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Közel a fényes éj
Ólomszürke lepelbe burkolt napjaink renyhe tempóban fogynak a naptárból. December van. A fák ágaira dermedt dér menyasszonyi csipkeruhát idézõ, csillogó hamisság csupán. A természet szüreti lüktetése mostanra múlt-

idõ lett, az elcsendesedés idõszakát éli a kinti világ.
Advent van: a várakozás
ideje.
Ahogy a kinti világ vár az
elsõ pezsdülést hozó fuvallatra, úgy szomjazza a lelkünk a
VILÁGOSSÁG eljövetelét. Ûz-

Valamennyi kedves vásárlónknak,
partnerünknek
békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet
kívánunk!

XIV. évfolyam 2012. december

nénk, hajtanánk a lassú idõt, hogy mielõbb
fellobbanjon az utolsó gyertyaláng az adventi koszorún, hogy
a karácsony fényessége kiparancsolja lelkünkbõl bûneink sötétségét.
Betlehemi pásztorok vagyunk ebben az
idõben. Ahogy kétezer év elõtt õk dideregtek a pusztai legelõ sötétségében, úgy
didergünk magunk is,
várva az égen feltündöklõ csillagot, a jelet, mely felszólít bennünket, hogy menjünk megtalálni a pólyába takart Gyermeket.
Közel már a fényességes éj. Még tartja hadállásait a sötétség, még didereg a lelkünk a
várakozás kínzó óráinak fogságában. De valahol a távoli
horizonton, igaz, még csak
adventi gyertyalángnyi fény-

A szerzõ illusztrációja.
nyel, mégis pislákol már a jelhozó csillag.
Közel a fényes éj. Közel a
megváltás!
f.l.

Békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk vásárlóinknak, ügyfeleinknek!
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Fegyelmezett gazdálkodás 2013-ban

November végén megtartotta elsõ ülését a képviselõ-testület a
felújított mûvelõdési központban.
A képviselõ-testület legutóbbi soros ülésén elfogadta
a jövõ évi költségvetést. A jelenlegi helyzetben a tervezõmunkát sok bizonytalansági tényezõ befolyásolja, úgy, mint a
területi államigazgatási feladatok és a közoktatási helyi rendszer átszervezése.
2013-tól az önkormányzati
feladatellátás, és ezzel együtt a
finanszírozási rendszer is alapjaiban megváltozik. Új finanszírozási struktúra kerül kiala-

kításra, mely elszakad az eddigi jellemzõen normatív támogatási rendszertõl.
Lenti város jövõ évi költségvetési koncepciójának összeállítása során figyelembe kellett
venni a képviselõ-testületnek a
költségvetési törvénytervezet
önkormányzatokra vonatkozó
elõírásait, a 2012. évi gazdálkodás tapasztalatait és a következõ évre áthúzódó vállalt kötelezettségeket. Emellett a járási hivatalhoz átkerülõ felada-

tokhoz kapcsolódó bevételek
és kiadások, az általános iskolában dolgozó pedagógusok és
a szakmai munkát közvetlenül
segítõk bérének állami finanszírozását is. A koncepció elkészítésénél fõ szempont volt,
hogy az általános iskolák fenntartója 2013. január l-tõl az állam lesz, a pedagógusok személyi juttatása, a szakmai feladatok miatti kifizetések, túlórák, helyettesítési díjak, illetve az ezek utáni befizetési kötelezettségek már biztosan
nem az önkormányzat költségvetését terhelik majd. A képviselõ-testület a tulajdonában
lévõ iskolák mûködtetését
2013. január 1-jétõl nem képes
vállalni. A köznevelési törvényben meghatározottak szerint
az egyéb dolgozók (takarítók,
konyhalányok, fûtõk, karbantartók) személyi juttatása az
önkormányzat költségvetését
terheli a gazdasági ügyintézõkével együtt. Az étkeztetés
továbbra is önkormányzati feladat marad.
A finanszírozási rendszer is
alapjaiban változik meg. A korábban az önkormányzatok ál-

tal ellátott feladatok egy része
az államhoz kerül. Az új finanszírozási szerkezet eltér majd a
korábbi normatív támogatási
formától. E szempontból kiemelkedõ szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelezõ önkormányzati
feladatok és helyi közügyek
szétválasztásának. A költségvetési törvényjavaslat az önkormányzati támogatásokat a szakmai törvények logikáját követve határozza meg. A feladatátrendezõdés megjelenik mind a
közoktatásban, mind a szociális és az igazgatási ágazatban. A
ma még az önkormányzati
szervek által ellátott államigazgatási feladatok mértéke mérséklõdik, az ügyek egy része
2013. január 1-jétõl létrejövõ
járási hivatalokhoz kerülnek. A
változások miatt a gyámügyi és
okmányirodai normatív hozzájárulások, a körjegyzõségi feladatokhoz kapcsolódó támogatás, valamint az általános üzemeltetési normatíva egy része,
összesen mintegy 30 milliárd
forint átkerül a járási és fõvárosi kerületi kormányhivatalok
mûködésének biztosítására.

Megnyitott a régi-új könyvtár
December 15-tõl már a
megújult épületében várja olvasóit a városi könyvtár Lentiben. A mûvelõdési központ
felújított épületébe folyamatosan költöznek vissza az intézmények, elsõként a könyvtár.
A költözésrõl és a megújult
szolgáltatásokról Német Józsefné intézményvezetõ beszélt lapunknak.
– Sok segítséget kaptunk a
költözéskor a város két középiskolájának tanulóitól és tanáraitól és a Vöröskereszttõl is
érkeztek önkéntesek. Emellett
támogatást nyújtott a Lenti Városüzemeltetõ Nonprofit Kft.
és a Hulladékkezelõ Kft. is,
akik biztosították a gépkocsit
az állomány átköltöztetéséhez.
Egyedül a rossz idõ nehezítette a munkát néhány napig. Az
állami programok segítségével
jelenleg kibõvült létszámmal
dolgozunk, több pályakezdõ és
közfoglalkoztatásban résztvevõ is a könyvtárban tevékenykedik még néhány hónapig,

akik a munkatársak mellett
segítségünkre voltak. Reméljük ennek a programnak lesz
még folytatása. A megújult
könyvtár területe megduplázódott, a fölszinten a belsõ raktárt átalakították és a belsõ udvart is beépítették, valamint
magas tetõ került fölénk és így,
a könyvtár történetében másodszor minden, az egész állomány egy helyen megtalálható.
A tereket tekintve nagy a változás. A korábbi gyermek és
felnõtt kölcsönzõ részeket egybe nyitották, ez most a felnõtt
részleg, amibõl hátul leválasztottak egy különálló olvasótermet. Ennek nagyon örülünk,
hiszen itt a programjainkat
méltó körülmények közt tudjuk megtartani és nem kell
könyvespolcokat mozgatnunk.
A gyermekrészleg is új, nagyobb helyre került és bõvült.
Nagyon látványos lett az internetes terem, mely galériás
megoldású és internetezésre,
számítógép használatra vehetõ

www.zalatajkiado.hu

A gyerekkönyvtárban is helyükre kerültek a könyvespolcok.
Karácsony elõtt családi kézmûves programmal várták a
kicsiket.
igénybe, illetve egy oktató került kiküszöbölni a beázást,
részt is elkülönítettünk. Az a nem megfelelõ fûtést, kicseemeleten pedig a raktár kapott rélni a nyílászárókat, a moshelyet. Kaptunk új bútorokat, dókat, teljes körû az akadályamikkel egységes kép fogadja mentesítés és az új belsõ tér
a látogatókat. Kicseréltük az enyhíti a zsúfoltságot is.
Az új könyvtár elsõ progasztalokat, a kölcsönzõpultot,
foteleket, polcokat, és az új ramja a gyerekeknek szóló
bútorokkal, fotelekkel, do- családi kézmûves ház volt. A
hányzóasztallal klubövezetet jövõ évtõl pedig valamennyi
rendezünk be. Minden terü- program a megújult intézleten elõrelépést jelent a meg- ményben várja majd az érújulás, hiszen méltatlan körül- deklõdõket.
mények közt voltunk. Most sikt
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Jubileumi mûsoros est a Vörösmarty iskolában
Fennállásának 40. évfordulóját egész hetes Vörösmarty
Napok programsorozattal és
jubileumi mûsoros esttel ünnepelte a lenti Vörösmarty
Mihály Általános Iskola.
– Ma esti gálamûsorunk
már a rendezvénysorozat záróakkordja, ugyanis jubiláló iskolánk egész héten tartó programokkal ünnepelte a 40 éves
kerek évfordulót – mondta
Horváth Lászlóné igazgatónõ.
– Milyen hagyományos és
különleges programokat szerveztek?
– Vörösmarty matematika
versenyünkkel indítottuk az
eseményeket, majd hivatalosan
is megnyitottuk az ünnepi
hetet. Kiemelném, hogy minden korosztályt megcéloztunk
programjainkkal az óvodások-

Horváth Lászlóné köszöntötte az ünneplõket.
tól a felsõs tanulókig, sõt még
volt diákjaink is szerepet kap-

Karácsonyvárás Bárszentmihályfán
Idén már harmadik alkalommal állították fel a bárszentmihályfai
településrészen az életnagyságú betlehemet a kultúrház mellett. A településen advent négy vasárnapján délután kettõkor Kondákor Gyula esperes mond
rövid misét a híveknek, majd
forralt bor, sütemény és vendéglátás várja a látogatókat a
kultúrházban. A hagyomány
folytatásaként advent negye-

dik vasárnapján a zeneiskolások adnak mûsort. A bárszentmihályfaiak hagyományt teremtettek a rendezvénnyel,
ahova nemrég dr. Veres András megyéspüspök is ellátogatott.
Az életnagyságú betlehem
mellé hasonló kialakításban
megérkezett a Mikulás is, valamint egy díszesen kivilágított
karácsonyfa fénye ragyogja be
a teret.

A kivilágított betlehemnél gyûlnek össze advent idején a
helybeliek.

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

tak az ünneplésben! Ennek
megfelelõen mesemondó-verseny, Mikulás-várás, illetve reformkori vetélkedõ, retro sportversenyek, „Szálljon a dal” verseny volt többek között a
programok sorában. Nagyon
nagy élmény volt számomra és
az idelátogató egykori diákoknak is az a találkozó, melyet
részvételükkel
szerveztünk,
ahol az elsõ, 1972-ben tanulmányukat elkezdõ tanulók is
voltak, akik beszámoltak emlékeikrõl és érzéseikrõl: milyen
is volt „Vörösmartysnak” lenni.

Ugyanilyen sikerrel futott egykori sportosztályos tanulóink
labdarúgó-mérkõzése, ahol két
volt testnevelõnk, Horváth
László jelenlegi polgármesterünk és Román Péter volt a két
csapat edzõje. Megállapítottuk, hogy még ma is kiválóan
teljesítenek egykori tanítványaink. Esti gálamûsorunkon
áttekintjük iskolánk történetét, meghívtuk egykori dolgozóinkat is és mintegy ajándékként nyújtjuk át jubileumi mûsorunkat a résztvevõknek.
dj

Átadták a mûvelõdési központ kulcsait
Zárórendezvényéhez érkezett a közelmúltban a „Városközpont funkcióbõvítõ megújítása Lentiben” projekt. Az
ünnepi eseményt a Kelta Álom
Ír Sztepp Tánccsoport, és a
Kerka Néptánc Csoport fellépése tette még színesebbé.
A rendezvényen elõször Horváth László polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd
elõadásában felvázolta a városban közelmúltban végrehajtott
felújítási munkálatokat és a
most befejezett projekt tartalmát.
A tájékoztató után a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, mint támogató, majd a kivitelezõ cég, a
ZÁÉV Épitõipari Zrt. képviselõi szólaltak fel és értékelték a
beruházást. Az esemény zárásaként ünnepélyes keretek között kerültek átadásra a felújított mûvelõdési központ
kulcsai és történt meg az épület hivatalos átadása.

Horváth László polgármester
felvázolta a városközpont felújításának jelentõségét.
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Új mûszer javítja a szemészeti ellátást

Nagy segítséget jelent a mûszer.
Dr. Fekete Zoltán települési képviselõ értesítette lapunkat a lenti Hetés Ferenc
Rendelõintézet legújabb beszerzésérõl, a szemészeti vizsgálatokat segítõ mûszerrõl.
– Már évek óta jelezték a
szemész kollégák, hogy nagy
szükség lenne egy „ceratore
fraktométer” mûszerre, melyet
a közelmúltban sikerült besze-

reznünk – avat további részletekbe a képviselõ. – Ezt a
mûszert nem pályázati úton
vettük, hanem a rendelõintézet takarékos mûködtetése
révén maradtak forrásaink az
ilyen beszerzésekre, ez utóbbi
három millió forintunkba került. Hozzáteszem, ez a mûszer
egyrészt tovább emeli a szemészeti szakrendelés színvo-

nalát, másrészt használatával
bevételhez is jut a rendelõintézet, amely több mint négyszázezer forintot jelenthet
évente, így könnyû kiszámolni,
hogy három-négy év alatt
megtérül ez a befektetésünk.
Dr. Kovács Ágnes szemész
fõorvost rendelõjében kerestük fel és kérdeztük az új
mûszer használatáról:
– Ez az eszköz az objektív
vizsgálatok elvégzésében segíti a munkánkat, például idõs
embereknél vagy gyermekek
esetében, akiknek a segítségére a vizsgálat közben nem igen
számíthatunk. Ez a gép azonban éppen ezt teszi, azonnal
pontos adatokkal szolgál mind
az akut ellátásban vagy a rutinvizsgálatok
elvégzésekor.
Meg tudjuk állapítani, hogy a

betegnek milyen szemüvegre
van szüksége és például a beteg szemének felszíne milyen
adatokkal rendelkezik. Eddig
ez összehasonlítva, a lencséket
cserélgetve történt, ahol az
idõsebbek, gyermekek nehezen tudták elmondani tapasztalataikat. Mindemellett a készülék automatikusan rendelkezik egy olyan programmal,
ahol mérései alapján következtethetünk a szürke hályog kialakulásáról, a szaruhártya
egyenetlenségeirõl, tehát már
egy következõ betegség kialakulásáról is információkat kapunk, mely eredményeket tovább viszik a betegek, így az
osztályos munkában is a segítségünkre van a mûszer –
zárta gondolatait a fõorvos.
D.J.

A „rendõrmikulás” ajándékai

Szaloncukorral fogadták a gyermekeket.
„Rendõrmikulás” várta az gyerekeknek, majd az elsõ osziskolába érkezõ tanulókat – és tályosokat látogatták meg Miõket kísérõ szülõket – Mikulás kulás-csomagjaikkal.
Itt a Mikulás meghallgatta a
napján Lenti általános iskoláinál. A Lenti Rendõrkapitány- tanulók köszöntõ énekeit és a
ság Közlekedésrendészeti Osz- helyes, biztonságos gyalogos
tályának rendõrei és az iskola közlekedés szabályairól is berendõre közösen a Mikulással, szélgettek a gyerekekkel.
dj
szaloncukorral kedveskedtek a
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Újabb hagyományteremtõ program Zalabaksán

A zalabaksai hagyományápolók.
A zalabaksai Hagyományápoló, Kertbarát és Kulturális
Egyesület az eddigi Szent
András emléktúrájuk, Czupi
Madárünnepük, a kézi - és
immár gépi cséplõ, arató programjuk mellé a Márton-napi
borszentelést is hagyományos
programjává fogadta.

– Korábban többször is
részt vettünk a zalaegerszegi
Kertbarát Kör Márton-napi
eseményein, ahol többek között borszentelés is szolgálta a
kiváló hangulatot és innen az
ötlet egy hasonló rendezvény
megtartására – kezdi az elõzményekkel Berkes József, az

egyesület elnöke. – Aztán társaságunk összegyûlve a Czupi
Csárdában, jómagam, mint ceremónia mester és néhány vállalkozó kedvû tagtársam megtartottuk elsõ tréfás borszentelésünket.
– Mit adtak elõ?
– Tréfás szövegbe foglaltuk
a bor készítését, a szõlõtermesztést és felavattuk a bort,
tehát az újborból bort csináltunk. Elmondanám még, hogy
egy nagyon jól sikerült kiránduláson is túl vagyunk. Keszthely nevezetességeivel ismerkedtünk meg a közelmúltban,
az új fõtérrel, múzeumokkal és
programunkat a kehidakustányi fürdõben fejeztük be.
Ezek voltak azok a lazább,
kikapcsolódást szolgáló programjaink, mellyel „levezettük”
az egész évben végzett fáradságos és odafigyelést igénylõ
egyesületi munkát.
dj

Idõsek napja és nyelvtanfolyam Rédicsen
Tóth Lajossal, Rédics megbízott polgármesterével beszélgettünk a településükön nemrég történtekrõl és az év hátralévõ részében tervezett feladataikról:
– Elõször egy december
eleji programunkról számolnék be, a „Házhoz megy a Mikulás” kezdeményezésünkrõl,
amely nagyon jól sikerült, sok
család igényelte. Mindehhez
kapcsolódva a Mikulás az intézményeinkbe is ellátogatott,
megajándékozta az iskola tanulóit és az óvodásokat.
– Milyen további programok vannak?
– December 15-én adventi
idõsek napi programot tartottunk, melyen fellépõ volt a
Rédicsi Asszonykör, a Kerka
Néptáncegyüttes, a Móra Fe-

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

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

Házhoz ment a Mikulás.
renc Általános Iskola tanulói,
Stángli Tibi és Soós József. Egy
nagyon szép esemény lesz a
Móra Ferenc Általános Iskola
karácsonyi mûsora, melyet a
Kolping otthon lakói is megtekinthetnek. Az év vége közeledtével már szervezés alatt áll
szilveszteri mulatságunk, melyet a Bellosics Bálint Kulturális és Közösségi Házban tar-

tunk a szülõi szervezet szervezésében. Egyéb vonatkozásokban fontos lehet, hogy elõreláthatólag januárban 90 órás
német és angol nyelvtanfolyam indul a Zalaegerszeg
Nyelviskola szervezésében nálunk, melyre már meg is vannak a jelentkezõink – zárta
összefoglalóját Tóth Lajos.
dj

Fõzni jó!
Nem lesz véres hurka…
Egy baráti társaság úgy
döntött, hogy disznóvágást
tart. Köztük volt Ági, a kommunikácós igazgató is. Bár
õ már elõre jelezte, hogy a
vágás véres részét kihagyja,
ha nem gond.
Hajnalban, vidáman állt
a társaság, a disznóól elõtt.
Megérkezett a böllér. Egybõl kiszúrta, hogy itt lelkes
amatõrökkel van dolga,
ezért megkérdezte, hogy
tudják-e kinek mi lesz a dolga, mert a disznó nem fog
magától kijönni és leheveredni. A böllér eligazításának hatására Ági számára
egyértelmû volt: most kell
innen a lehetõ legmeszszebbre menni!
A férfiak is kezdtek elbátortalanodni, de egybõl
elõkerült a pálinkás üveg,
ami újra hangulatba hozta
õket. Felszólították a disznót az ól elhagyására, – természetesen ez nem volt
elég – így erõszakhoz kellett folyamodni. A disznó
hangos nemtetszéssel visított. Sikerült földre vinni,
de a böllér kezében megállt
a kés, mert a vérhez nem
volt ott a „vájling”
– Lesz véres hurka?
– Persze! Hozd ide azt az
edényt! – kiáltották a férfiak
Ági után, aki segítõkészen
odavitte. – Ide kell tartani,
mutatta a böllér. Ági nem
vette észre, hogy pont ezt a
helyzetet akarta elkerülni. A
disznó visított, a vér folyt…
Ági falfehéren tartotta az
edényt, a rosszullét határán.
Már majdnem elájult, amikor valaki megszólalt: ha
elejted nem lesz véres hurka! Ezért erõt vett magán. A
vacsoránál, miközben a véres hurkát tányérjára tette,
Ági megszólalt: – látjátok, a
kommunikációs igazgatók
minden helyzetet meg tudnak oldani….
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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A nagy mûvészeti korszakok nyomában
Kézmûves foglalkozások Lentiben

Takácsné Bodnár Ilona tanítványai körében.
Alig vettem észre a gyermekek gyûrûjében álló Ica
nénit, a Vörösmarty Általános
Iskolában tanító Takácsné
Bodnár Ilona tanárnõt, pedig
éppen õt kerestem, hogy meginvitáljam egy kis beszélgetésre.
– Gyakran elõfordul, hogy
körbevesznek a tanítványaid?
– Igen. A tanári szobába vezetõ út számomra a szünet
végéig tart. A délutáni szabadidõs foglalkozások alatt sem
unatkozom.
– Mi az a sok - sok mondanivaló, amit „meg kell” beszélniük veled?
– Minden gyerek igényli,
hogy figyeljünk rá. Lehet, hogy
csak egy viccet akar megosztani velem, de komolyabb dolgokról is szoktunk beszélgetni:
örömrõl, bánatról, arról, hogy
aznap mi minden történt velünk, vagy a világban zajló eseményekrõl.

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.

– Vannak-e olyan értékek,
amelyeket különösen fontosnak tartasz közvetíteni feléjük?
– Nagyon fontosnak érzem
a hagyományok ápolását, tiszteletét. Úgy gondolom, hogy
nekünk, pedagógusoknak hatalmas felelõsségünk van a hazaszeretet kialakításában is.
Most a csapból is az folyik,
hogy az egyén érvényesülése
lényegesebb a közösségnél, a
hazánál. Nehéz helyzetben van
a nemzetünk, ez tény, de én
hiszem, hogy nem véletlenül
születtem magyarnak, itt a helyem, itt teszem a dolgom,
vallom Vörösmarty gyönyörû
sorait:
„A nagy világon e kivûl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors
keze:
Itt élned, halnod kell.”
– Mesélj egy kicsit magadról! Hogyan vezetett el az
út idáig?
– Lentiben jártam általános
és középiskolába. Már kiskoromban is tanárnak készültem,
valahányszor a barátaimmal iskolásat játszottunk, mindig én
voltam a tanító néni. Diplomámat a pécsi tanárképzõn
szereztem, ahol nagyszerû tanárok okítottak. Pedagógusként is Lentibe tértem vissza,
a 2. számú Általános Iskolá-

ba, amit most Vörösmarty
Iskolaként ismerünk. Néhány
évig inkább földrajzot tanítottam, majd mind több rajzot,
huzamosabb ideje pedig az
általános
iskolai
nevelés
legnehezebb területén, a felsõs napköziben dolgozom.
Szerencsésnek mondhatom
magam, mert sok örömöt találok a munkámban, minden
gyerek más, valamiért különleges, és én ezt nagyon
élvezem.
– Mit tapasztalsz, szívesen
kézmûveskednek a gyerekek?
– Az utóbbi 10-15 évben
sajnos az oktatási rendszer nagyon megváltozott: eltolódott
az arány az elméleti oktatás
irányába, és azok a tantárgyak,
amelyek fejlesztik a kreativitást, kézügyességet, teljesen
háttérbe szorultak. Áldozatul
esett a rajz és a technika oktatása. Nagyon veszélyesnek
tartom ezt az irányt, mert itt
nem csupán készségtárgyakról
van szó, hanem a gondolkodás
fejlesztésérõl, az analizáló- szintetizáló látásmód kialakításáról, a szépérzék fejlesztésérõl.
Visszatérve
a
kérdésedre,
IGEN, hatalmas igény van a
„kézmûveskedésre”. Olyan nevelési lehetõségek rejlenek
benne, melyeket sérült gyerekeknél terápiás célból alkalmaznak, a mentálisan egészségesnek mondott gyerekek pedig átélhetik általa azt a semmivel nem pótolható örömöt,
amelyet az alkotó tevékenység
okoz. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen jelenleg

a Városi Mûvelõdési Központ
Körhinta projektjében mi is
részt vehetünk, és a felsõ tagozatosok számára szervezhettünk egy szakkört, ahol a különbözõ nagy mûvészeti korszakokhoz kapcsolódó kézmûves tevékenységet folytatunk.
– Hogyan zajlik egy foglalkozás?
– Mindegyik egy rövid elméleti áttekintéssel kezdõdik.
A korszak fõ jellemzõit összegyûjtjük, legérdekesebb alkotásait megtekintjük, aztán következik a munka. Készítettünk amulettet, görög vázát,
ikont, üvegfestményt, textilképet, rézdomborítást.
– Karácsony közeledik…
– Tematikánkat úgy terveztem, hogy kapcsolódjon ehhez
a szép ünnephez. Mézeskalács
figurákat fogunk készíteni, közben beszélgetünk az adventrõl, a karácsonyról, a hozzájuk
köthetõ hagyományokról, szokásokról.
– Mit jelent számodra a
karácsony?
– A karácsony egy gyönyörû, bensõséges ünnep. Érzem
az illatát, hallom a csengõ csilingelését, béke, öröm társulnak hozzá, és természetesen a
családom. A régi karácsonyok,
a gyermekkorom emlékei a
lelkemet erõsítik, a három
fiam a felnõtt karácsonyaimat
varázsolták feledhetetlenné. A
család számomra sok öröm
forrása, büszke vagyok rá, nehéz idõkben rájuk támaszkodom, és nélkülük nem lennék
teljes ember.

Kedves fiatalok!
A Lentifi Ifjúsági Információs Pont 2013. január 2-tõl a
megújult Városi Mûvelõdési Központban vár benneteket.
Nálunk hasznosan tölthetitek szabadidõtöket!
Hétfõtõl péntekig, 13.00 és 17.00 óra között ping-pong
asztal, csocsó, biliárdasztal, különbözõ társasjátékok, újságok,
folyóiratok, számítógépek állnak rendelkezésetekre.
Igény szerint a tanuláshoz, az életben való eligazodáshoz
segítséget, információt nyújtunk, de ha csak beszélgetni
szeretnétek egymással, akkor is szívesen látunk benneteket!
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Egy csónakban evezünk

A 2012-es novai cserkésztábor résztvevõi.

Betlehemezés 2011-ben.

A hozzánk hasonlóan fiatalokkal foglalkozó szervezeteket, intézményeket bemutató
sorozatunk vendége ezúttal a
362. sz. Szent Mihály Cserkészcsapat.
Cserkészegyenruhába öltözött fiatalokkal városi ünnepségeinken, megemlékezéseken szoktunk találkozni,
általában koszorúzni látjuk
õket. Sokan lehetünk, akiknek
kevés információjuk, ismeretük van a cserkészekrõl, cserkészetrõl.
Kalmár Imrét, a csapat
parancsnokát kérdeztük, hogy
kik õk, mit csinálnak, mi is az a
cserkészet?

– A jelentkezõnek nem
nézzük a vallási hovatartozását, hogy melyik népcsoporthoz tartozik, hogy mennyi
idõs, és természetesen lányok,
fiúk egyaránt jöhetnek a
cserkészetbe. Bárki tagja lehet
a cserkészcsapatnak, de a cserkészeten belüli törvényeket el
kell fogadnia, máskülönben
nem felel meg a cserkész
eszmeiségnek. Fél éves felkészítés után tehet ígéretet a kiscserkész jelölt (7-10 éves), illetve fogadalmat a cserkész
jelölt (10 év feletti fiatalok).
Vannak csapatok, amelyek református, evangélikus vagy adventista egyházhoz kötõdnek,
de ha találkozunk velük,
ugyanolyan
cserkésztestvérnek tekintjük õket, mint bárkit
a csapatunkban. Léteznek csapatok, amelyeknek nem egyházi szervezet a fenntartója, de
a cserkésztörvények náluk is
ugyanúgy érvényesek, mint
nálunk.
– Ugorjunk vissza a kezdetekhez! Mikor és hogyan alakult meg Lentiben a csapat?
– A lenti 362.számú Szent
Mihály cserkészcsapat 1994.
április 24-én alakult meg, 24 fõ
ekkor tett fogadalmat.
– Ön hogyan lett cserkész,
mikor találkozott a mozgalommal?
– 1993-ban találkoztam a
nagykanizsai cserkészek akkori vezetõjével, Bata Péterrel, és
õ vezetett be a cserkészet rejtelmeibe. Ekkor már érett a
dolog, hogy Lentiben, egy ifjú-

– A cserkészet egy valláserkölcsi alapokon álló ifjúságnevelõ mozgalom, önkéntes és
politikamentes. Kicsit részletesebben: egyistenhitre épül, és
a Biblia igazságai az útmutatók
számunkra. Önkéntes, azaz
nem tömegszervezet, mint a
múltbeli ifjúsági mozgalmak.
Politikamentes, tehát nem kötõdünk egyetlen politikai párthoz, irányzathoz sem, de természetesen megvan a kritikánk, véleményünk az erkölcsileg nem megfelelõ politikáról – mondja Kalmár Imre.
– Hogyan lehet valaki cserkész, vannak-e feltételei a
tagságnak?

Ismerjük meg õket!
Ezúttal a Csesztregen élõ Horváth Márk versét ajánljuk
olvasóink figyelmébe.
Karácsony
A mutató közelít éjfélre,
Készülõdünk a szentmisére.
Várva vártuk már a napot,
Sapkát veszünk, botot, s kalapot.
Elindulunk hát az éjszakába,
Dideregve a télikabátban.
Fényárban úszik ma a templom,
A sok égõ s dísz nem csupán lim-lom.
Van bennünk valaki, ki hitét veti,
Üdvözlet neked, kedves názáreti!
Születésnapod alkalmából sok jót,
Boldog perceket, s adni valót kívánunk
Neked, és az egész emberiségnek!
Boldog karácsonyt!

ságot összefogó, nevelõ szervezet alakuljon meg. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének kérésére örömmel elfogadtuk – feleségemmel – a csapat megalakítását és vezetését.
– Decembert írunk. Az idén
is felelevenítik a betlehemezés
szép hagyományát? Hogyan
készülnek, és kikhez kopogtatnak be, milyen fogadtatása
van az örömhír vivõinek?
– Az idei évben 19. alkalommal indulunk el ezzel a
kedves, szép néphagyománynyal, és járjuk a várost. Többnyire az elmúlt évben meglátogatott családokhoz megyünk, de egy-egy új családhoz
is bejutunk. Természetesen
nagyon kedvesek a házigazdák,
sok szeretetet kapunk mindenhol, és mi próbáljuk viszonozni a szép elõadással. Ez a népszokás csak egy kis szeletkéje a
csapatunk életének. Programjaink közül párat említenék:
nyári nagytábor, kirándulások,
játszóházak, sok-sok változatos
játék, tájékozódó futó sport,
heti õrsi foglalkozások, melyeken elsajátítható a cserkészet
alaptudománya: úgy, mint a kirándulás szabályai, sátorverés,
fõzési alapismeretek, helyes
táplálkozás és életmód, túlélési
praktikák a természetben, elsõsegélynyújtás, tájékozódás
stb. Aki szeretne tagja lenni
egy vidám, sokoldalú, praktikus ismeretekre tanító, valláserkölcsi alapokon álló, önkéntes, ifjúsági csoportnak, azt
szeretettel várjuk.

8

Lenti és Vidéke

2012. december

Csillag állt meg a hely fölött
Miután a betlehemi éjszakában õrködõ csordapásztoroknak megjelent az Úr angyala, s hírül adta nekik a
megváltó születését, hamarosan bölcsek érkeztek Jeruzsálembe, Heródes királyhoz.
– Hol van a zsidók királya,
aki megszületett? Mert láttuk
a csillagát feltûnni, és eljöttünk, hogy imádjuk õt.
A bölcsek szavára nagy
nyugtalanság fogta el Heródest, és egész Jeruzsálemet. A
király összehívatta mind a
fõpapokat és írástudókat, s
kérdezte tõlük:
– Hol kell megszületnie
Krisztusnak?
Azok pedig azt mondták
neki:
– A júdeai Betlehemben,
mert így írta meg a próféta.
Heródes magához hívatta
a napkeleti bölcseket, hogy
megtudja tõlük a csillag feltûnésének idejét, majd azt
mondta nekik:

– Menjetek el Betlehembe,
tudjatok meg mindent a gyermekrõl, s ha megtaláljátok,

Békés karácsonyt és
boldog új évet
kíván
Lenti Önkormányzata

adjátok mindjárt tudtomra,
hogy én is elmenjek, és imádjam õt.

A bölcsek elindultak, s a
csillag, amit láttak föltûnni,
elõttük ment, mígnem megállt egy hely fölött. Bementek
a barlangistállóba, s ott találták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták
õt. Kincsesládáikat kinyitották,
aranyat, tömjént és mirhát
ajándékoztak a gyermeknek.
Éjszaka intést kaptak álmukban. Az angyal tudomásukra hozta Heródes gonosz
szándékát, ezért nem mentek
vissza Jeruzsálembe, más úton
tértek vissza hazájukba.
Máté evangélista így örökítette meg a napkeleti bölcsek bibliai történetét. A csillag megállt a hely fölött…
Karácsonykor kövessük mi is
a szívünkben föltûnõ csillagot! Induljunk el az úton a
hely felé, ahol megszületett a
Világ Világossága; tegyük le
szeretet-ajándékainkat Kisjézus jászla elé.
f.l.
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„A földig hajolok, Adventi vásár Pákán
úgy köszönöm meg”
Márai Sándor gondolataival köszöntötte a falu idõs
lakosságát Léránt Ferenc polgármester a helyi önkormányzat és Gondozási Központ
által szervezett Idõsek Napján
Lovásziban.
– Lassan megint egy évvel
öregebbek leszünk, de tudjuk,
a kor mércéje nem az elszállt
évek száma, hanem a szellem
és lélek állapota – hangzottak
a polgármester gondolatai az
ünnepségen. – Az Idõsek Világnapján önöket ünnepeljük,
akik a nagyszüleinktõl, szü-

leinktõl örökölt világot továbbadták nekünk, unokáiknak, és
gyermekeinknek. A mi életünk
önökkel kezdõdött. Önöknek
köszönhetõ, akik tanítgattak,
neveltek bennünket példamutatással, szeretettel, önzetlenül…
Az ünnepi beszéd után többek között a helyi Gondozási
Központ munkatársai és lakói
és a Félkótás Citera Banda
adott mûsort a megjelenteknek, majd finom vacsorával zárult a délután Lovásziban.
- dányi -

Immár második alkalommal szervezte meg Páka Község Önkormányzata az adventi vásárt a helyi mûvelõdési
házban.
– Már délelõtt 10 órától
vártuk az érdeklõdõket, közel
húsz kézmûves és népi iparmûvész kínálta szemet gyönyörködtetõ portékáit – mondta az esemény kapcsán Lukács
Tibor polgármester. – A vásár
után finom forralt bor mellett
folyt a csevegés.
– Milyen programok kísérték a vásárt?
– Délután a gyerekeknek
két mesét adott elõ a lenti Pro
Arte Kulturális Egyesület Nap-

virág bábcsoportja, majd Szabó Tamás és Szirmai Tibor
gitározott és énekelt nekünk a
télrõl és a Mikulásról. Zárásként
pedig a zalaegerszegi Kvártélyház Szabadtéri Színház mûvészei – Benkõ Zsuzsanna és Szilinyi Arnold operett elõadása
szórakoztatott bennünket.
Lukács Tibortól megtudtuk
még, hogy az önkormányzat
december 9-én megrendezte
az idõsek napját, ahol vacsorával kedveskedtek a szépkorúaknak, valamint a pákai Dalraforgók énekkara és az óvodások köszöntötték mûsorral
az idõs lakosságot.
dj

Meglepetés Tormaföldén
Jubileum Lentiben

A lovaglás a rendezvény egyik különlegessége volt.

A Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége Lenti Csoportja
2012. november 29-én tartotta
ünnepi ülését megalakulásának 20. évfordulója alkalmából.

A program részeként szentmisére került sor a római
katolikus templomban, majd
ünnepi ülésre a (képünkön)
felújított mûvelõdési központban.

A dr. Bertha András és
felesége, Szirmai Mónika által
létesített Tormaföldi Artemisz
Lovasudvar Mikulás-napi meglepetésben részesítette a térség, többek között Tormafölde, Lovászi, Dobri és Szécsisziget iskolásait – tájékoztatott
– Kondákor József polgármester a legfrissebb programjukról.
– Ez a létesítmény a továbbiakban is hasonló programokat szervez majd, ezen a nyi-

tóprogramon sokan vettek
részt a térség iskolásai közül –
fejtette ki Kondákor József. –
A programok között, – melyet
a Tormaföldi Gyermekrehabilitációs Egyesület égisze alatt
rendeztek meg – volt állatsimogató (bárányok, kecskék,
baromfik, macskák), kézmûves
foglalkozás, lovaglási lehetõség
és még sorverseny – vezetett
lovakkal – is, ami az esemény
egyik különlegessége volt.
(d)
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Az élethosszig tartó tanulás az egyik legjobb befektetés a jövõbe. A TIT Öveges
József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület ezt nagyon
komolyan gondolja, hiszen évtizedek óta a rangos felnõttképzés és ismeretterjesztés
jeles képviselõje megyénkben.
December 13-án az egyesület régi és leendõ tagjai
ünnepi ülésre gyûltek össze
Zalaegerszegen, a TIT Székházában. Elõször Bánfalvi
Péter elnök, majd Rózsás
Csaba ügyvezetõ igazgató tájékoztatta a jelenlévõket az
egyesület 2012-ben végzett
munkájáról.

Hu

Befektetés a jövõbe

2012. december

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

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Ezt követõen döntés született a tagfelvételi kérelmekrõl, majd a tagsági igazolványok, kitüntetések és elismerések átadására került sor. Az
ünnepi ülés a kitüntetettek
és a belépõ tagok tiszteletére
adott fogadással zárult.

Hónaptól hónapig…

közéleti

havilap

XIV. évfolyam 2012. július

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

Ahol a gondolat testet ölt
Az ügyvitel szinte minden területét segítõ programcsomagunk, az „Ad-acta” tartalmaz:
- rendelés és szerzõdés nyilvántartási
- számlázási
- fõkönyvi könyvelési
- készlet és befektetett eszköz nyilvántartási
- pénzügyi
- bérszámfejtési moduljain túl számos egyéb tevékenységet
támogató rendszert is (például nemzetközi, belföldi fuvarozás;
gépjármû értékesítés és szerviz; temetõi nyilvántartás; termelési
elszámolás; általános kereskedelmi rendszer; nagykereskedelmi
raktározás és kiszállítás; gáz- és vegyes háztartási gép szerviz,
melyeket a felhasználó igényei
szerint testre szabottan, gyorsan
tudunk telepíteni, betanítani)
Címünk: 8900, Zalaegerszeg, Mártírok u.1. I/1.
Telefon: 92/321-181, fax: 92/323-954
Web: www.pgsoft.hu, Email: pgsoft@pgsoft.hu

Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

Minden kedves megrendelõmnek békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánok!

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.: +36 92/551 387; +36 92/351 379
Fax: +36 92/551 012 • E-mail: info@lentihuke.hu

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

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

www.zalatajkiado.hu
Ha elolvasta, adja tovább!

2012. december

11

Lenti és Vidéke

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:
Drávecz Gyula
2013. január 7-én (hétfõn) 10.00-11.00 óráig,
Héra József
2013. január 7-én (hétfõn) 16.00-17.00 óráig,
Dr. Fekete Zoltán
2013. január 8-án (kedden) 15.00-16.00 óráig,
Árkovicsné Pezzetta Claudia
2013. január 9-én (szerdán) 9.00-10.00 óráig,
Vatali Ferenc
2013. január 9-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig,
Gáspár Lívia
2013. január 29-én (kedden) 13.00-14.00 óráig.
Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem
Városrészekben tartandó fogadóórák:
Drávecz Gyula
2013. január 7-én (hétfõn) 17.00-18.00 óráig a bárszentmihályfai
orvosi rendelõ épületében,
Héra József
2013. január 7-én (hétfõn) 17.00-18.00 óráig a
mumori kultúrházban,
Vatali Ferenc
2013. január 9-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,
Gáspár Lívia
2013. január 29-én (kedden) 14.00-15.00 óráig a
máhomfai kultúrházban,
Gáspár Lívia
2013. január 29-én (kedden) 15.00-16.00 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban
fogadják az érintett városrész lakóit.

Étterem és kávézó bérbe adó
Lenti Város Önkormányzata pályázatot ír ki a lenti mûvelõdési házban kialakításra került, szerkezet-kész állapotú
melegkonyhás étterem, valamint kávézó bérbeadására.
Pályázat benyújtási határideje: 2012. december 28.
(péntek) 11.00 óra
A pályázati kiírás átvehetõ Farkas Tibor vagyonkezelõnél,
illetve a polgármesteri hivatal (8960 Lenti, Zrínyi u. 4.)
titkárságán.

Lenti Tsz-gyõzelem az emléktornán

A Lenti Tsz csapata nyerte a negyedik Bagonya Kupát.
A lentikápolnai Lenti Tsz
csapata nyerte a Bagonya
Kupát Lentiben. Az emlékversenyt negyedik alkalommal
rendeztek meg idén. Az egykori labdarúgóról, Farkas Lajosról elnevezett kispályás tornán azok az együttesek vesznek részt, ahol egykor a névadó is játszott.
Négy együttes csapott öszsze az elsõ helyért, a házigazda
Bárszentmihályfa, a Lenti Tsz,

a Pórszombat és a Zalabaksa.
A torna több gólzáporos mérkõzést is hozott, összesen harmincnyolc gól esett. A végén a
Lenti Tsz bizonyult a legjobbnak, megelõzve Bárszentmihályfa, Pórszombat és Zalabaksa csapatát.
A torna végén az Aranyiskola éttermében Horváth
László polgármester adta át az
okleveleket.
kt

A kapitány ajándéka
A napokban a lenti Móricziskola „testnevelés tanszéke”
egy újabb, értékes relikviával
gazdagodott.
A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya,
Egervári Sándor egy dedikált
válogatott mezzel ajándékozta
meg Paksa Tibort, az iskola
pedagógusát. Ezzel ismerve el
azt az erõfeszítését, amit évtizedeken keresztül fejtett ki az
intézményben élõ gyermekekért.
– Kapitány úr szívhez szóló, dicsérõ levelét beszerkesztetten intézményünk életét
megörökítõ albumokba (7 400
oldalnál tartok). A Lenti és Vidéke újságon keresztül (is) köszönöm a nemes gesztust –
mondta lapunknak Paksa Tibor.

A dedikált mez.
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Valamennyi
olvasónknak
áldott, békés
karácsonyt
és boldog új évet
kívánunk!

Fáj a háta? Dereka?
Fájnak az ízületei?
Kezeltesse magát a Lenti Termálfürdõ és
Szent György Energiaparkban!

AKCIÓS GYÓGYKÚRA AJÁNLAT:

Aki fürdõkúraszerûen (min. 5 napos, megszakítás nélkül, folyamatosan)
bõvített idõkeretben napi 4 különbözõ gyógykezelést vesz igénybe,
egyszeri INGYENES MAGNETOTERÁPIÁS (Bremer 3000)
KEZELÉST biztosítunk
valamint

5 napos kúra esetén - 2 fürdõbelépõt
10 napos kúra esetén - 4 fürdõbelépõt
15 napos kúra esetén - 6 fürdõbelépõt
kap ajándékba!
Az egyszeri INGYENES MAGNETOTERÁPIÁS KEZELÉS
már napi 3 fürdõkúraszerûen igénybevett gyógykezelés esetén is
igénybe vehetõ!
Amit kínálunk:
gyógymasszázs, iszappakolás, víz alatti sugármasszázs,
medencefürdõ, vízi torna
(Az akció 2012. október 1. és 2013. január 31 között érvényes!)
A kezeléseket az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
is támogatja!
Utaltassa be magát illetékes
reumatológus szakorvosával!
A felírt gyógykezelésekre jelentkezni:
a fedett fürdõ pénztáránál vagy a
0692/351-320 telefonszámon lehet.

www.lentifurdo.hu
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