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Az élet természetes rendje
A Város Napja Lentiben
A hagyományos város napi
rendezvényen adták át ünnepélyes mûsor keretében a tavaly
felújított mûvelõdési központot,
illetve a megújult városközpontot Lentiben.
A program ünnepi szentmisével kezdõdött, melyet dr. Ve-

res András szombathelyi megyéspüspök celebrált. Az istentisztelet után a program a mûvelõdési központ színháztermében folytatódott telt ház elõtt. A
rendezvény vendége az Országgyûlés elnöke, dr. Kövér László
volt. Az ünnepség a késõbb dí-

• 15% visszatérítés vásárlási utalványban...
• 30% kedvezmény egyes legókból
• Megérkeztek a 2013. 1.félévi lego újdonságok

Az akciók visszavonásig érvényesek.

Fotó: Sári Zoltán
Az avatás pillanata. Balról: Horváth László, Kövér László, Vigh
László és Pintér László.
jazott Magyar Bálint énekesszínész opera elõadásával kezdõdött, majd Horváth László polgármester így köszöntötte a
megjelenteket:
– A mai alkalom kettõs ünnep számunkra. Úgy gondolom
kevés település mondhatja el ma-

gáról, hogy az utóbbi három évben összesen mintegy 2.3 milliárd
forint értékû beruházással lett
gazdagabb, melybõl három egyenként a félmilliárd forintot is meghaladta. Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak,
(Folytatás a 2. oldalon)
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Az élet természetes rendje
A Város Napja Lentiben

Fotó: Sári Zoltán
A kitüntetettek a város vezetõjével. Állnak (balról): Horváth László polgármester, a Szivárvány Kamarakórus tagjai: Horváth Gyöngyi, Soós Katalin, Németh Ágnes, Porédos Zsolt, Korosa Titanilla, Büki
Tibor. Ülnek: Stángli Tibor, Gyulavári Adrienn, Becze Klára, Seres Dóra, Magyar Bálint és Gerencsér
Gyuláné. A képrõl hiányzik Borsos Lászlóné.
(Folytatás az 1. oldalról)
akik a pályázatokban megfogalmazott céljaink megvalósítását munkaköri kötelezettségeiken túl is önzetlenül segítették.
Legutóbbi projektünkkel, amely
az elmúlt évben a megyében a
legnagyobb volt, olyan településközpontot és kulturális centrumot alakítottunk ki, amely méltó
a megye negyedik legnagyobb
városához, járási székhelyhez, 48
település központjához.
A polgármester köszöntõjét
követõen dr. Kövér László szólt a
vendégekhez:
– Jól tudjuk, a nagy változások elõször a fejekben és a lelkekben mennek végbe. Vágyaink, törekvéseink, elõérzeteink, várakozásaink mind szerepet játszanak jövõnk formálásában. Ezért jóval az elsõ szerszámemelés elõtt már akkor elkészült ez a gyönyörû városközpont, amikor Önök felismerték, hogy Lenti akkor erõsödhet
meg igazán és akkor foglalhat el
ismét központi helyet, ha a várost legalább két forrás táplálja.
Az egyik forrásról, a Lenti Termálfürdõt tápláló termálforrásról tudjuk, hogy képes idegen-

forgalmat vonzani a városba és a
másik forrás, amelyre rábukkantak, az a pénzügyi forrás volt,
melynek köszönhetõen újult
meg a közelmúltban a gyógyfürdõ, a szakorvosi rendelõintézet
és az egész városközpont – sorolta Kövér László az elmúlt
évek fejlesztéseit, majd hozzátette: a Lentihez hasonló vidéki
kisvárosok folytonos fejlõdésében van az ország jövõje. – A
huszadik században a nagyvárosokból indultak ki a világmegváltó eszmék, melyek végül mind a
történelem szemétdombján kötöttek ki. Volt olyan kor, mikor a
lakótelepek, gyárak szürke egyhangúságát többre tartották az
egymáshoz bújó kis házak látványánál. Mára azonban a vidék
feladata nem a haladás téveszméjéhez való igazodás, hanem
az élet természetes rendjéhez
való ragaszkodás. Az élet rendje
pedig nem más, mint a haladásnak nevezett ködös semmibe
való száguldás helyetti folytonos
megújulás. Csak megõrizve lehet
meghaladni és csak meghaladva
lehet megõrizni. Egyre többen
ismerik fel, ma már megvan arra
a lehetõség, hogy a 21. század

történelmét az olyan barátságos
és emberi léptékû településeken
írják, mint amilyen az Önök
városa. Az a szeretet, amivel saját
településükre tekintenek, viszszasugárzik az egész közösségre,
harmóniát áraszt és ez az, ami
minden világmegváltó eszménél
fontosabb.
Az ünnepi beszédeket követõen dr. Kövér László, Horváth
László, továbbá Pintér László és
Vigh László országgyûlési képviselõk ünnepélyes szalagátvágással avatták fel a megújult
mûvelõdési központ épületét,
majd dr. Veres András szombathelyi megyéspüspök szentelte
meg a létesítményt.
Ezután adták át a városi kitüntetéseket, melyeket Lentiért
és annak közösségéért végzett
kiemelkedõ tevékenységük el-

ismeréseként kapnak a kitüntetettek.
„Lenti Város Egészségügyéért” díjban részesült Gerencsér
Gyuláné, a dr. Hetés Ferenc
Rendelõintézet szemészeti és
fül-orr gégészeti szakrendeléseinek asszisztense.
„Lenti Város Szociális Gondoskodásáért” díjat kapott Borsos Lászlóné, a városi bölcsõde
kisgyermeknevelõje, kinek eddigi 40 éves munkásságát a gyermekek iránti szeretete töltötte ki.
„Lenti Város Közmûvelõdéséért” díjat adományozott az önkormányzat a Szivárvány Kamarakórus részére, mely jelenleg Lenti egyetlen önálló énekegyüttese és színvonalas fellépéseik mára szerves részévé váltak a város kulturális életének.
„Lenti Város Közösségi Életéért” díjat vehetett át az ünnepségen Becze Klára, aki hosszú
évek óta aktív szervezõje, irányítója és résztvevõje a közel 30 fõs
lentikápolnai gyermekcsoport
szabadidõs tevékenységeinek.
„Lenti Város Sportjáért” díjat
kapott Stángli Tibor egyéni vállalkozó, aki a Lenti Termál Teke
Klub támogatója és évek óta
mindent megtesz azért, hogy az
NB III-as csapat felkészülési
feltételei folyamatosan biztosítva legyenek.
„Lenti Városért” díjat adományoztak Seres Dóra fuvolamûvésznek, aki a lenti Ádám Jenõ
Zeneiskolából indult nemzetközi karrierje felé, több sikeres külföldi szereplés és koncert után
jelenleg a Dán Királyi Rádió Kamarazenekarának elsõ fuvolistája.
Szintén „Lenti Városért” díjat
vehetett át Magyar Bálint énekes-színész, aki Lentiben végezte
általános és középiskolai tanulmányait. Jelenleg szabadúszó
énekes-színészként vállal szerepeket musicalekben, reklámfilmekben, szinkronszínészként és
statisztaként is dolgozik, valamint a Színmûvészeti Egyetem
újságíró szakának hallgatója.
Az ünnepélyes mûsor Seres
Dóra fuvolajátékával ért véget,
majd a hivatalos programot követõen a rendezvénytéren forralt bor és tûzijáték várta a város
lakóit.

FELHÍVÁS
A Lenti Polgármesteri Hivatal felhívja a városban élõ
nyugdíjas pedagógusok figyelmét, hogy a felsõoktatási
intézmények minden évben – kérelem alapján – díszoklevelet adományoznak azoknak a pedagógusoknak,
akik óvónõi, tanítói és/vagy tanár diplomájukat 50
(arany), 60 (gyémánt), 65 (vas) vagy 70 (rubin) évvel ezelõtt szerezték, és akik az oklevél megszerzésétõl számított legalább 30 évet pedagóguspályán töltöttek.
A díszoklevél iránti kérelmek elõterjeszthetõk a Lenti
Polgármesteri Hivatalban (8960 Lenti, Zrínyi u. 4.), mely a
kérelmek illetékes felsõoktatási intézményekhez való továbbításában 2013. évben is közremûködik.
A kérelmek benyújtásának határideje: 2013. március 14.
A kérelemhez csatolni kell:
– önéletrajzot, amely tartalmazza a pedagóguspályán
eltöltött minimum 30 éves idõtartam leírását,
– a tevékenységet igazoló okmányt (munkakönyvet),
– a képesítést igazoló oklevelet vagy hiteles másolatát,
– az elõzõleg már kapott díszoklevelet (amennyiben van),
– kérelem díszoklevél kiállíttatásához
További információ kérhetõ a Polgármesteri Hivatalban Molnár Mónika európai uniós ügyintézõtõl, vagy a
06-92/553-912-es telefonszámon.

Kompromisszumos megállapodás eredményeképpen a
volt zeneiskola épületébe költözött a járási hivatal Lentiben.
Drávecz Gyuláné, a hivatal vezetõje elmondta, 47 fõvel kezdték meg a munkát, melybe a
szakigazgatási szervek létszáma is beletartozik:
– Az önkormányzatoktól
26 státuszt vettünk át, mûködésünk alapja a törzshivatal,
amelybe beletartozik az okmányirodai és a hatósági osztály. Az utóbbi ügysegédeken
keresztül látja el feladatát, 8
munkatársunk a hozzájuk tar-
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Az ügyek, iratok utaznak…
tozó 30 településen segíti
majd az ügyintézést, a nagyobb településeken egész napos ügyfélfogadás keretében.
– Mi lesz ez a feladat?
– Õk intézik majd a hatáskörünkbe tartozó ügyeket, segítik a nyomtatványok kitöltését és eljuttatását a hivatalhoz, szakigazgatási szervekhez. Fontos, hogy a falvakban
azokkal a munkatársakkal talál-

Havas károk Lovásziban
Fotó: Sári Zoltán
Rigó Csaba és Horváth László vágta át a szalagot. A háttérben
Drávecz Gyuláné, Vigh László és Pintér László látható.

A lezúdult hatalmas hómennyiség és a letört kémény darabja.
Nem fogott ki az elmúlt
idõszak zord téli idõjárása a
lovászi önkormányzaton, ám
az olvadó hó komoly károkat
okozott az Olajbányász Mûvelõdési Ház fûtés - és tetõrendszerében – értesítette lapunkat
Léránt Ferenc polgármester:
– Települési üzemeltetõ
csoportunk három közmunkással, valamint társadalmi
munkában fiataljaink és a helyi Csokmafa Kft. munkatársai
végezték el a közterületeken
adódó téli munkát. Ehhez egy
bértraktort is igénybe vettünk,
így sikerült megtisztítanunk
járdáinkat, közterületeinket és

biztosítottuk az intézményeink
megközelítését. Sajnos az olvadó hó megrongálta a mûvelõdési házat, a tetõrõl lezúduló
nagy mennyiségû hó elsodorta
a központi fûtés kéményét és a
tetõben is károkat okozott.
– Hogyan sikerült ezt helyreállítani?
– Az elõbb említett csoportunk munkatársai helyreállították a károsult tetõrészt, visszaigazították a cserepeket, a biztosító pedig felmérte kárunkat, ami körülbelül 300 ezer
forintra tehetõ – mondta a
polgármester.
dj

Vörös tojótyúkok
házhoz szállítással
eladók: 700 Ft/db.
Zalaboldogfán
50 Ft kedvezmény.

További információ: 06-30/851-0452 • 06/30-682-3217

kozhatnak az ügyeik intézésénél, akiket már korábban is
ismertek önkormányzatuknál,
így nagyobb bizalommal fordulhatnak hozzájuk. Hozzánk
tartozik még a gyámhivatal, valamint az állategészségügyi és
élelmiszer ellenõrzési szakigazgatási szerv, a járási földhivatal, a munkaügyi központ
kirendeltsége. Utóbbiak a
szokott helyükön fogadják a
továbbiakban is ügyfeleiket.
A járási hivatal vezetõje elmondta: hivataluk rugalmas
felállításához külön megköszöni a Zala Megyei Kormányhivatal, a térségi önkormányzatok,
köztük a Lenti Önkormányzat
segítõkész munkáját.
A Lenti Járási Hivatal ünnepélyes megnyitóján Rigó

Csaba kormánymegbízott köszöntötte a megjelenteket:
– A járási rendszerek felállításának legfontosabb célja az
állampolgárok minél pontosabb, barátságosabb kiszolgálása. Ennek érdekében el kellett
érnünk, hogy az ügyek, az iratok utazzanak a polgárokhoz,
nem pedig fordítva. Országosan 198 járás (ebbõl 175 vidéken) lett kialakítva. Lenti a hozzátartozó 48 településsel és 21
ezer lakosával az egyik ilyen
központ a megyében – tette
hozzá a kormánymegbízott.
Az ünnepélyes megnyitón
köszöntõt mondott Vigh László országgyûlési képviselõ, valamit Horváth László, Lenti
polgármestere is.
D.J.
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Az elnök arra hívta fel a
figyelmet, hogy milyen különleges adat keletkezne, ha megfigyelnék Lenti térségében az
„egy fõre jutó” költõk számát.
A vidékrõl származó, itt élõ,
vagy már elhunyt költõket sorolva Péntek Imre, Utassy József, Soós József, Geresits Gi-

zella, Kondákor Gyöngyi, Molnár Gábor neve hangzott el,
de felsorolásra kerültek mûvészeti csoportok, civil szervezetek és a Muravidék alkotói is,
akik tevékenységükkel sokat
tesznek a helyi kultúra minõségéért.
dj

Változó felnõttképzés

A történelmi Zala megye
költõinek verseibõl összeállított ünnepi mûsorral emlékezett meg a Magyar Kultúra
Napjáról Lenti városa a KisHétrét Zenei Társulás (képünkön) közremûködésével.
Ünnepi köszöntõt Pácsonyi
Imre, a Zala Megyei Közgyûlés
Kulturális Bizottságának elnöke mondott:
– Ma már közhelyszerûnek
számít, ha a globalizálódó világ
káros, a kultúrában is érezhetõ

hatásaira hívjuk fel a figyelmet.
Valóban a fogyasztói társadalomban feloldódnak a nemzetek kultúrái, elmosódnak a
különbségek, de egyben lehetõséget is ad arra, hogy megismerjük egy másik ország, népek szokásait, rítusait, hagyományait és olyan gondolatait,
melyekbõl mi is építkezni tudunk. Talán ez utóbbi lehetõségeket kellene kihasználnunk, minthogy félelmeinket
hangsúlyozzuk.

HÁZASSÁG HETE

LENTIBEN

2013. február 12-14. keddtõl csütörtökig
a Városi Könyvtár olvasótermében
minden este 6 órakor
2013. február 12. kedd
Hogyan viselkedjünk helyesen, amikor a társunk
helytelenül cselekszik?
Elõadó: Vadon Sándor, baptista lelkész
2013. február 13. szerda
Intimitás a házasság erõforrása
Elõadó: Iván Imre, szociális és családsegítõ lelkigondozó
2013. február 14. csütörtök
Filmvetítés: A bátorság emberei
színes, amerikai filmdráma, 129 perc, 2011
A filmet követõ beszélgetést Peszleg Zsolt vezeti

2012. december 17-én az Országgyûlés elfogadta a 2012.
évi CCXV törvényt, mellyel módosította a 2001. évi CI. felnõttképzési törvényt – tájékoztatta lapunkat Rózsás Csaba, a
TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület
ügyvezetõ igazgatója. – Az új szabályok jelentõsen megváltoztatják a felnõttképzési tevékenység kereteit. Emelkedik a
képzésben eltöltött idõ, nõnek a szolgáltatások árai.
Jó hír azonban, hogy a 150/2012.(VII.6.) kormányrendelet
módosításra került 2012. november 28-án. Az új – 331/2012.
(XI.28.) – kormányrendelet által biztosított átmeneti idõszak
lehetõvé teszi, hogy 2013. augusztus 31-ig az OKJ-s képzések a
régi feltételekkel indulhassanak. Fenti idõpontig nem kell alkalmazni az új OKJ szabályait, nem kell emelni az óraszámokat és az árak is maradhatnak a tavalyi szinten.
– Ennek szellemében egyesületünk sem kíván változtatni a
képzések óraszámain és megtartjuk a 2012. évi árainkat –
folytatja az ügyvezetõ. Ezzel is segíteni kívánjuk a felnõttképzésben résztvevõ partnereinknek az idõ és költséghatékony
oktatást. Közben természetesen készülünk a 2013. szeptember 1-tõl induló új oktatási évre, ahol már az új szabályok szerint bonyolítjuk képzéseinket.

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. február 4-én (hétfõn) 10.00-11.00 óráig,
Héra József
2013. február 4-én (hétfõn) 16.00-17.00 óráig,
Dr. Fekete Zoltán
2013. február 5-én (kedden) 15.00-16.00 óráig,
Árkovicsné Pezzetta Claudia
2013. február 6-án (szerdán) 9.00-10.00 óráig,
Vatali Ferenc
2013. február 6-án (szerdán) 16.00-17.00 óráig,
Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozóterem
Városrészekben tartandó fogadóórák:
Drávecz Gyula
2013. február 4-én (hétfõn) 17.00-18.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében,
Héra József
2013. február 4-én (hétfõn) 17.00-18.00 óráig a
mumori kultúrházban,
Vatali Ferenc
2013. február 6-án (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban
fogadják az érintett városrész lakóit.

Olvasóink figyelmébe!
A programokon való részvétel díjtalan.
A rendezvény védnöke
Horváth László, Lenti város polgármestere.

Anyagtorlódás miatt több írás is kimaradt januári számunkból. Ezekkel a februári lapban találkozhatnak, illetve
már olvashatják õket a honlapunkon:

www.zalatajkiado.hu

2013. január
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Újabb színvonalas programok Gutorföldén
Elkészítette mûvelõdési programtervét 2013-ra Gutorfölde
Önkormányzata. A részleteket Nyakas István polgármestertõl tudtuk meg:
– Elõször évszakokhoz kötõdõ programjainkat említeném, mint a farsang, a majális,
valamint nõnap, férfinap. Ezen
kívül versmondó verseny, kerékpártúra, kiállítások, író-olvasó találkozók szolgálják majd
a mûvelõdést, a kikapcsolódást.
– Színvonalas volt a korábbi népfõiskolai programsorozat…
– Már februárban elkezdõdik újabb népfõiskolai elõadássorozatunk, négy elõadást szer-

vezünk ebben az évben. Elõször Göncz József zalaegerszegi közgazdász lesz a vendégünk, „Az öngyógyítás forradalma” címmel megjelent könyve kerül ismertetésre. Utána
Kiss László pákai plébános taglalja a 2013-as esztendõt, mint
a Hit évét az érdeklõdõknek.
Egy osztrák mezõgazdász, Jauk
Hubert a következõ elõadónk,
aki a helyi kistermelõk termékeinek elõállítása, piacra juttatása témát ismerteti az osztrák
tapasztalatok alapján. Végül
Ivekovics Ákos természettudós
elõadása következik, „Globális
Ökoturisztika, avagy hova menjünk szafarizni?” címmel. Ter-

Felvételünk az egyik tavalyi népfõiskolai elõadáson készült.
A résztvevõk Besenczi Árpádot, a Hevesi Sándor Színház
igazgatóját hallgatják.
mészetesen az idén is sok érdeklõdõt várunk programjainkra és mint a felsorolásból
is látszik, megpróbáltunk gaz-

dag tartalommal minden korosztályt megszólítani rendezvényeinkkel.
dj

Harmadik helyen
Azonos pontszámmal (a 2.
helyezett zalaegerszegi Klímatrend Zalavíz SE mögött) a 3.
helyen végzett a Lámfalussy
DSK Lenti asztalitenisz együttese a 2012/13-as csapatbajnokság õszi idényében.
– Ez az eredmény annak a
tükrében is szép eredmény,
hogy 13-ra bõvült a bajnokságban induló csapatok száma
– tájékoztatott Frisch Zoltán, a
csapat vezetõje, aki Janisch
Franczzal együtt a csapat legeredményesebb, legtöbb mecscset nyerõ játékosa volt. – Csapatunkat erõsíti még Joós
László, László Tibor, Horváth

László (polgármester) és Varsányi György, akik a legaktívabbak, a csapat magját képezik, valamint Tihanyi János,
Frisch Renátó, Stefan Gross és
Szunyogh Gyula, akik ugyancsak sokat tettek a szép eredmény elérésében.
Megtudtuk még, hogy a
csapatlétszám bõvülése magasabb színvonalú játékot, szorosabb, küzdelmesebb meccseket eredményezett a bajnokság
során, a tavaszi szezon pedig
február 7-ével indul, melynek
hazai helyszíne a továbbiakban
is a Lámfalussy Sándor SZKI
tornaterme lesz.

Jó pozícióban várják a folytatást.
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Mozizzunk együtt!
Az alábbiakban Molnár Gábor költõvel, a Lenti Televízió
munkatársával beszélgetünk
abból az apropóból, hogy tovább folytatódik a lenti Városi
Mûvelõdési Központ Körhinta
pályázat Filmklub foglalkozás
sorozata, melyre ezúton is
várjuk a filmbarátokat:
– Gábor, ismerõseid, barátaid között köztudomású a
filmek iránti rajongásod. Mi
az a plusz szerinted, amit a
filmek tudnak nyújtani összevetve a többi mûvészeti ággal?
– Ha valóban mûvész jellegû filmekrõl beszélünk, akkor
az a véleményem, hogy összegzi a mûvészeti ágakat és itt elsõsorban az amerikai mainstream
(fõáramlat – a szerk.) filmekkel
szembeállítva az európai filmeket mondható el mindez.
– Ha kicsit távolabbról tekintünk az alkotásokra, mi a
jó film ismérve?
– Amelyik hatást gyakorol
az emberre, teszi ezt oly módon, hogy váratlanul éri a nézõt, esetleg katarzist okoz benne, egyszóval mûködik a film.
– Mindez lehet egyfajta
leleplezés is? Kimondja, megmutatja hibáinkat, gyarlóságunkat?
– Igen, a jó film rámutathat
arra, amit még magunk elõtt is
palástoltunk, vagy pedig olyan
történésre is, amit még nem
éltünk meg!
– Van olyan rendezõ, aki
szinte az egész pályáját ilyen
filmek készítésének szenteli!
Gondoljunk Lars von Trier
dogmafilmjeire!
– A skandináv filmek nagyon erõsek, ha a drámaiságot
tekintjük, Trier pedig az emberi hazugságrendszer bugy-

olasz neorealizmus. Tarkovszkij más, nála olyan mély lelki
gyökere, személyes hatása van
az ábrázolásnak, ami nagy
hatást gyakorolt rám!
– Sajnos lapunk terjedelme nem engedi meg a mélyebb mûvészeti értekezést, de
arra mindenképp kíváncsi
lennék, szerinted hogyan mozizzunk? 3D, Multiplex vagy
otthon a számítógép magányában?
– Nyilvánvaló, hogy az Avatar nagy élmény 3D-ben (hozFotó: Sárkány Péter
Molnár Gábor
raiba lép és rántja le a leplet a
fals gondolatiságról, provokatív módon próbálja az embereket ráébreszteni a világ
ferdeségeire.
– Akár az irodalomban
(lásd Tolsztoj - Dosztojevszkij), megfigyelhetõk a rendezõknél is az ellentétek, rajongótáborok (Fellini - Tarkovszkij). Mi döntheti el, hogy ki
a jobb?
– Személyes értékítéletünk
szabhatja meg, ahogy szocializálódtunk, ahogy kialakult belsõ lelkivilágunk, úgy alakul
belsõ minõségérzékünk is,
amely aztán befolyásolja döntésünket. Ebbõl a szempontból
szomorú, hogy többen a szórakoztató, felszínesebb filmeket választják a „mélyebbek”
helyett, pedig az utóbbi is
lehet szórakoztató és egyben
felrázó, gondoljunk Michael
Haneke filmjeire! Persze Fellini ugyanúgy eléri a közönségét, mûvészfilm rangon van,
nekem mégsem jött be az

Bálint-nap a Lentifiben február 14-én
10 és 17 óra között Cupido üzenet- és ajándékküldõ szolgálat
A szolgáltatás a lentifi.hu honlap virtuális szolgáltatás
menüpontjában, illetve személyesen a Városi Mûvelõdési
Központban igényelhetõ.
13.00 Ajándékkészítés csokiból
14.00 Pár-harc - vetélkedõ pároknak (barátoknak, szerelmeseknek)
15.00 Szerelmes dalok délutánja - karaoke verseny

záteszem szórakoztató film, de
tele van jó szándékkal,) és az
otthoni magányos, fejhallgatós
filmnézésnek is meg van a
maga varázsa. Természetesen,
ha egy kisebb közösség, baráti
társaság néz meg egy filmet,
akkor lehetõség van utána egy
kis eszmecserére is, amely
fokozhatja az alkotás hatását.
Azért én nosztalgikus okokból
a mozira szavaznék, vagy
egyéb módon, de a közös filmnézés az igazi!
- Dányi -

Tolerancia Nap
2013. február 18-án a Városi Mûvelõdési Központban
18.00 órakor

Roma történelem – babákban elbeszélve
Sztajkó József bábkészítõ a vándorló iparos cigányság
történelmét, népi hagyományait, hétköznapi szokásait bemutató kiállításának megnyitója
18.30 órakor
A Karaván Mûvészeti Alapítvány A show folytatódik
címû elõadása
Készült Kardos Péter és Nyári Gábor Cigánylabirintus
címû könyve ötletének felhasználásával.
Író: Nyári Oszkár
Rendezõ: Nyári Oszkár
Színészek: Horváth Gyula, Horváth Kristóf, Csányi Dávid,
Dobos Judit, Feuer Yvett, Serf Egyed, Jászberényi Gábor, Rácz
Panna, Takács Géza, Szegedi Tamás András, Kántor Anita
Zene: Karaván Família
Hangeffektek: Fekete János Jammal
Az elõadásban azt nézhetjük végig, hogy egy 18 éves roma
fiú a nevelõotthon kapuján kilépve némi pénzzel a zsebében
és nagy reményekkel a szívében hogyan próbál érvényesülni a
nagyvárosban. A keret egy show-mûsor, amelyben a fiú a
játékos, a fõhõs. A feladatok az élet mindennapi helyzetei:
lakáskeresés, munkakeresés, munkahely, iskola, együttélés a
szomszédokkal, vásárlás, utazás, szerelem. A tét az õ élete. Ha
elbukik, megy a süllyesztõbe. De nyerhet is: ha a nehéz helyzetekben jól dönt. A feladatokat a játékmester irányítja. Az
elõadás interaktív: a fiú a feladatok során mindig nehéz
döntési helyzetbe kerül. Ekkor a közönség szavazással befolyásolhatja a történetet, segítheti játékosunkat. Nézzük, hogyan döntene a nézõ egy-egy nehéz helyzetben, ha a fiú
helyében lenne!

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.

2013. január
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Pályaválasztási tanácsok
Mottó: „Válaszd azt a munkát, amit szeretsz, és soha többé nem kell dolgoznod egy
napot sem az életben!” (Konfuciusz)
Ilyenkor különösen idõszerû téma a pályaválasztás, iskolaválasztás kérdése, sok fiatalnak és szüleinek okoz kisebbnagyobb gondot, milyen oktatási intézményben folytassa a
tanulmányait. Körhinta projektünk pályaválasztással foglalkozó pszichológusát kérdeztük a fenti témában.
– Mennyire jelent életre
szóló döntést ez korunkban?
– Napjainkban a pályaválasztás nem egy egyszeri döntést jelent. Életünk során sokszor kerülhetünk olyan helyzetbe, ami változtatásra „kényszerít” bennünket. Elõfordulhat, hogy ami most érdekel, az
10-15 év múlva már kevésbé
érdekes számunkra, és más
irány válik fontossá. Másrészt a
gazdasági és a munkaerõ-piaci
helyzet változásai is befolyással
vannak szakmai pályafutásunkra. Korunk újabb és újabb
kihívásai miatt egyre nagyobb
jelentõsége van az „egész életen át tartó” tanulásnak. Tehát
a pályaválasztás, iskolaválasztás
egy kiemelten fontos (a fiatal
életében az elsõ komoly döntések egyike), de nem feltétlenül egy életre szóló döntés,
hanem egy irány kijelölése,
ami a diák érdeklõdésének, képességeiknek jelenleg leginkább megfelel.
– Mit érdemes végiggondolni a jelentkezés elõtt?
– Az irány kijelölésénél fontos az érdeklõdés – Mit szeretnék csinálni? –, a képességek – Milyen munka való nekem? – átgondolása, de lényeges szempont lehet az iskola
megközelíthetõsége, vagy a kiválasztott iskola oktatásának
minõsége. Kiemelt jelentõsége
van annak is, hogy mit tudok
az adott szakmával kezdeni,
milyenek az adott pálya, szakma munkaerõ-piaci kilátásai.
Abszolút biztos állást nyújtó

szakma nem igazán
létezik, de vannak
olyan pályák, szakmák,
amivel
lényegesen
könnyebb az elhelyezkedés.
– Milyen tapasztalatai vannak a pályaválasztási tanácsadások során?
– Nagyon sok fiatalnak hiányzik a pályaválasztáshoz szükséges önismerete. Ebbõl adódóan aztán nagyon sok pályakezdõ
úgy kerül ki a munkaerõ-piacra, hogy nem
tudja, az adott munkakör vajon tényleg
passzol-e neki. Másik
lényeges
problémának azt látom, hogy
hiányos a diákok pályaismerete, nem ismerik a lehetséges
pályákat, szakmákat, sõt a családjukban elõforduló foglalkozásokat sem. Arra a kérdésre,
hogy hány pályát, szakmát
tudna felsorolni, a legtöbben
maximum 10-15 szakmát, pályát sorolnak fel a lehetséges
több százból. A megalapozott
pályadöntés egyik feltétele,
hogy tisztában legyünk a választott terület sajátosságaival,
a szakmához kötõdõ feladatokkal.
– Hol tájékozódhatunk az
egyes szakmákról, pályákról?
– Ennek egyik legkönnyebben elérhetõ módja a Nemzeti Pályaorientációs Portál
www.eletpalya.munka.hu, itt
többek között foglalkozás-leírások, ön- és pályaismereti
kérdõívek,
szakmabemutató
filmek találhatók.
- Hogyan segíthet a szülõ a
pályaválasztásban?
– A legtöbb szülõ arra törekszik, hogy gyermeke „többre vigye”, szeretné biztonságba
tudni gyermekét. Fontosnak
tartom, hogy mindenképpen
vonjuk be a döntéshozatalba a
gyermeket is, figyeljünk arra, õ
hova szeretne menni. Amenynyiben a szülõ és a fiatal elképzelése egybeesik, nincs
probléma. A gond akkor kezdõdik, amikor eltérés van a
szülõ elvárása és a diák szándéka között. Ilyenkor mindenképpen jó, ha a szülõk gyer-

kérdéssor kitöltésével, valamint képességeket vizsgáló
tesztek eredményeinek felhasználásával kerülhet sor a
célok kijelölésére.
– Kik vehetnek részt ilyen
tanácsadásokon?
– A pályaválasztás elõtt álló
fiatalok mellett olyan felnõtteknek is ajánlott, akik valamilyen ok miatt váltani szeretnének, az õ esetükben pályakorrekciós tanácsadásról beszélhetünk. Többször találkoztam
olyan 40 éven túli felnõttel, aki
rákényszerült arra, hogy új
szakmát tanuljon, és sikerült
olyan pályára rátalálnia, amit
igazán örömmel végzett.

Ismerjük
meg õket!
mekükkel együtt elmennek a
kérdéses iskolákba – erre nagyon jók az iskolák nyílt napjai
–, megtapasztalva a közlekedési lehetõségeket, az iskola
légkörét. Lényeges, hogy a
döntést a fiatal valóban magáénak érezze, a ráerõltetett
választás ellenállást válthat ki.
A szülõ ismeri legjobban saját
gyermekét, ezért fontos segítség lehet a fiatal számára, ha
segítik annak a felismerését,
hogy miben igazán jó (pozitív
visszajelzés, dicséret). A szülõk
törekedjenek támogatni gyermekeiket minden olyan próbálkozásukban, ahol kipróbálhatják különféle képességeiket, készségeiket, és tapasztalatokat szerezhetnek a munka
világáról.
– Bizonytalanság esetén
lehetõség van egyéni pályaorientációs tanácsadás igénybevételére is. Hogyan zajlik
egy pályaorientációs tanácsadás?
– A pályaorientációs tanácsadás keretén belül elõször
egy beszélgetésre kerül sor, itt
elsõsorban azoknak az igényeknek, értékeknek az azonosítása történik, amelyek fontosak lehetnek egy pályaválasztási döntés során. Majd a beszélgetésben feltártaktól függõen néhány, az érdeklõdési
irányok, értékek és célok megismerését segítõ önismereti

Ezúttal a lenti Lengyel Nóra
Katalin egyetemi hallgató
versét ajánljuk olvasóink figyelmébe.
Belváros
fénybe csomagolt tömbházak
leomló járdaszegélyek
mentén sorakozó lábak
ennyit mutatnak e rések
közrefog a múló idõ
átvilágít a csontokon
részre hajló, csendre intõ
a bõrünkbe varrt rojtokon
most már mindannyian
sejtjük
értünk hajlanak az ívek
ha szövetek közé rejtjük
dobognak a beton-szívek
Szamócalekvár
Szamócalekvár ajkainkon.
Az üvegszerû ölelésben
körénk potyognak a magszemek.
Odabökött csillagok az égen,
akár rozsda lepte rajzszegek.
A padló most a plafonig ér.
Lábtörlõd alá rejtem magam.
A mag-szemekbõl összeraklak,
s szíveden át pótolni még
szavad,
a sajátommal körbevarrlak.
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„Vince, csurog-e a pince?”

Dr. Pálfi Dénes végezte a metszést.
Három éve egyezett meg a
Rédicsi Kertbarát Kör Egyesület, a Lenti Kertbarát Kör és
a Lendvai CUK Borászat, hogy
közösen tartják Vince-napi
ünnepségüket. Az idén a rédicsiek voltak soron, Gaál Károly egyesületi elnök Gosztola-

hegyi pincéjénél gyülekeztek a
résztvevõk.
– Dr. Pálfi Dénes kertészmérnököt kértük fel a szõlõvesszõ metszésére, majd Tüske
József tornyiszentmiklósi plébános áldotta meg a szõlõtõkét, melyet a hagyomány

szerint megöntöztünk borral,
majd megvágtuk a kolbászt, a
disznósajtot és a friss bort is
megkóstoltuk. A program néhány újbor kóstolásával a
Hetési Csárdában folytatódott,
ahol vacsora zárta a Vince-napi
rendezvényünket – foglalta
össze Gaál Károly.
A Vince-nap hagyományairól, szokásairól, dr. Pálfi Dénes
mondott érdekességeket:
– Nehéz kapcsolatot találni
Szent Vince és a bor között.
Talán a leghitelesebb kapaszkodónk a vinum latin megnevezés, amely hangzásában
egyezhet a Vincével. További
érdekesség, hogy hazánkban
1498-ban találkozunk elõször a
Vince-napi borrendezvénnyel,
egy ferences rend misekönyvében maradt fent kézzel írott
bejegyzés errõl. Koronázó palástunkon is megtalálható
Szent Vince. Érdekesek népi
hagyományaink, ilyenkor a
vesszõ levágásából, hajtatásából következtethetünk arra,
hogy milyen kárt okozott a tél,

Karácsonyi ajándék Reszneknek
gatási összegünk 6,2 millió
forint volt, melyhez hatszázezer forint önerõ volt szükséges.
– Mi szerepel a megvásárolt gépparkban?
– Egy harmincnyolc lóerõs
kerti traktort vettünk négy
munkaeszközzel, szárzúzó, fûnyíróasztal, talajmaró és hótoló lap kiegészítõkkel. Ez utóbbi próbája kitûnõre sikerült a
nagy havazás idején. Azért neveztem ajándéknak ezt a gépparkot, mert a közfoglalkoztatottak bevonásával egyrészt olcsóbban meg tudjuk oldani
Kercsmár István polgármester (balról) és Pintér László országgyûlési képviselõ az átadáson.
Lapunk hasábjain ezután
Resznekrõl is olvashatnak beszámolókat. Kercsmár István
polgármester már elsõ beszélgetésünk alkalmával hosszan
sorolta a településen történt
legfontosabb eseményeket:
– Elõször a falukarácsony
rendezvényünket említeném,
melyet összevontunk az idõsek
napi programmal, így együtt
ünnepelhetett a falu aprajanagyja. Ünnepi ebéddel kezdtük a programot. A meghívott
hetven idõs lakos közül több
mint negyvenen voltak a vendégeink. Ezek után köszöntöttem az egybegyûlteket, majd

az iskolások mûsora következett. A folytatásban „kibõvült” az ünnepség a karácsonyi
meghívottakkal, így már közel
százan nézhettük végig a színvonalas mûsort.
– A fotók válogatásánál
mégis egy gépátadást megörökítõ képet választott!
– Ez a gép tulajdonképpen
egy karácsonyi ajándék a
falunak! A Belügyminisztérium kiírásán nyertük. Három
község, Baglad, Lendvajakabfa és Resznek alakított egy
„Önfenntartó, Képességsegítõ
Társulást” területgondozási feladatok megoldására. A támo-

2013. január
és mivel három nap múlva
„pálforduló” lesz, kifelé indulunk a télbõl, már bizakodhatnak a termelõk, nem fagy el a
szõlõjük.
Az eseményen jelen volt
Tóth Lajos, Rédics alpolgármestere, aki így foglalta össze
a hagyományõrzõ programok
fontosságát:
– A Rédicsi Kertbarát Kör
egyre bõvülõ programjaival
immáron 26. éve tevékeny
részese térségünk közösségi
életének. Rendezvényeit éppúgy jellemzi a hagyományok
ápolása, mint a szakmaiság,
vagy a kapcsolatok építése, a
jó baráti viszony gondozása. A
mai rendezvény is jól példázza,
hogy miként lehet a hagyományok ápolása kapcsán egy
jó programot összehozni, amelyen a Lenti Kertbarát Kör és a
szlovéniai borlovagrend tagjai
is képviseltetik magukat. Büszke vagyok a Rédicsi Kertbarát
Körre, hiszen kevés olyan önszervezõdõ szervezet van, amely
ilyen hosszú távon gazdag
programkínálattal össze tudja
tartani tagjait – hangsúlyozta
Tóth Lajos.
(Dányi)
közterületgondozási
feladatainkat, másrészt a lakosság
részére szolgáltatásként a kiskertekben, telkeken is végezhetünk ezekkel munkát.
– Milyen további pályázataik vannak?
– Szabadidõ park fejlesztésére nyertünk támogatást, füves és bitumenes sportpálya
kialakítására kerül majd sor
tavasszal szabadtéri ping-pong
asztalokkal, kapukkal. Ugyanitt
a szennyvíz-bekötésére is sor
kerül. Legutóbbi beadott pályázatunk pedig a volt iskola épületének külsõ és belsõ felújítását tartalmazza, közel 13 millió
forint értékben – hangzott Kercsmár István tájékoztatójában.
dj
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Dobogóra állhatnak
Március elején kezdõdik a
megyei labdarúgó bajnokság
tavaszi idénye. Az elsõ fordulóban a Gutorfölde csapata
lesz a Lenti TE ellenfele. A
felkészülés január végén kezdõdött.
– A bajnokság kezdetekor
egyértelmû elvárásként az 1-3.
hely valamelyikét tûztük ki
célként a felnõtt csapat elé.
Elégedett lehetek a csapat teljesítményével, hiszen 14 mérkõzésbõl 11-et nyert, 1 döntetlent és 2 vereséget regisztrálhatunk – értékelte az õszi
szezonbeli szereplést Fehér
Rudolf, a LTE elnöke. – Emellett 33 rúgott és 13 kapott
gólunk van. Ezzel a teljesítménnyel az elõkelõ második
helyet foglaljuk el a tabellán.
Továbbá haladunk a már megkezdett úton, fiatal tehetségeket építünk be a csapatba. Az
utánpótlás terén az elért szakmai színvonal megtartása a cél,
valamint a fiatalok széleskörû
bevonása a szakosztály munkájába. Az ifjúsági csapat a 2.
helyen, a serdülõ csapataink az
1. és 3. helyen, míg az U-13 a
második helyen telel. Ovifocit

is sikerült elindítanunk a múlt
évben.
Az elnök hozzátette, teljesítményük alapján nem emelne ki egy játékost sem, a csapat egységesebb lett az elmúlt
szezon óta, ez pályán is érzékelhetõ a fiúk játékán. A házi
gólkirály a rutinos Sebõk József lett 12 góllal, Kiss Krisztián 8 gólos, 4 gólt rúgott Takács Gergõ és Pozsgai Norbert, a többi találaton megosztozott a csapat.
A jövõre, illetve a tavaszi
idényre nézve az átigazolásokról is beszélt a vezetõ.
– Nagy mozgásra nem számítok, de még van idõ a bajnokság kezdetéig. Továbbra is
a Lenti környéki fiatalokra szeretnénk számítani. Remélem
csak felépülõ játékosok lesznek a tavaszi szezonra, akiktõl
személy szerin én sokat várok.
A felkészülés január 26-án
kezdõdött, ám az évadnyitót
különleges eseménnyel ünnepelte a csapat.
– Január közepén egy kedves felajánlásnak köszönhetõen egy disznóvágással kezdtük az évet. Itt a vezetõk és a

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és
Szakképzõ Egyesület
Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,
Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,
Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ
tanfolyamokat indít és Tûzvédelmi szakvizsgát szervez
a megye városaiban.
Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel/Fax: 92/ 510-159, Mobil: 30/588 1069, 30/ 477 6070,
E-mail: titzala@t-online.hu • Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartási szám: 20-0212-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
MSZ EN ISO 9001:2001

A Lenti TE fiatal együttese a dobogót célozta meg.
játékosok egy pályán játszot- Már régen volt dobogón a feltak. A felkészülés intenzív 5 nõtt gárda. Itt megjegyezném,
hetes munkával kezdõdik, va- hogy még mindig mi vagyunk
lamint edzõmérkõzésekkel. Ha az egyik legfiatalabb átlagéletaz idõjárás kegyes lesz hoz- korú csapat. A bajnokság még
zánk, már február 2-án mecs- nyílt, tavasszal nagyon sok mincset játszunk a Tótszentmár- den megtörténhet, de a esélyetonnal. A tavaszi idényre a sek közé tartozik elsõsorban a
célokat nem módosítjuk. Re- Zalaszentgrót, de befuthat a
mélem a csapat átérzi annak a Zalalövõ, az Egervár és terlehetõségét, ami elõttük áll. mészetesen a mi gárdánk is.

Teremtornák Lentiben
Szlovén gyõzelem született
az ötödik alkalommal megrendezett Sporttigris Kupa kispályás labdarúgó-tornán Lentiben. A szervezõ Sporttigris
Büfé kiírására ez alkalommal
tizennégy együttes érkezett,
lentiek és környékbeliek, valamint Nagykanizsáról, Nádasdról és Lendváról is.
A csoportmérkõzések és a
negyeddöntõk után a legjobb
négy csapat mérte össze tudását az elõdöntõben. A döntõbe
a Bar Drvanica Lendva és a
Semmi Esetre SE jutott be, végül a szlovének bizonyultak
jobbnak és nyerték meg a tornát meggyõzõ játékukkal. A
harmadik helyért a Farmervilág csapott össze a Mindegy
névre hallgató fiatal együttes-

sel. A mérkõzés a Farmervilág
gyõzelmével ért véget, õk szerezték meg a harmadik helyet.
Kiosztottak több különdíjat
is, a legjobb játékos a szlovén Tomisla Novak, a legjobb kapus Kerese Róbert (Farmervilág), a gólkirály pedig szintén a szlovének
játékosa, Klemencio Bojan lett.
A Horváth István emlékére
létrehozott különdíjat a legjobb hazai utánpótláskorú kapusként Dervalics Gergõ nyerte el, a Horváth Gergõ emlékdíjat pedig, amit a legjobb hazai fiatal játékosnak ítélnek,
Nagy Bence kapta.
A serleget, az oklevelet és a
jutalmat Horváth László polgármester és Horváth Gergõ,
az OTP Nyrt. lenti fiókjának
vezetõje adták át.

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

m

– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás
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Önkéntes áldozat embertársainkért
76-an, köztük a települési
véradások szervezõi, valamint
50-60-70-szeres véradók vehették át kitüntetéseiket a Lenti
Mûvelõdési Központban tartott
ünnepségen. Rosta Gábornét, a
Vöröskereszt Lenti Szervezetének vezetõjét még az ünnepség
elõtt kérdeztük mûködésükrõl:
– Tulajdonképpen egy személyben felelek a Lentihez és
környékéhez tartozó vöröskeresztes szervezetek munkájáért,
melyekben 850 tag tájékoztatása, mozgatása, szervezése a
célunk. A feladataink közül a
legfontosabb a véradások, az
elsõsegélynyújtó vizsgák szervezése, valamint tagtoborzás, segélyezés, de egyéb tevékenységek is adnak feladatokat.
– Mennyire aktív a tagság?
– Közel hatvan százalékuk
már régóta, évtizedek óta tag,
különösen a falvakban. Legjobb
példa erre Iklódbördõce, ahol a
330 lakóból hatvan százalék
mintegy 200 fõ tagja a szervezetnek. Lentiben tagtoborzó
munkám eredményeképpen tavaly 150 fõ lépett be a Vöröske-

Az ünnepségen köszöntõt
mondott többek között dr.
Baracskai Józsefné a Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének igazgatója, valamint dr.
Dancza Tímea, a területi vérellátó szolgálat fõorvosa is. A
kitüntetettek között volt a 60szoros véradó Pásztor Tibor
Károly, Lukács Tibor, a 70-szeres véradó Máté István, Wünch
Gábor és Gyanó József.

Elhivatottan…
A 70-szeres véradót, Máté
Istvánt köszöntik.
resztbe. Mindenkit személyesen
kerestem fel.
– Milyen gyakorisággal szerveznek véradást?
– Lentiben évente három
alkalommal (január, május és
szeptember), a járás területén
pedig kétszer szervezünk véradást. Ez körülbelül 1100 véradást jelent, ami igen szép szám.

Megújuló utcakép, megszûnõ gondok

Új fákat ültetnek helyettük.
Elérkezett az ideje a sok
gondot okozó platánfák kivágásának – tudatta lapunkkal Tóth
Lajos, Rédics alpolgármestere:
– Hosszabb ideje húzódó
problémát szeretnénk megoldani a Pozsonyi úton található 8
platánfa kivágatásával. Nem önmagában a fákkal voltak gondjaink, mert egyébként nagyon
szépek lennének, hanem azokat
a problémákat kell megoldanunk, amelyeket az ott élõknek
és a településnek okoztak. Az
õszi lombhullásnál jelentkezõ
„levéltenger” csak az egyik oldala a problémahalmaznak, más

– Tizennyolc éves koromban adtam elõször vért édesanyám indíttatására, aki többszörös önkéntes véradó volt,
majd a munkám során – hivatásos katonaként – a példaadás
okán, késõbb pedig az embertársainkat segítõ jó szándék vezérelt a folyamatos véradásra –
vallott magáról a kitüntetett
Gyanó József.
dj

oldalról viszont a gyökereik
kárt tettek a mellettük húzódó
járdában, illetve ágaik belenõttek az útszélen húzódó telefonvezetékekbe is. A kivágáshoz
megkértük és meg is kaptuk az
engedélyt az illetékes hatóságtól és sikerült is találnunk vállalkozót, aki elvégzi a fák kivágását. Reményeim szerint február végéig pontot tudunk tenni az ügy végére. Természetesen
a kivágott fák helyére újakat fogunk ültetni, olyanokat, amelyek
javítják az utca képét és jóval
kevesebb gondot okoznak majd,
mint a nagyra nõtt platánfák.

Nagyszabású ünnepséget
tartott a Vöröskereszt Lenti
Szervezete véradóinak január
elején. Ekkor vehette át a „Véradó Mozgalomért Ezüst Emlékérmet” a zalabaksai Tornyosné Hajdú Emília.
– Egészségügyi végzettséggel kezdtem el dolgozni 1984ben szociális gondozóként. A
helyi vöröskeresztes titkár, Kovács Zoltánné nyugdíjba vonulása után lettem a Vöröskereszt Zalabaksai Alapszervezetének titkára. Fontos feladatom a véradások szervezése, a
vöröskeresztes tagság aktivizálása, a tagbélyegek eladása, a
véradó ünnepségek szervezése és lebonyolítása. Az aktivisták segítségével adományokból ruhaosztást is szoktunk tartani a lakosság körében.
– Hogyan változott az
emberek aktivitása tagként,
illetve véradóként?
– Mindkét szempontból
nagyon jó közösségi szemléletrõl, munkáról tudok beszámolni. Zalabaksán hatvan vöröskeresztes tag van, akik a
tagbélyeg megvásárlásával lehetõvé teszik, hogy rendszeres
véradóinknak egy ünnepségen ajándékok átadásával köszönjük meg azt az áldozatot,
segítséget, amit embertársaikért tesznek. Véradóink száma
csökkent az elmúlt idõszakban, egyrészt a tagok öregedése, tehát védett korba kerülése miatt. A középkorosztályból pedig különbözõ betegségek miatt kerültek kiszûrésre
az emberek. Célközösségünk
tehát az ifjú korosztály, tagjai
azonban fõiskolai, egyetemi
tanulmányaik miatt nehezen
elérhetõek.
– Húsz éves kitartó és kiváló munkájáért több alkalommal is kitüntetést kapott!
– Nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy kis település

Tornyosné Hajdú Emília (jobbról) átveszi az elismerést.
vöröskeresztes munkája ilyen
szinten is elismerést kap.
Nagy szükség van a mai világban a segítségnyújtásra, az
egymásra figyelésre és én ezekért nagyon szívesen dolgozom.
– Nagyon szerény, de nem
tudjuk megkerülni a kérdést:
melyik elismerésére a legbüszkébb?
– Mindenképpen emlékeznem kell a Kovács Zoltánnéval
való közös munkánkra. Õ megmutatta az igazi elhivatottságot, amiért aztán már 1997ben ezüst emlékérmet kaptam. Emellett nagyon büszke
vagyok 2010-es bronz fokozatú elismerésemre, melyet a
Magyar Vöröskereszt elnökétõl, ifj. Habsburg Györgytõl
vehettem át. Ezúton köszönöm meg tagságunk segítõ
munkáját,
polgármesterünk
folyamatos támogatását, mert
ezek nélkül nem végezhetnénk ilyen színvonalon jótékony és támogatói tevékenységünket.
(Dányi)

2013. január

Február1-jénországszerte megkezdõdnekazagrárkamaraiválasztások
Gyõrffy Balázs, a Magyar Agrárkamara átmeneti elnöke és Süle Katalin, a Zala Megyei Agrárkamara megbízott elnöke sajtótájékoztatójukon bejelentették: az Átmeneti Elnökség elfogadta a 2013-as agrárkamarai választások eljárási szabályzatát (letölthetõ az
Agrárkamara honlapjáról: www.agrar
kamara.hu), amelyet Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter is jóváhagyott. A kamarai küldöttek listáira az
„egy tag-egy szavazat” elve alapján
voksolhatnak a választásra jogosultak
február 1. és 21. között, a megyéjükben meghirdetett választási helyszínek bármelyikén. A törvény által elõírt határidõig közel 200 ezer leendõ
tag jelentkezett be érvényesen az új
kamarába, és szerzett ezáltal jogot a kamarai választásokon való részvételre. Süle Katalin
Választási szabályok
A voksolás listás rendszerû lesz, azaz a megyei küldöttjelölteket tartalmazó listákra lehet szavazni. Jelöltlista állítására az országos ágazati érdekképviseleti szervezetek és
azok országos szövetségei jogosultak (közös lista is állítható).
A jelöltállító szervezeteknek megyei küldöttlistáikat 2013. január 21-én kell leadniuk a Magyar Agrárkamara hivatalos helyiségében. A listákat úgy kell összeállítani, hogy az új kamarában összefogott különbözõ ágazatok érdekeinek arányos
képviselete biztosított legyen.
A megyei küldöttválasztásokat február 1-15. között, megyénként több meghirdetett idõpontban és helyszínen, közjegyzõ jelenlétében tartják meg. A szavazás megkönnyítése érdekében a választók az adott megyében bármelyik meghirdetett helyszínen leadhatják szavazatukat. Február 21-én minden megyében pótszavazást tartanak, ahol viszont már csak a
választási névjegyzékre pótlólag (fellebbezés után) felkerültek
voksolhatnak.
A Zala megyei küldöttválasztó szavazások idõpontjai és
helyszínei:
Február 4. 08.00-18.00
Zalaegerszeg, Kamarák Háza,
Széchenyi terem, Petõfi S. u. 24.
Február 5. 08.00-18.00 Nagykanizsa, Medgyaszay Ház,
Sugár út 5.
Február 6. 07.00-12.00 Keszthely, Egyetem D-épület,
Festetics u.
7., 11. sz. helyiség
Február 6. 14.00-18.00 Zalaszentgrót, Városi Mûvelõdési
Központ, Batthyány u. 9.
Február 7. 07.00-12.00 Becsehely, Faluház, Ifjúság u. 67.
Február 7. 14.00-18.00 Lenti, Inkubátorház, Deák F. u. 4.
Pótnap:
Február 21. 08.00-18.00 Zalaegerszeg, Kamarák Háza,
Széchenyi terem, Petõfi S. u. 24.
A választások után a megyékben 2013. március 9-én tartják
majd meg a megyei alakuló küldöttgyûléseket, ahol megválasztják az országos kamarai küldötteket és a megyei kamarai
tisztségviselõket. Az új nemzeti agrárkamara országos alakuló
küldöttgyûlésére 2013. március 28-án kerül majd sor, ahol az
alapszabály elfogadásával és az országos tisztségviselõk megválasztásával jogilag is létrejön az új kamara.
A választásokkal kapcsolatos kérdésekben az érdeklõdõk hívhatják az Agrárkamara telefonos választási ügyfélszolgálatát a 06-80-911-078-as zöld számon, illetve írhatnak a
valasztas@agrarkamara.hu e-mail címre.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve
30/378-4465.
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TÁJÉKOZTATÁS
A Lenti Hulladékkezelõ Kft. tájékoztatja a gyûjtõkörzet
lakosságát, hogy a jogszabályi változások következtében a
lenti hulladékudvar (Lenti-Mumor, 054/7 hrsz) térítésmentesen a következõ hulladékokat veszi át:
– mûanyag csomagolási hulladék: ásványvizes, üdítõs
palackok, és csomagoló fóliája, zacskó, zsugorfólia, mustáros,
ketchupos, ecetes flakonok, tisztító és kozmetikai szerek
flakonjai, (PET, HDPE, PP, PE, LDPE, PS jelzéssel ellátottak)
ami a zsákba nem kerülhet: mezõgazdasági fólia, mûanyag
játékok, étolajos flakon, redõny, kerti szék.
– papír hulladék: szennyezõdés mentes újságpapír,
csomagolópapír, könyv, képes újság, katalógus, prospektus,
füzet, hullámpapír, kartondoboz, papír italos és tejes doboz,
boríték, levélpapír, telefonkönyv, mélyhûtött ételek (mûanyag
bevonat nélküli) kartondoboza, papírzsák, papírdoboz.
– fém hulladék
– üveg hulladék: külön választva az öblös és a síküveget
– biológiailag lebomló hulladék
– elektronikai hulladék: sérülésmentes, ép televízió készülék, hûtõszekrény, számítógép, egyéb elektromos és elektronikai eszköz
– veszélyes hulladék
– használt étolaj
– gumiabroncs (nem kereskedelmi mennyiség, max. 4 db)
A hulladékudvart térítésmentesen igénybe vehetik a
gyûjtõkörzet azon lakosai, akik átvételkor lakcímüket valamint hulladékszállítás befizetését (csekk, átutalás, igazolás)
igazolják.
A hulladékudvarban térítés ellenében veszik át a lom
hulladékot („a közszolgáltató által nem rendszeres jelleggel
átvett olyan hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyûjtõedény méreteit meghaladja”) valamint az
építési törmeléket (idegen anyagtól – mûanyag, fa, fém –
mentes beton, tégla, cserép, kerámia).
A hulladékudvarba települési, lakossági kommunális hulladék nem hozható be és ott nem helyezhetõ el!
Többlethulladék begyûjtésére a települések boltjaiban, valamint Lentiben, a Frézia Virágboltban erre a célra rendszeresített, piros színû, fekete „Huke” feliratú zsákban a hulladékgyûjtõ edények (kukák) mellett elhelyezve szállítjuk el.
A zsák ára az Önkormányzat által rendeletben rögzített
összeg, mely tartalmazza a begyûjtés, szállítás, ártalmatlanítás
díját is.
A házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtés, papír és mûanyag csomagolási hulladék esetében a fent leírtakat alkalmazza a Szolgáltató.

Lenti
Hulladékkezelõ Kft.
Lenti és Vidéke
Közéleti havilap
Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
Szerkesztõség:
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
Kiadja: Zalatáj Kiadó
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

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

HIRDETÉSÉT

www.zalatajkiado.hu

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

FEBRUÁRI AKCIÓS HETEK
A LENTI TERMÁLFÜRDÕBEN!
KEDVEZMÉNYEK MINDEN KOROSZTÁLYNAK!
2013. február 1-tõl

A FÜRDÕBELÉPÕ CSAK 1 290 Ft
(úszó-, gyógy-, gyermek és tan- medence valamint a
pihenõtér használata pihenõággyal.)

GYERMEKEKNEK
(14 éves korig, kivéve csoportoknak)

www.lentifurdo.hu
www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu
Tel: 0692/351-770

A BELÉPÉS INGYENES!!!
Extra fürdõbelépõ szaunával csak 2 490 Ft
(úszó-, gyógy-, tan- és hidromasszázs medence,
a szauna világ finn-, aroma és infra szaunával valamint
a pihenõtér használata pihenõággyal.)

(Az akció visszavonásig érvényes!)

Jöjjön, lazítson és pihenjen a Lenti Termálfürdõben!

