségben” címû projektjével ismerkedhetnek meg hírek,
képek, beszámolók formájában.

Az iskolai vizsgák letételével a fiatalok máris friss, ismeretlen kihívásokkal találják szembe magukat. Az új kérdéseket
immár nem a tanárok, hanem
az élet teszi fel, és a jó válaszokat mindenkinek magának
kell megkeresnie. Ehhez azonban nem csupán a valós munkaerõ-piaci viszonyokkal és lehetõségekkel kell tisztában
lenni, hanem nagyon fontos az
elérhetõ szolgáltatások és támogatások mielõbbi megismerése is. A szolgáltatás keretében igyekszünk segítséget,
tanácsot adni ahhoz, hogy a
munkát keresõk rendelkezzenek az álláskereséshez szükséges megfelelõ ismeretekkel,
gyakorlattal, mindezek birtokában a munkaerõ-piacra történõ bejutásuk felgyorsuljon,
megelõzve ezzel a hosszú távú

Ismerjük meg õket!
A tehetségek felkarolása
érdekében a Lentifi Ifjúsági
Információs Pont bemutatkozási lehetõséget kínál e
lap hasábjain is mindazon
12 - 29 év közötti fiatalnak,
aki verset, prózát ír, „képzõmûvészkedik”, stb
Az alkotásaikat megmutatni kívánó fiatalok jelentkezését személyesen, a
06-92/ 551 019 telefonszámon vagy az info@lentifi.hu
e-mail címen várjuk.
Ezúttal Peszleg Kata, a
Vörösmarty Mihály Általános Iskola tanulójának versét ajánljuk olvasóink figyelmébe.
Nagyapához
Ebben a percben búsan
gondolok reád.
Ahogy látlak magam elõtt…
Hófehér hajad, meleg,
kötött ruhád.
Jó lelkû, jó kedvû, játékos
öreg,
El se tudod képzelni hogy
szerettelek.
Úgy szerettelek!
Úgy szerettél te is, ahogy én
szerettelek.
Bevallom õszintén, mindig
tiszteltelek.
A végtelen sok idõ, nem
feledünk soha!
Itt élsz bennünk, a
szívünkben…
Szeretünk nagypapa!

Fekete Nóra segít az õt felkeresõ fiataloknak.
munkanélküliségüket. A tanácsadást igénybe vevõk segítséget
kaphatnak például az önéletrajz és motivációs levél elkészítéséhez, állásinformációs források felkutatásához, az állásinterjúra való felkészüléshez,
információt adunk az álláskeresési technikákról, a munkaügyi központokkal való együttmûködés elõnyeirõl és az általuk nyújtott szolgáltatásokról, diákmunkáról.
A fiatalok döntõ többsége
csak tanulmányai befejezését
követõen kezd ismerkedni a
munkaerõ-piaccal, keresi a kapcsolatot a potenciális munkaadókkal. Ezzel is összefüggésbe hozható, hogy az elsõ állás

keresésekor jellemzõen nem
rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, képességekkel, amelyek meggyorsíthatják elhelyezkedésüket, munkahelyi beilleszkedésüket.
A projekten belül a munkaerõ-piaci tanácsadás célja,
hogy elsõdlegesen a fiatalok
életkezdésével, munkába állásával kapcsolatos kérdéseikben segítsünk egyéni vagy csoportos tanácsadás keretében,
ezzel is szeretnénk korai kudarcélményeiket csökkenteni,
azokat megelõzni.
Bejelentkezés: 06-92/551-019,
info@lentifi.hu, vagy személyesen az információs pont
irodájában.

Program álláskeresõk számára!
Hívjuk, várjuk azokat a 18 és 29 év közötti fiatalokat, akik
szeretnének tanulni, ismereteket szerezni annak érdekében,
hogy minél nagyobb sikerrel tudjanak elhelyezkedni, munkát
vállalni.
A program segít a térségben élõ munkanélkülieknek, a
munka világába belépõ pályakezdõ fiataloknak, a munkába
visszatérõ anyukáknak az elhelyezkedésben.
Az elsõ három napos (napi öt órában) álláskeresõ
csoportmunkára májusban kerül sor.
Várjuk a jelentkezéseket személyesen a Lentifi Ifjúsági
Információs Pont irodájában (Lenti, Deák. F. u. 7. ),
telefonon (06-92/551-019), e-mailben (info@lentifi.hu).

Jelentkezési határidõ: 2012. május 15.
A felkészítés segít abban, hogyan találj rá a neked való állásra,
hogyan készíts olyan önéletrajzot, ami alapján nagyobb
eséllyel hívnak be egy interjúra, hogyan válaszolj a
kérdésekre, milyen legyen a személyes megjelenésed, hogyan
küzdjed le a lámpalázadat stb.
A program pontos idõpontjáról plakátokon és a
www.lentifi.hu honlapon adunk tájékoztatást!

2012. április
Ez az érdekes foglalkozáscím vezetett el minket Keszthelyiné Olasz Szabó Tímeához, a lenti Arany János Általános Iskola történelem tanárnõjéhez, a „Körhinta” pályázat egyik foglalkozásvezetõjéhez, aki érdeklõdésünkre elmondta, a korábbi „Életmódtörténet” alcímû pályázati foglalkozásának szinte egyenes
folytatása a mostani „Bújócska”, ugyanis mindkettõnél az a
cél vezette, hogy olyan dolgokat mutasson be a gyermekeknek, amelyek kimaradtak a történelemkönyvekbõl.
– Betekintettünk például a
XVIII. század gyermekvilágába,
milyen volt a fõúri, vagy éppen
szegény gyermekek neveltetése? Megismertük a református
kollégiumok történetét, és az
anyagokból színes tablókat állítottunk össze. Ez utóbbit például a Légy jó mindhalálig
klasszikus film megtekintésével tettük teljessé, tehát sok oldalról megvilágítottuk a történéseket.
A tanárnõ elmondta még,
hogy a padlás rejtelmei, az ott
talált régi tárgyak, régi korok
életvitelének megismerése, a
játékosság vezette a „bújócska”
elnevezéshez, amely a most
folyó foglalkozásokat fémjelzi.
A tematikában kronológiai
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„Bújócska a letûnt korok padlásain”

Idõrendben dolgozzák fel a témákat.
sorrendben dolgozzák fel a mindennapjaikat az akkori ifkülönbözõ korok életvezetési jak. Három címszavunk van:
világát, így az egyiptomiaktól értékmegõrzés, életvezetés és
máig végigkísérik a gyermekek érdekességek.
szempontjából kiemelhetõ ese– Mit tudhatunk ezekrõl
ményeket. Az egyik ilyen fog- bõvebben?
lalkozást az újságíró képzõs
– Az értékmegõrzés és életBicsák Barbara kereste fel és vezetés tekintetében kiemelbeszélgetett a feldogozott tar- jük azokat a dolgokat, melyek
talmakról a tanárnõvel:
máig példaként állhatnak a
– A foglalkozásokon végig- fiatalok elõtt, néhány momenvesszük, milyen lehetett a régi tum megismerése pedig egykorok gyermekeinek lenni, mi- szerûen érdekessé teszi az adott
vel játszottak, hogyan töltötték kor világát. A heti foglalko-

zásokon áttanulmányozzuk a
történelem fontosabb pillanatait az egyiptomiak szokásaitól
kezdve napjainkig, a rómaiak
ruházatán és szórakozásaikon
keresztül a bicikli felfedezéséig.
A tanárnõ a foglalkozások
idejét úgy tölti ki, hogy a gyerekek érdeklõdését folyamatosan fenntartva, érdekesebbnél
érdekesebb forrásokkal látja el
õket a különbözõ témáknál.
Volt, amikor a résztvevõk plakátokat, maszkokat készítettek, és volt amikor – a latin
szállóigék megismerésénél – a
tanárnõ által összeállított egyedi latinszótár alapján végeztek
fordítási gyakorlatokat.
– Úszni, se olvasni nem
tud…” ez a kijelentés a rómaiak
idejében a legnagyobb sértésnek számított, célozva az illetõ
értelmi és testi hiányosságaira.
A foglalkozáson résztvevõket
azonban nem érheti ilyen vád,
ugyanis az elme pallérozása
mellett a foglalkozások menetébe egy strandlátogatást is beiktatunk a testmozgás fontosságának hangsúlyozása céljából
– fejtette ki végül Keszthelyiné
Olasz Szabó Tímea tanárnõ.
Bicsák Barbara - Dányi József

Az újságíró szakkörösök írták
Olvass velem!
Jane Austen a világirodalom egyik remekmûvét adta ki
kezébõl 1811-ben, amikor elsõ
regénye az Értelem és érzelem
megjelent. A regény kifinomult, aprólékoson kidolgozott,
szigorú erkölcsi követelményrendszerrel mutatja be a 18.
századbéli Angliát. Az írónõ tökéletesen ötvözte könyvében a
humort, kis iróniával fûszerezve.
Néhány gondolat a tartalomból… Mr. Dashwood halálakor összes vagyonát és birtokát egyetlen fiára, Johnra
hagyja, aki felesége Fanny befolyásolása alatt áll. Mrs. Dashwood kénytelen kiköltözni
lányaival a Nordlandbõl, új
lakást keresve egy levél segítségével rátalálnak a Barton villára. Dashwood lányoknak be
kell illeszkedniük egy új és ismeretlen környezetbe. A regényben Elinor a mérce, az
idõsebbik Dashwood nõvér,

aki olyan értékeket képvisel,
melyet egyik szereplõben sem
lelhetünk fel, gondolkodása logikus, cselekedetei helyesek,
bátor, gyengéd indulatú, felettébb értelmes. Pont, mint egy
példakép. A cselekmény tehát
a lányok élete, „párvadászata”
körül bonyolódik, különös,
nem épp egyértelmû helyzetek adódnak, melyet az író
mesterien tár az olvasó elé.
Rózsás Szabina
Nyuszi a fûzfasátorban…
Bárszentmihályfán felújított haranglábbal és egy fûzsátorban (képünkön) húsvéti
nyuszival, tojáskiállítással és
tojásfával várták az ünnepeket
a falubeliek.
– Milyen hagyományai vannak a húsvétvárásnak a városrészben, illetve ki tevékenykedett a kiállítás létrejöttében? –
fordultam kérdésemmel Drávecz Gyula települési képviselõhöz.

– Lassan három éve már,
hogy a focipályánál látható
fûzfasátrat a húsvéti és karácsonyi ünnepkörben feldíszítik a helyiek. Dulics Mária kosárfonó és lelkes csapata szépíti az adott ünnephez megfelelõ öltözetbe a fûzsátrat.
– Hogyan oldották meg a
harangláb felújítását?
– A település lakóival együtt
– régi kívánságként – fogalmazódott meg, hogy a nagyon
rossz állapotú haranglábat felújítsuk, aztán a gondolatot tettek követték. Ez a
„restaurálás” három szakaszban
került végrehajtásra. Elsõ lépésként 2011-ben a
harang elektronikáját hoztuk rendbe, majd a Zala
Megyei Közgyûlés Térségfejlesztési Bizottsága által kiírt pályázaton nyert kétszáz-

ezer forintból a fazsindely
lecserélésére kerülhetett sor.
Utolsó lépésként idén városrészi keretbõl – ami közel százezer forint – sikerült a padozatot és a kerítést is felújítani.
A kerítéshez szükséges faanyagot a Zalaerdõ Zrt. biztosította.
A harangláb felszentelésére
2012. május 10-én 17.30-kor
kerül sor, Kondákor Gyula
esperes úr közremûködésével.
Ünnepségünkre minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Koronicz Lilla
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Új szakkereskedés Lentiben
Horváth László polgármester és Ferenczi Róbert alpolgármester jelenlétében nyitotta meg a családi vállalkozásban
létrejött üzletét Kovács Tibor
vállalkozó karöltve a Husqvarna céggel (képünkön).
– Tibort a helyiek nem
ilyen ünnepélyesen, hanem
olajos kézzel, munkaruhában
ismerhették eddig, aki a rá
jellemzõ szakértelemmel, gyorsasággal állt eddig is a kisgéptulajdonosok szolgálatában
– jegyezte meg tréfásan a polgármester az üzlet átadása kapcsán. – Iklódbördõce után immár Lentiben is elérhetõek
ezek a termékek, ami azért is
fontos számunkra, mert ez a

helyiség eddig kihasználatlan
volt, továbbá új munkahely is
létesült. Lenti kereskedõváros
jellegét erõsítheti tovább az
üzlet megnyitása a mezõgazdasági, az erdészeti gépek választékbõvülésével, és bízunk abban is, hogy remélhetõleg még
több vásárlót csalogat a városunkba a szakkereskedés.
Horváth László elmondta
még, hogy Lentiben régi hagyományai vannak a kiskertmûvelésnek, a tulajdonosok
színvonalas munkáját könnyítik tovább a szaküzletben megvásárolható gépekkel. A város
nevében is jókívánságait fejezte ki a családnak a vállalkozáshoz, majd rögtön egy munka-

Vörös tojótyúkok
házhoz szállítással
eladók: 600 Ft/db.
Zalaboldogfán
50 Ft kedvezmény.

védelmi kesztyû megvásárlásával lett az üzlet elsõ vevõje.
– Régi vágyunk teljesült
ennek az üzletnek a létrejöttével, hiszen szerettünk volna
a Husqvarna cégnek egy megfelelõ képviseletet Lentiben is
– mondta az ünnepélyes megnyitón Held Norbert, a cég
ügyvezetõ igazgatója. – A
terveket még a múlt évben

egyeztettük, mára pedig meg
is valósult az elképzelés így
évtizedes együttmûködésünkben ez nagy elõrelépésként értékelhetõ. Példaértékû ez a
családi kereskedés, kellõ szakmai hozzáértéssel, kitartó munkával, kapcsolati tõkével építették fel vállalkozásukat a tulajdonosok.
dj

Kiváló kõmûvesek

További információ: 06-30/8510452

Az elsõ tízben végzett az
országos, a Szakma Kiváló
Tanulója Versenyen a lenti
Lámfalussy Sándor Szakközép- és Szakiskola két diákja.
A kõmûves szakma képviseletében a 3/13/C osztályból
Borsos Tamás és Gazdag Nor-

Területalapú támogatások gazdálkodóknak
A falugazdászok segítenek
A falugazdászok továbbra is várják a gazdálkodókat a területalapú támogatások beadásában!
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2012. április 2. és május 15. között adhatók be a mezõgazdasági termelõket érintõ területalapú támogatások elektronikus formában. Az egységes
kérelem kitöltésében továbbra is segítséget nyújtanak a falugazdászok – idõpont egyeztetést
követõen – a körzeti irodákban valamint egyes önkormányzatoknál.
A falugazdászok az alábbi telefonszámokon érhetõk el:
körzeti iroda

falugazdász

telefonszám

Zalaegerszeg, Bíró M.u.38.
hétfõ - péntek: 8.00-16.00

Deákné Vas Szilvia
Kötél Lajosné
Szabó Gyula

06/70/436-5315
06/70/436-5317
06/30/434-6837

Páternoszter Anna
Palkóné Hosszú Katalin
Herman-Belsõ Ágnes
Szabó Gyula
Balogh István

06/70/417-4343
06/30/663-5420
06/70/436-5322
06/30/434-6837
06/30/530-4746

Imrei Ferenc
Perczel-Kovách Gergely

06/30/335-4561
06/70/436-5354

Szabó Lilla
Pusztainé Fodor Ágnes
Nagy Ferenc
Ujj Aurél

06/70/436-5329
06/30/663-5419
06/30/480-2199
06/70/436-5273

Keresztes János

06/30/356-2147

Lenti, Petõfi u.2.
kedd-csütörtök:8.00-16.00
Letenye, Kossuth u.32.
kedd: 8.00 - 15.00
Nagykanizsa, Erdész u.1 /a
kedd - csütörtök: 8.00-16.00
Keszthely, Csík F. sétány 1
hétfõ-szerda: 8.00-16.00
Zalaszentgrót, Csány L.u.2.
kedd - csütörtök: 8.00-16.00

Két lenti diák is részt vett az
országos versenyen.
bert vett részt a háromfordulós versenyen. A megyei
írásbeli állomást a Zala Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
testülete szervezte, a tanulók a
szintvizsgán és a megyei fordulóban elért eredményeik
alapján jutottak az országos
döntõbe, amit április közepén,
Budapesten rendeztek meg. Itt
elsõsorban a gyakorlati tudásukról kellett számot adniuk,
de természetesen elméleti kérdéseket is meg kellett válaszolni.
Végül Borsos Tamás hatodik, Gazdag Norbert pedig hetedik helyezést ért el. Eredményükkel mindketten mentesülnek a szakmunkásvizsga alól.
kt
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Nyertes vízrendezési pályázat Pákán
tani, a kötelezõ feladatot ellátó
intézmények felújítására, kérelmünket ezúttal az ifjúsági sportház felújítására nyújtottuk be.
– Mire pályáztak?
– Sikeres pályázat esetén az
1977-ben – társadalmi összefogással épült – sportlétesítmény
külsõ hõszigetelése, nyílászáró
cseréje, vizesblokk felújítása
valósulna meg, ami igencsak
idõszerû feladat.
Lukács Tibor, Páka polgármestere arról tájékoztatta lapunkat, hogy még 2011. novemberében, az Új Széchenyi
Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatás keretében a falu belterületi vízrendezésre benyújtott pályázatát támogatásra érdemesnek
ítélték és közel 50 millió forintos támogatást állapítottak
meg, melyhez az önkormányzatnak 10 % saját forrást kell
biztosítani.
– A beruházás közbeszerzés köteles, így várhatóan csak

õsszel indulhat el a kivitelezés
– folytatta a polgármester. – A
támogatásból Pákán és a Dömeföldi utcában felújításra kerülnek a vízelvezetés szempontjából kritikus helyen lévõ
vízelvezetõ árkok, átereszek és
rendszerek. 20 éves vízelvezetési problémánk végére tehetünk így pontot.
– Milyen további támogatási lehetõségek állnak önök
elõtt?
– Áprilisában nyílt lehetõségünk ismét a Belügyminisztériumhoz pályázatot benyúj-

MINDEN TÍPUSÚ
személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz,
utánfutó, mezõgazdasági vontató és pótkocsija,
lassú jármû és pótkocsija

MÛSZAKI VIZSGÁZTATÁSA
GÁZOLAJ ÉS KENÕANYAG
KEDVEZMÉNYES ÉRTÉKESÍTÉSE
Elérhetõségeink:

Újabb DVD…
A lovászi Kerka-völgye Baráti Kör Egyesület két évvel
ezelõtt jelentette meg a Gyepû
mentén címû multimédiás
DVD-t, amely az Õrség egykori
krónikásának, Avas Kálmánnénak állított emléket. A közelmúltban elkészült a sorozat
második darabja, ezen Simon
Dezsõ kislengyeli nyugdíjas,
okleveles könyvvizsgáló vall
szülõföldjérõl.
– A Krónikás a göcseji
dombokon címmel megjelent
anyagon az amatõr költõ és
helytörténeti kutató mutatja
be szûkebb hazáját, Kislengyelt és környékét, a szegek
vidékét – mondja a friss kiadványról Jánosi Ferenc, aki feleségével, Jánosi Zsuzsával
együtt szerkesztette a hang és
képanyagot. – Megismerhetjük
a hagyományos paraszti gazdálkodást a hétköznapok és
ünnepek szokásait, szomorú
énekébõl megtudhatjuk, miért
halt meg fiatalon Tuboly Mária. Sokoldalú publikációs tevékenysége mellett öt könyve
látott napvilágot az utóbbi
években.
Simon Dezsõ 1921. április
9-én született Kislengyel községben. Mint az akkori falusi
fiatalok többsége, a szülõk
gazdálkodásában segített. Magánúton végezte el a polgári

iskola négy osztályát, 1947-ben
beiratkozott Zalaegerszegen a
Dolgozók Kereskedelmi Középiskolájába. Kitûnõre érettségizett, majd hasonló eredménnyel felvételizett a Közgazdaságtudományi
Egyetemre.
Ennek ellenére – kulák származása miatt – mégsem vették
fel. Ez a további életét nagyban
meghatározta. Pacsai és zalaegerszegi fõkönyvelõség után
1983-ban ment nyugdíjba. Fiatal kora óta ír verseket, tanulmányokat, melyek több újságban is napvilágot láttak. Gondolataiból a göcseji táj szépsége, melegsége, az itt élõ emberek küzdelmes élete és hétköznapjai bontakoznak ki elõttünk. Kilenc évtizeddel a háta
mögött is szellemi frissességgel ír, agitál, vitázik és háborodik fel a hétköznapi politikán.
Szakmai munkái mellett a –
Göcseji krónika (2005), Egy
munkástanács titkára voltam
(2006), Kislengyel a XX. században (2007), Göcseji balladák – emlékezések (2010),
Göcseji võfélykönyv (2010)
látott könyv alakban napvilágot. A szép kiállítású DVD-n a
szerkesztõk, valamint László
Csaba mûködik közre, a borítóterv Szép József munkája volt.
Dányi

– Milyen munkák fejezõdtek be a faluban?
– Az önkormányzat az
elmúlt idõszakban az Átkötõ utca, – a település egyetlen olyan utcája volt, mely
nem volt portalanítva – mart
aszfalttal történõ felújítását, illetve az utca árkolási
munkáit végezte el (képünkön).
dj

Zalaegerszeg, Zrínyi út 99.

Tel.: 92/ 503-695
Tel.: 92/ 503-675
Nagykanizsa, Virág B. u. 4. Tel.: 93/ 537-937
Keszthely, Mártírok u. 2.
Tel.: 83/ 515-175
Lenti, Petõfi S. u. 32.
Tel.: 92/ 551-882
Zalaszentgrót, Szõlõ u. 17. Tel.: 83/ 562-990
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A labdarúgás népszerûsítésén fáradoznak Rédicsen
a gyerekeknek az óvodai és
iskolai testnevelési foglalkozások mellett a rendszeres sportolási lehetõséget. Új sportágak bevezetése költségesebb
lett volna, a labdarúgás adott
és hagyományokkal rendelkezõ sportág a faluban. Heti egy
alkalommal foglalkozunk az
óvodás korosztállyal és felmenõ rendszerben a többiekkel
is. Ezt a közeljövõben két órára
bõvítjük majd.
– Rendelkeznek kellõ szakemberrel?
– UEFA B-licences edzõi
minõsítésem van, valamint köKomolyan veszik az utánpótlásnevelést.
Már az óvodásokat is bevonják a labdarúgó foglalkozásokba terveik szerint a rédicsiek – tudtuk meg Stokker
Sándor polgármestertõl.
– Gaál László edzõ irányításával állnak össze majd a labdarúgással kapcsolatos elképzeléseink. Nem titkolt célunk,
hogy hosszú távra biztosítsuk
a település labdarúgó szakosztályának utánpótlását – mondta Stokker Sándor.

Gaál László edzõt a részletekrõl kérdeztük.
– A Bozsik-programhoz tartozó U7-es korosztálytól az
U13-ig, a hetedik-nyolcadikos
korosztályig szeretnénk kiszélesíteni foglalkozásainkat. Jelenleg az U11-esek kivételével
már folynak is az edzések.
– Milyen célokat fogalmaztak meg?
– Legfontosabb célunk, hogy
minden életkorban biztosítsuk

zépfokú labdarúgói szakedzõ
is vagyok, segítõim között tudhatom például Stokker Sándor
polgármester urat, aki ugyancsak rendelkezik edzõi alapvégzettséggel és már három
éve irányítja az utánpótlás munkáját. Fontos, hogy tovább folytassuk a nagy hagyományokon
alapuló labdarúgást Rédicsen
és hosszú távon gondolkodunk
ennek fenntartásában. Mindehhez partnerünk egyesületünk
elnöke, Kiss Balázs és a helyi
önkormányzat is, amely legnagyobb támogatónk is egyben.
dj

2012. április
Általános iskolás diákok számára szervezett szakköröket a
Lámfalussy Sándor Szakközépés Szakiskola. A februárban induló program célja, hogy a tanulók megismerjék a különbözõ
szakmák alapszerszámait, alapmûveleteit és képet kapjanak az
adott munkákról.
– Ezzel is szeretnénk a mûszaki látásmódot fejleszteni és az
általános iskolákban kiesõ tech-
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Szakmai ismereteket szereztek
nikai órai foglalkozásokat kiszélesíteni, bõvíteni – mondta Sabján Sándor, az intézmény gyakorlati oktatás vezetõje. – Jelenleg a Vörösmarty- és az Aranyiskolából mintegy húsz diák vesz
részt a bútorasztalos és a szakács
szakkörökön. Elõbbin megismer-

kednek a különbözõ fafajták tulajdonságaival,
méréssel, jelölésekkel,
fûrészeléssel, reszeléssel, csiszolással, szegezéssel. Majd készítettek
egy faszerkezeti kötésekkel létrehozott díszdobozt (képünkön – a
szerk.), melyet a végén
lakkozással díszítettek.
Ezt a mestermunkát a
gyerekek haza is vihették. A bútorasztalos
mellett a szakács mesterség rejtelmeibe is
bepillanthattak a diákok, alapvetõ ételeket készítettek, leveseket, köreteket, illetve fõként
tésztákat, salátákat és édességet,
például Gundel palacsintát. Ezeket egymás közt bírálták és
kóstolták.
Sabján Sándor azt is elmondta, a következõ tanévtõl is szeret-

nék elindítani és kibõvíteni a
szakköröket, csatlakozna a programhoz a szerkezetlakatos, a festõ és a pincér szakma is. A tapasztalat azt mutatja, a diákok
érdeklõdve fogadták a lehetõséget és az egyre több „munkavégzés” növelte is ezt.
kt

Fogadóórák
Horváth László polgármester
fogadóórájára a 92/553-912-es telefonszámon lehet jelentkezni.
Ferenczi Róbert alpolgármester
fogadóórájára jelentkezni a 92/553-912-es telefonszámon lehet.
Települési képviselõk fogadóórái:
Vatali Ferenc
2012. május 2-án (szerdán) 16.00-17.00 óráig,
Drávecz Gyula
2012. május 4-én (pénteken) 8.00-9.00 óráig,
Dr. Fekete Zoltán
2012. május 8-án (kedden) 15.00-16.00 óráig,
Gáspár Lívia
2012. május 9-én (szerdán) 13.00-14.00 óráig,
Héra József
2012. május 17-én (csütörtökön) 16.00-17.00 óráig.
Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem
Városrészekben tartandó fogadóórák:
Vatali Ferenc
2012. május 2-án (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,
Drávecz Gyula
2012. május 7-én (hétfõn) 18.00-19.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében,
Gáspár Lívia
2012. május 9-én (szerdán) 17.00-18.00 óráig a
máhomfai kultúrházban,
Gáspár Lívia
2012. május 9-én (szerdán) 18.30-19.30 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban,
Héra József
2012. május 17-én (csütörtökön) 17.00-18.00 óráig a
mumori kultúrházban
fogadják az érintett városrész lakóit.
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Idénynyitó
a Gokart Ringen!
Naponta 13-20 óráig várjuk
május elsejétõl októberig
vendégeinket!
Lenti, volt tsz-major
Tel.: 92/353-396
Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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HIRDETÉSÉT
feladhatja a

Lenti és Vidéke

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

VÁLASSZON ÖN IS A ZALA VOLÁN
UTAZÁSI IRODA AUTÓBUSZOS
AJÁNLATAIBÓL!
EGER-AGGTELEK-MISKOLCTAPOLCAHOLLÓKÕ-BETLIAR-KASSA
Máj. 18-20.
32.500,-Ft/fõ
DOLOMITOK: az észak-itáliai Alpesek természeti és
kulturális csodái
Máj. 19-22.
68.900,-Ft/fõ
LOMBARDIA:Verona-Bergamo-Lago MaggioreMilánó-Vicenza-Padova (PÜNKÖSD)
Máj. 24-28.
72.900,-Ft/fõ
ERDÉLYI KÖRUTAZÁS (félpanzió)
Jún. 5-10.
68.900,-Ft/fõ
MONTENEGRÓ nemzeti parkjai és csodálatos
tengerpartja (félpanzió)
Jún. 13-17.
74.500,-Ft/fõ
HOLLANDIA-BELGIUM-LUXEMBURG, a három
varázslatos ország
Júl. 3-8.
109.900,-Ft/fõ
BALTIKUM-SZENTPÉTERVÁR, az „Észak Velencéje”
(félpanzió)
Júl. 21-31.
239.900,-Ft/fõ
SVÁJC álom szép tájai, a FEKETE-ERDÕ varázsa
Júl. 23-29.
129.900,-Ft/fõ
PORTUGÁLIA és ÉSZAK-SPANYOLORSZÁG
felfedezése
Aug. 20-30.
209.900,-Ft/fõ
SZARDÍNIA, Európa trópusi - KORZIKA, a szépség
szigete
Szept. 13-21.
189.900,-Ft/fõ
További ajánlatainkat keresse irodáinkban.
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

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