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„A bûnök elévülhetetlenek”…
A kommunizmus áldozataira emlékeztek

akár -50% kedvezménnyel!

Fotó: Sári Zoltán

Az akció 2013. február 27-tõl 2013. március 30-ig érvényes,
más akciókkal, fizetési kedvezményekkel nem összevonható!

Képünkön (balról): Simon Márta, Tantalics Béla és Molnár
István.
A Lenti Városi Könyv- majd Tantalics Béla, az egyetárban tartott ülésén a kom- sület titkára köszöntötte a megmunizmus áldozataira emléke- jelenteket. Az elõadók sorát Sizett a Honismereti Egyesület. mon Márta, a Lenti HonismeAz eseményen Kovács Béla reti Egyesület elnökhelyettese
(Folytatás a 2. oldalon)
versmondó mûködött közre,
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„A bûnök elévülhetetlenek”… Elméleti és gyakorlati ismeretek tárháza
A kommunizmus áldozataira emlékeztek 60 éves a TIT zalai szervezete
(Folytatás az 1. oldalról)

kezdte, aki kérdésünkre a következõket emelte ki „A magyarországi egypártrendszerû
diktatúra” címû elõadásából”:
– 2000. júniusától él az a
kormányhatározat, amely kimondja, február 25-e a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja. Ezen a napon
1947-ben Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt fõtitkárát
jogellenesen letartóztatták, majd
elhurcolták a Szovjetunióba.
Elõadásomban 1945-tõl vázolom fel, egészen a rendszerváltozásig, a magyarországi egypártrendszerû diktatúra legsötétebb korszakait és tetteit,
gondolva a gulag táborokra, s
a Rákosi-korszak rémtetteire.
– Megtörtént már a korszak megfelelõ történelmi feldolgozása?

– A „vörös terrort” nem
lehet elfogadni, világszerte közel százmillió áldozatról beszélhetünk, a rendszerváltozás
után megélénkült az idõszak
feldolgozása, de még adósak
vagyunk jó néhány részlettel,
vagy gondoljunk az Alkotmánybíróság legutóbbi döntésére, az önkényuralmi jelképek használatával kapcsolatban. A bûnök tehát elévülhetetlenek, az emlékezésnek
öröknek kell lennie.
A megemlékezésen Molnár
István:
Életünk
az
1950-es években, és annak
következményei címû elõadása következett, aki 56-os
forradalmárként elevenítette
fel az akkori történéseket,
majd angliai emigrációja tapasztalatait.
dj

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat az 1841-ben
alapított Magyar Természettudományi Társulat, valamint
az 1901-ben alakult Társadalomtudományi Ismeretterjesztõ Társulat jogutódja. A
tudományos ismeretek közvetítésében szerves szerepet betöltõ intézmény zalai ügyvezetõ igazgatója, Rózsás Csaba
foglalta össze e nagy múltú,
értékteremtõ munka fõ vonulatát.
– 1953. november 29-én
alakult meg a Zala Megyei Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat, amely 1990 óta egyesületi formában, önfenntartó
szervezetként mûködik. Az önfenntartás kényszere miatt a
tevékenység eltolódott a hagyományos ismeretterjesztéstõl az iskolán kívüli felnõttképzés, szakképzés felé, amelynek következtében 2004-tõl
TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület néven végzi munkáját.
Egyesületünk az egyik jelentõs
felnõttképzési
intézménnyé
nõtte ki magát az évek során.

Az elmúlt évtizedekben sikerült megõriznie pénzügyi stabilitását. A saját bevételekbõl
jelentõs összegeket fordítottunk a hagyományos ismeretterjesztésre és a tehetség gondozására is. Tavaly az általunk
szervezett és lebonyolított felnõttképzésben több, mint
1000 fõ vett részt. OKJ-s
szakképesítést 450-en szereztek, ebbõl 120 fõ munkanélküliként, munkaerõ-piaci képzésben részesült. A hagyományos ismeretterjesztés keretében 302 elõadást tartottunk
szerte a megye településein,
melyeket több mint 10 000
érdeklõdõ kísért figyelemmel.
2013-ban is meghatározó tevékenysége egyesületünknek –
a változó törvényi feltételekhez alkalmazkodva – a felnõttképzés. Idén a TIT zalai szervezetének 60. évfordulója jelenti az esztendõ egyik hangsúlyos programsorozatát intézményünk életében: „3x60”elnevezéssel, amely 60 évet, 60
helyszínt és 60 elõadást foglal
magába.
Török Irén

Fotó: Sári Zoltán
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége lenti szervezete is
megemlékezett a kommunizmus áldozatairól.

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

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

www.zalatajkiado.hu
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„Nem szabad kényelmesen hátradõlni…”
Erre hívta fel hallgatóságának figyelmét Kövér László,
a Magyar Országgyûlés elnöke
a közelmúltban tartott lakossági fórumon Lentiben. A házelnök annak kapcsán fogalmazta meg figyelmeztetését,
hogy 2000-ben többek között
az vezetett a választási bukáshoz, hogy túlzott mértékben figyelembe vették a közvélemény-kutatások nagyfokú
Fidesz-vezetést jósoló elõrejelzéseit.
A nagy érdeklõdés mellett
megtartott fórumon szó esett
még a választásokkal kapcsolatos regisztráció eltörlésérõl,

miszerint „ez legyen a legnagyobb veszteség, amit nem
tudtak végigvinni”… A parlament elnöke továbbá jónak tartotta Orbán Viktor évértékelõjét, hozzátéve: hosszú idõ óta
elõször látta „nem gyûröttnek”
az elnököt.
A fórumon kérdések is
elhangzottak a napi politikával
kapcsolatban, kiderült, hogy a
leglátogatottabb hírportálok
sokszor csak negatív, dekadens
és szexualitással operáló stílusban közölnek információkat,
annak ellenére, hogy van, amelyik éppen jobboldali tulajdonossal rendelkezik.

Fotó: Sári Zoltán
A házelnök (balról a második) szerint nem szabad abba a hibába esni, mint 2010-ben.

Mûködésük legsikeresebb évét zárták

Eszmecsere a tagok között…
12 éves mûködésük legsikeresebb évét zárta a 2012-es
évvel a „Fehérbottal a Kerka
Mentén” Látássérültek Lenti
Egyesülete, hangsúlyozta a szervezet évértékelõ taggyûlésén
Kovács Béla elnök.
– Feladataink és kitûzött
céljaink tekintetében nem voltak érdemi változások, tehát a
tagság érdekvédelme, egészségvédelem, betegségmegelõzés, a szociálisan hátrányos
helyzetûek segítése, társadalmi jelenlétünk a város életé-

ben megvalósításra került.
Nagy jelentõsége volt annak,
hogy egyesületünk csatlakozott a Kolping Gondozási Otthon támogatási szolgálatához.
– Munkájukat megyei
szinten is elismerték!
– A Zala Megyei Közgyûlés
részesítette egyesületünket a
„Civil társadalomért és nemzetiségekért”
kitüntetésben,
elismerve az elõbb részletezett
munkánkat, s erre nagyon
büszkék vagyunk. Kiemelném,
hogy mûködésünk személyi,

tárgyi és pénzügyi feltételei
adottak voltak az elmúlt évben, amely ilyen kis egyesület
tekintetében ne is olyan egyértelmû. Mi a sikert az un. NEA
(Nemzeti Együttmûködési Alap
– a szerk.)pályázatunk elnyert
támogatásának köszönhetjük
és reménykedünk, hogy újabb
beadott pályázatunk is hasonló elbírálásba részesül.
– Mi mondható el szlovéniai kapcsolataikról?
– Immár 11. éve, hogy
együttmûködési megállapodásunk keretein belül végezzük
közös munkánkat, melyet mai
taggyûlésünkön további tartalmakkal szeretnénk bõvíteni,
ez évben még eredményesebb

és aktívabb munkát szeretnénk végezni a muraszombati
és ptuji sortársakkal.
A taggyûlésen részt vett
Janez Solina, a ptuji és Vojmir Prosen, a muraszombati
látássérültek egyesületének elnöke, aki a következõképpen
foglalta össze nemzetközi kapcsolatukat:
– Elõször a sportban építettük ki együttmûködésünket
(lengõteke és sakk), aztán ezt
továbbfejlesztettük, a véleménycsere, a tapasztalatok átadása,
a kölcsönös sortársi élethelyzetek értékelése területeire.
Szakmai és kulturális együttmûködési pontokat is keresünk. Tervünk annak egyeztetése, hogyan tudjuk magasabb
szintre emelni kapcsolatrendszerünket.
dj

Nagy Imre temetkezési vállalkozó
temetkezési szolgáltató tevékenységemet megkezdtem

Teljes körû szolgáltatásaim:

Japánba repültek a rajzok
Sokadik alkalommal értek
el szép sikert a Lenti Móricz
Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai Intézmény diákjai.
Egy nemzetközi rajzpályázatra, melyet Tokióban szerveznek 13. éve, 5 földrész 80
országából 15 212 alkotás
érkezett.

Magyarországról 102, intézményünkbõl 24 ügyes kezû
tanuló kapott névre szóló ajándékcsomagot. Rajzos kis „mûvészeink” már 8 országban
pályáztak sikeresen, öregbítve iskolánk, megyénk hírnevét.
Paksa Tibor
felkészítõ tanár

ØHalottszállítás (bel-és külföldi, éjjel-nappali ügyelettel)
ØKoporsós és hamvasztásos temetések felvétele és
teljes körû adminisztrációs ügyintézése
(anyakönyveztetés, újsághirdetés feladás, búcsúztatás szervezés,
koszorú, sírcsokor rendelése)

Elérhetõség (éjjel-nappal):
Telefon: 0036-30-8349980
e-mail: imretemetkezes@gmail.com
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Száz önkéntes foglalkoztatását célozták meg

Jobbról Virágh Enikõ projektvezetõ.
Két, a letenyei és lenti kistérség területét érinti az az önkéntes munkán alapuló foglalkoztatási rendszer, melynek
részleteirõl a zalabaksai nyitókonferencián kérdeztük Virágh Enikõ projektvezetõt.
– A pályázat „Az önként
érted, értem, értünk” címmel
került kiírásra, és elsõsorban a
szociális, tehát idõsgondozás
helyi problémáit igyekszik orvosolni.
– Mennyire szükséges az
önkéntes munka az említett
területen?

– Az intézményeknek nagy
szükségük van a segítségre, hiszen létszám- és forráshiánnyal
küzdenek, az önkéntesek oldaláról pedig az lehet a motiváció, hogy kipróbálhatja a
munkát, hasznosan töltheti el
az idejét és segít abban, hogy
ne essen ki a munkanélküli a
szociális ellátó rendszerbõl, hiszen harminc önkéntes nappal
is igazolható a foglalkoztatás
helyettesítõ támogatásra való
jogosultság, továbbá pályakezdõknek is hasznos lehet, hiszen önéletrajzukba szakmai

tapasztalatot tudnak ezáltal
beírni.
– Tehát ezért a munkáért
nem jár anyagi juttatás. Milyen feltétel szükséges a munkavégzéshez?
– A 18. életév betöltése, és
hogy ne legyen hallgatói jogviszonya. Ezek az alapfeltételek. Mindenkit szeretettel várunk – akinek a szabadideje
engedi – itt Zalabaksa, Rédics,
Csesztreg környékén, hiszen
elsõsorban az itt mûködõ Kolping Otthonokban tudunk
munkát biztosítani.
Ábrahám Csillát, a Kolping
Gondozási Központ zalabaksai telephelyének vezetõjét az
önkéntes munka gyakorlatáról
kérdeztük:
– Az önkéntesség ellenszolgáltatás nélküli munkát jelent,

úgy, hogy a tevékenység más
személyek hasznára irányul –
szól a hivatalos megfogalmazás, de ennél sokkal többet
jelent számunkra az önkénteseink munkája. Lakóinkat sétálni viszik, misére kísérik, beszélgetnek velük, részt vesznek az étkeztetés lebonyolításában – ahol adott esetben
harminc fõt mozgatunk naponta több alkalommal –, tehát segítenek a mindennapi
életben. Nagyon büszke vagyok arra, hogy intézményünkben jelenleg kilencen végeznek önkéntes munkát, akik
hamar beilleszkedtek az otthon életébe, fantasztikus a teherbírásuk és ami a legfontosabb, jól érzik magukat
nálunk.
D.J.

Irodát nyitott az iparkamara Lentiben

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. március 4-én (hétfõn) 10.00-11.00 óráig,
Héra József
2013. március 4-én (hétfõn) 16.00-17.00 óráig,
Dr. Fekete Zoltán
2013. március 5-én (kedden) 15.00-16.00 óráig,
Árkovicsné Pezzetta Claudia
2013. március 6-án (szerdán) 9.00-10.00 óráig,
Gáspár Lívia
2013. március 12-én (kedden) 13.00-14.00 óráig,
Vatali Ferenc
2013. március 13-án (szerdán) 16.00-17.00 óráig.
Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem
Városrészekben tartandó fogadóórák:
Drávecz Gyula
2013. március 4-én (hétfõn) 17.00-18.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében,
Héra József
2013. március 4-én (hétfõn) 17.00-18.00 óráig a
mumori kultúrházban,
Gáspár Lívia
2013. március 12-én (kedden) 14.00-15.00 óráig a
máhomfai kultúrházban,
Gáspár Lívia
2013. március 12-én (kedden) 16.00-17.00 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban,
Vatali Ferenc
2013. március 13-án (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban
fogadják az érintett városrész lakóit.

Balról Balogh Géza, a szlovén - magyar tagozat elnöke, Ferecskó Zoltán, Mazzag Ferenc, Vörös Anikó kamarai titkár és
Becze Diána, a lenti iroda vezetõje.
A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara lenti irodájának megnyitásán Ferecskó
Zoltánt, a lenti térségi szervezetének elnökét kérdeztük.
– Legfontosabb feladatunk,
hogy irodánkat népszerûsítsük, bemutassuk a térség vállalkozóinak és egyben biztosítsuk azoknak a kamarai feladatoknak az ellátását, amiért
korábban Zalaegerszegre kellett utazni. Másik feladatunk a
térségi vállalkozások fejlõdési
lehetõségeinek biztosítására
vonatkozik, például a rendelkezésre álló kamarai források
– melyek elsõsorban a kis- és
középvállalkozások számára lehetnek fontosak –, elérését
jelenthetik. Az uniós források
pályázásánál is segíthetünk.
Mazzag Ferenc megyei elnök a vállalkozások szélesebb
körû kiszolgálását hangsúlyozta:
– A lenti irodánkat is azzal
a céllal nyitottuk meg, hogy

átfogjuk ezt a térséget, közelebb kerüljünk szolgáltatásainkkal a térségi vállalkozásokhoz.
– Milyen területeken tudnak segíteni?
– Például a Széchenyi kártya intézésében, a regisztrációban, az építésügyi regisztrációban, pályázatfigyelésben és
egyéb támogatásoknál is segíteni tudunk. A lenti iroda átadásával immár minden járási
székhelyen közvetlenül elérhetõek vagyunk, s ez reményeink
szerint jelentõsen segíti majd
az ügyek intézését. Hasonló –
de nemzetközi szintû – feladatokat lát majd el a Lendván átadott gazdasági irodánk, amely a muravidéki és
itteni vállalkozásoknak segíthet például a piacra jutás, a
kölcsönös helyzet- és igényfelmérés, s akár a terjeszkedés
területein.
dj

2013. február
Tóth Lajossal, Rédics alpolgármesterével beszélgettünk
az elmúlt idõszak helyi történéseirõl.
– A közelmúltban egy örömteli eseményen vettem részt
Szép Zsuzsanna címzetes fõjegyzõ asszonnyal közösen,
Borsos Péternét, Gizi nénit
köszöntöttük családja körében
90. születésnapja alkalmából.
Átadtuk részére a miniszterelnök úr által aláírt emléklapot
és nagyon örülünk neki, hogy
családja ilyen szépen gondját
viseli, s hogy megérhette ezt a
szép kort. Még egyszer jó
egészséget kívánunk neki, s
családjának.
– Milyen hagyományos programjaik voltak?
– Februárban valóban a hagyományosnak mondható rendezvényeknek volt szezonja
településünknek, ekkor tartotta éves bálját a Rédicsi Kertbarát Kör, mely idén 11. alkalommal került megrendezésre
és mint mindig most is nagyon
jól sikerült. Ugyancsak e hó-
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Színesítik a közösség életét…
napban volt Stángli Tibi barátunk negyedik önálló zenés
estje. A közeljövõben pedig a
Rédicsi Kertbarát Kör tartja –
immáron negyedik alkalommal – disznóvágási programját.
– Nem lehet panaszuk az
igen aktív szervezeteikre!
– Nagyon örülök annak,
hogy önszervezõdõ csoportjaink, civil szervezeteink különféle kikapcsolódást, szórakozást, hagyományápolást, sportolást lehetõvé tevõ programjaikkal, rendezvényeikkel
színesítik településünk életét.
Emellett több civil szervezetünk szervez különbözõ szakmai programokat, kirándulásokat, melyek szintén sokat jelentenek kis helyi közösségünk részére. Ahhoz képest,
hogy Rédics mindössze 980
fõs település 7 civil szervezettel, s mellette több öntevékeny csoporttal, kis közösség-

„Betonba zárt történelem…”

Tóth Lajos köszönti Borsos Péternét.
gel büszkélkedhetünk. Munkájuk elismeréseként illik név
szerint is megemlíteni õket:
Rédicsi Kertbarát Kör Egyesület, Rédics Község Sportegyesülete (2 szakosztállyal mûködik: futball és asztalitenisz),
Rédicsi Asszonykör, Rédicsi Iskolakörzet Gyermekeiért Alapítvány, Rédics és Vonzáskörzete Fejlõdéséért Közalapítvány, Barangolók a Természetért Egyesület, Nyárutó Nyugdíjas Klub, Rédics Térségéért

Egyesület, Rédicsi Önkéntes
Tûzoltó Egyesület, Rédicsi Színjátszók, Polgárõrség.
Tóth Lajos alpolgármester
hozzátette: nagyon fontos az a
közösségépítõ munka, melyet
civil szervezeteik, kis közösségeik végeznek, s nagyon reméli, hogy még hosszú ideig tart
az a lelkesedés, az a tenni akarás, ami az ezeket a csoportokat alkotó emberek szívében él.
D.J.

Elméleti és gyakorlati ismeretek tárháza
60 éves a TIT zalai szervezete

A tárlókban a hidegháborús idõszakból származó plakátok és
tárgyak.
A HM Hadtörténeti Intézet
és Múzeum 2007-ben kiállítási
anyagot adományozott Páka
Önkormányzatának a „Magyar
Maginot” (Déli határvédelmi
rendszer) címmel. Az állandó
kiállítás a zalai község mûvelõdési házában látható. A következõ lépésben az önkormányzat pályázati támogatás segítségével felújította a település
határában lévõ bunkerrendszert.
– Az önkormányzat a turisztikai lehetõségek kihasználása érdekében tovább gyarapította az itt lévõ látványosságokra épülõ, talán a „bunkerturizmus” kifejezéssel leginkább jellemezhetõ projektet –
mondta Lukács Tibor polgármester – A mûvelõdési házban
lévõ állandó hadtörténeti kiál-

lítást jó kapcsolatainknak köszönhetõen három új tárlóval
bõvítettük nemrég. Ezekbe – a
hadtörténeti intézet segítségével – az 1950-es évek katonai
relikviáit helyeztük el, gyarapítva az adott korszakot bemutató szakmai, történelmi
dokumentációt. A látogatók
így történelmi források, tárgyak és a bunkerrendszer megtekintésével tehetnek egyfajta
idõutazást az elmúlt századba.
Tavasszal – terveink szerint –
Páka ad otthont egy nemzetközi konferenciának, amelyen
magyar, szlovén, olasz és szerb
elõadóknak köszönhetõen, „Betonba zárt” történelem címmel tudhatunk meg még többet az említett korszakról.
dj

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat az 1841ben alapított Magyar Természettudományi Társulat,
valamint az 1901-ben alakult
Tá r s a d a l o m t u d o m á n y i
Ismeretterjesztõ Társulat jogutódja. A tudományos ismeretek közvetítésében szerves
szerepet betöltõ intézmény
zalai ügyvezetõ igazgatója,
Rózsás Csaba foglalta össze e
nagy múltú, értékteremtõ
munka fõ vonulatát.
– 1953. november 29-én
alakult meg a Zala Megyei
Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat, amely 1990 óta
egyesületi formában, önfenntartó szervezetként mûködik.
Az önfenntartás kényszere
miatt a tevékenység eltolódott a hagyományos ismeretterjesztéstõl az iskolán kívüli
felnõttképzés, szakképzés felé, amelynek következtében
2004-tõl TIT Öveges József
Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület néven végzi
munkáját. Egyesületünk az
egyik jelentõs felnõttképzési
intézménnyé nõtte ki magát
az évek során. Az elmúlt évti-

zedekben sikerült megõriznie pénzügyi stabilitását. A
saját bevételekbõl jelentõs
összegeket fordítottunk a hagyományos ismeretterjesztésre és a tehetség gondozására
is. Tavaly az általunk szervezett és lebonyolított felnõttképzésben több, mint
1000 fõ vett részt. OKJ-s szakképesítést 450-en szereztek,
ebbõl 120 fõ munkanélküliként, munkaerõ-piaci képzésben részesült. A hagyományos ismeretterjesztés keretében 302 elõadást tartottunk
szerte a megye településein,
melyeket több mint 10 000
érdeklõdõ kísért figyelemmel. 2013-ban is meghatározó tevékenysége egyesületünknek – a változó törvényi
feltételekhez alkalmazkodva
– a felnõttképzés. Idén a TIT
zalai szervezetének 60. évfordulója jelenti az esztendõ egyik hangsúlyos programsorozatát intézményünk
életében: „3x60”- elnevezéssel, amely 60 évet, 60 helyszínt és 60 elõadást foglal
magába.
Török Irén
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2013-ban hozzánk is „beteszi lábát” a Show!
Nem is kérdés, hogy a lenti mûvelõdési központ „Körhinta- Ifjúsági közösségfejlesztés a Lenti
Kistérségben” címû pályázatának egyik legizgalmasabb programeleme az I. Lenti Kistérségi 24
órás vetélkedõ „Aludj máskor!” lesz.
Várjuk olyan 30 fõs középiskolás csapatok jelentkezését, akik:
– nem félnek a kihívásoktól
– igazi csapattá válnának 1 nap alatt
– képesnek tartják magukat közel 130 feladat megoldására 24órán belül
– életre szóló élményt szeretnének
Bõvebb információ a 06-30/376-7785, 06-92/551- 019 telefonszámokon kérhetõ.
A program alakulásáról folyamatosan tájékozódhatsz a facebook I. Lenti Kistérségi
24 órás vetélkedõ „Aludj máskor” esemény oldalán.

2013. február

Ismerjük
meg õket!
Ezúttal a gutorföldei
Csondor Soma versét ajánljuk olvasóink figyelmébe.
A múzsa törött karjain
Félek néha elbolyongni
A részeg tenger habjain
Félek, nem lát s nem ért senki
A múzsa törött karjain
Esztétikus, szép verseket
Írnék, napi negyvenet
Ám inkább szállok
mélységekbe
S napokig eggyel szenvedek
S így is folyton visszafojtom
Szállni vágyó lelkemet
S a mélybõl jövõ bíbor képek
A sorok közt csak szellemek
Elrettent a meg nem értés
Hisz oly vakok az emberek
Olyan, mintha madár lennék
S szállni mégis nem merek
S ügyeltem sokat, ha tájt
teremtek
A köd csak épp oly nagy
legyen
Hogy át-átlásson rajta bárki
Kiben van egy cseppnyi
értelem
Megvadít és feldühít
Ez apollóni börtönöm
Jöjjön, ha kell, a meg nem
értés
De ha kínoz a rács, hát
áttöröm
Hisz a tudat alatt búvó
mélység
S a lázálmokban foganó
árnyak
A lélekben az egy igaz
szépség
S csak út egy tisztább
valóságnak
Hát meglehet, hogy eztán
néha
Nem érted a történetet
Mert rádöbbentem: A túl
sok érzék
Mi megfojtja a költészetet.

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. február

7

Lenti és Vidéke

Hétfõn várjuk, Péter bácsi!

A tánctanulás pillanatai.
Vidáman indult a nap húshagyó kedden a lenti Móricz
Zsigmond Általános Iskolában. Az intézmény tanulóiból
álló kis csoport vérpezsdítõ
rumba és csacsacsa dallamokra táncolva kellõen megalapozta a délutáni farsangi programok hangulatát, és nagy
sikert aratott a diákok, tanárok
körében. A rövid bemutató
után a gyerekekkel együtt táncoló Kuzma Péter csoportvezetõvel – aki a zalaegerszegi
Gála Társastáncklub Egyesület szakmai alelnöke – a Zala
megyei társastánc mozgalom
múltjáról és jelenlegi helyzetérõl beszélgettünk.
Zala megyében már a '60-as
évektõl kezdve beszélünk társastánc oktatásról. Rangosabb
események, mint például táncverseny, a '70-es években zajlottak Nagykanizsán, Kanizsa
Kupa néven. Jó szakmai színvonalú, elismert nemzetközi
táncverseny volt a rendezvény,
ami nagyon sok nézõt vonzott
a környékrõl is.
Közben Zalaegerszegen megalakult a Helikon Táncklub
Sarlós Dezsõ és Rimányiné
Kiss Anikó vezetésével, akik
elsõ hivatalos szervezõdésként
jelentek meg megyénkben. A
táncklubot azóta már Gallai
Gáborné vezeti. Tagjai rendszeres fellépõi a különbözõ
zalai mûvészeti fesztiváloknak.
Nagykanizsán is szervezõdött egy tánccsoport, Eraklin
Táncklub néven. Az együttes
jelenlegi vezetõje Lekszikov

Csaba. Õk igyekeznek újra
életre kelteni a Kanizsa Kupa
táncversenyeket. Habár a mezõny nem nemzetközi, a magyar ranglista élmezõnye meghívást kap ezen eseményre,
ami náluk már pénzdíjas megmérettetés.
– Zalaegerszegen 1998-ban
alakult a Gála Társastáncklub
Egyesület jómagam és testvérem, Salamonné Kuzma Renáta vezetésével. Jelenleg 220
aktív taggal rendelkezik a csoport. Tagjaink nagy része zalaegerszegi, de mûködik csoportunk Keszthelyen Baksa
Tímea vezetésével, Zalaszentgróton Tóth Mónika irányításával – mondja Kuzma Péter.
Az egyesület hagyományos
rendezvényei közé tartozik a
Gála Kupa táncverseny, melynek elindításával hosszú évekig tartó ûrt sikerült betölteni.
Itt az ország legkülönbözõbb
pontjairól érkezõ egyéni, páros versenyzõk standard és
latin táncokban mérik össze
tudásukat.
2000-tõl a Táncmûvészet
Világnapja alkalmából rendezett esemény minden évben a
zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színházban kerül lebonyolításra. A gála minden évben
sok-sok vendég fellépõt hív
meg a megyébõl a legkülönbözõbb táncos mûfajokból, hogy
együtt ünnepelhessék meg e
számukra oly fontos napot.
A Gála Táncklub legnagyobb rendezvénye a Zala
Open Nemzetközi Formációs

Táncverseny. Lengyel, osztrák,
szerb, német, cseh és magyar
csapatok szoktak nevezni az
eseményre, ami jelenleg Európa 2. legnagyobb formációs
táncversenye a résztvevõ csapatok tekintetében. Helyszíne
minden évben a zalaegerszegi
Városi Sportcsarnok, mely zsúfolásig megtelik ezen a napon.
– A rendezvényszervezésen
kívül a versenyeztetés is fontos
szerepet tölt be az életünkben
– teszi hozzá Kuzma Péter. –
Eredményeink: egyéniben kûr
magyar bajnoki 2. hely, regionális bajnoki címek, formációban több magyar bajnoki cím
felnõtt és junior korcsoportban egyaránt. Jelenlegi felnõtt
csapatunk képviseli hazánkat
az Európa- és világbajnokságon. Látványtáncban több
csoportunk is Európa- és világbajnoki címmel rendelkezik. Mindezen eredmények ellenére fontosnak tartom, hogy
felhívjam a figyelmet arra,
hogy senki sem bajnokként
kezdett el táncolni. Mindenki

tanfolyamon kezdte elsajátítani a tánclépések alapjait. Természetesen nem mindenkibõl
lesz versenyzõ, hiszen lehetõség van arra is, hogy „csak”
hobbi szinten táncoljon, csupán kedvtelésbõl… Nagyon
örülök, hogy a lenti Mûvelõdési Ház Körhinta projektjének köszönhetõen lehetõségem nyílt a Móricz Zsigmond
Általános Iskolában egy 30
órás tanfolyam vezetésére. Szeretek ide járni. Vannak kevésbé ügyes, de szinte õstehetségnek mondható tagjai is a csoportnak. Remélem, a húshagyó keddi bemutatónkon
szerzett sikerélmény következtében még nagyobb kedvvel folytatják a fiatalok a
tánctanulást. Jó lenne, ha ezzel
a tanfolyammal nem fejezõdne be Lentiben a társastánc
oktatás!
Beszélgetésünk után a szakadó hóesésben autója felé
igyekvõ csoportvezetõt fiúk
kiabálása állította meg: „Hétfõn várjuk, Péter bácsi!”

A tanultakat aztán már használni is lehet.

Kedves Olvasóink!

Az elõzõ számban februárra meghirdetett Tolerancia
Nap technikai okok miatt 2013. március 11-én kerül megrendezésre.
Helye: Városi Mûvelõdési Központ Lenti
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
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Életet menthet! Figyeljünk egymásra!

A nap 24 órájában „szolgálatban” van a berendezés.
Akár szó szerint is vehetjük
a fenti címet, hiszen a közelmúltban a gáborjánházi Szekeres Antalné gondozottnak a
harmadik agyi infarktusakor
éppen annyi ideje maradt,
hogy megnyomja a jelzõgombot!
– Mi történik ilyenkor
azzal, aki tagja a Lenti Kolping Gondozási Központ által
mûködtetett jelzõrendszeres
házi segítségnyújtás rendszerének? – fordultunk kérdésünkkel Gáspár Lívia intézményvezetõhöz.
– A jelzést az intézményünkbe bekötött 24 órás központi vevõ berendezés érzékeli, majd azonnal visszahívjuk
a jelzést adót, hiszen elõfordulhat, hogy véletlenül nyomta meg a „pánikgombot”.
Amennyiben egészségügyi, vagy
egyéb veszélyhelyzet áll fent, a
körzetben lévõ gondozónõ
vagy helyettese kimegy a
helyszínre (egyébként minden
jelzõrendszeri tagot elérünk
15 percen belül) és megkezdi
a segítségnyújtást.
– Ez nagy biztonságot
nyújthat az idõs, akár egyedül élõ, vagy beteg hozzátartozóját ápoló lakosoknak,

fõleg ha térségünk kisfalvas településszerkezetére gondolunk!
– Igen, eszközünk életet
menthet, a gáborjánházi hölgy
esete jól példázza mindezt.
Riaszthatnak a tagok, ha veszélyben érzik magukat, ha vagyonuk, személyük ellen támadást észlelnek, kapcsolatban
vagyunk a Lenti Rendõrkapitánysággal, a települések körzeti megbízottjaival, így azonnali intézkedésre is sor kerülhet, tehát a lakosság biztonságérzetének növelését is jelenti
ez a készülék.
– Bizonyára sok idõs olvasónk elgondolkozik és szeretne tagja lenni ennek a szolgáltatásnak!
– Van szabad kapacitásunk
Lentiben és térségében, csekély összegért, mindössze havi
maximum 1.500 Ft -ért tudjuk
biztosítani ezt a szolgáltatást,
melynek pontos összegét a
jövedelem (nyugdíj) értékhatárai alapján számoljuk ki. Egyébként tavaly 227 riasztásunk
volt, ennek szerencsére csak a
fele volt indokolt, de ahogy
említettem, minden jelzést
adót azonnal visszahívunk.
dj

Közös feladatunk, hogy a rendkívüli idõjárásra való tekintettel a tragédiák megelõzése érdekében figyeljünk, vigyázzunk még jobban egymásra! A veszélyhelyzetek megelõzésére
a rendõrség fokozta közterületi tevékenységét, kiemelt
figyelmet fordít a közterületeken élõ hajléktalanokra, egyedül
élõ idõs emberekre. Azonban nem lehetünk mindenhol jelen!
Ezért kérjük, az elkövetkezõ napokban fordítsanak még
nagyobb figyelmet:
– közeli és távoli hozzátartozóikra, fõleg egyedül, magányosan élõ, vagy mozgásukban korlátozott családtagjaikra,
szomszédjaikra, ismerõseikre!
– Ellenõrizzék, hogy a fagyásveszélynek jobban kiszolgáltatott hozzátartozóiknak, ismerõseiknek van-e megfelelõ
mennyiségû tüzelõje, élelmiszere, ivóvize, gyógyszere!
Haladéktalanul hívják a rendõrséget az ingyenesen
hívható zöld számon (112) amennyiben:
– azt tapasztalják, hogy egyedül élõ szomszédjuk nem ad
életjelet magáról, vagy nem észlelnek fûtésre utaló jeleket
náluk,
– ha nem tudják felvenni hozzátartozóikkal a kapcsolatot,
– ha az utcán, közterületen hajléktalan, segítségre szorulót, utcán fekvõ embert látnak!
Az idõskorúak sérelmére elkövetett bûncselekmények
legnagyobb része vagyon elleni bûncselekmény. Az elkövetõk
a sérelmükre elkövetett bûncselekmények során azt használják ki, hogy az áldozatok jószívûek, hiszékenyek, egyedül
élnek. Az idõs emberek korukból, egészségi állapotukból,
életmódjukból, szokásaikból, hiszékenységükbõl adódóan
könnyebben megtéveszthetõek.
Kérjük fogadja el tanácsainkat, melyeket személyi biztonsága és értékei védelmében javaslunk:
– A kapu, bejárati ajtó zárjában soha ne hagyja benn a
kulcsot!
– A ház ablakait, melléképületeit tartsa zárva, ha elmegy
otthonról!
– Ha csengetnek, ellenõrizze, ki keresi, ajtaját ne tárja ki
idegennek! Gondolja át indokolt-e az idegen jövetele, miért
kér iratot, értéket, pénzt öntõl! Kérjen igazolványt, ellenõrizze azt, illetve a megadott telefonszámot, közben ne engedje
be az idegent!
– Legyen jó viszonyban szomszédjaival, ha Ön is figyelmet
szentel nekik, õk is jobban fognak figyelni, ha segítségre
volna szüksége.
Lenti Rendõrkapitányság

2013. február
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A gyógyfürdõ üzemelteti tovább a kempinget és a panziót
Február 15-tõl a Lenti Gyógyfürdõ Kft. vette át a fürdõ mellett csaknem két évtizede létrehozott Castrum Termálpanzió és Kemping üzemeltetését.
A nemzetközi ADAC által
négycsillagos minõségi kategó2
riába sorolt 15 000 m -en elterülõ kempingben közel 150 db
2
lakókocsis egység található 40m ,
2
2
60m és 80m -es helyekkel.
A parcellázott és számozott
leálló helyeken a lakókocsikhoz áram, víz és TV csatlakozási lehetõség van kiépítve.
A kempinghez fûthetõ higiéniás blokk is tartozik, amiben zuhanyzók, mosdók, WC-k,
továbbá mosogató, szennyvízcsatlakozás, elektromos csatlakozási lehetõség, valamint mozgássérült vizesblokk található.

A kemping területén belül
2004-ben egy háromcsillagos
termálpanzió is létesült, amely
15 szobával, saját étteremmel,
társalgóval és recepcióval rendelkezik. A szobák balkonosak,
bennük franciaágy, pótágy továbbá TV, hûtõ, WC, zuhanyzós fürdõszoba biztosítja a
komfortot a vendégek részére.
Kutfej Attila, a gyógyfürdõ
ügyvezetõ igazgatója elmondta, hogy a kemping tulajdonosa a Lenti Castrum Thermalpanzió és Kemping Kft. kereste meg bérbeadási szándékkal
a fürdõt, mivel az elõzõ üzemeltetõvel a szerzõdés felmondásra került és a tulajdonosok
a Lenti Gyógyfürdõ Kft.-ben
látnák azt a biztos és stabil
partnert, amely hatékony üze-

meltetõje lehetne a kempingnek és a panziónak.
– A fürdõnek stratégiai érdeke, hogy jól mûködõ szálláshelyek vegyék körül hiszen
abból mi is profitálunk és ez a
helyi turizmus érdeke – tette
hozzá az ügyvezetõ. Elmondható, hogy a Lenti Gyógyfürdõ
Kft.-nek az évek óta következetesen folytatott profeszszionális marketing tevékenységének eredményeként már
profi szállásértékesítési tapasztalata és rendszere van, amit

bizonyít az a tény is, hogy az
elmúlt évben is több mint
7 000 vendégéjszakát regisztráltunk az általunk üzemeltetett és a velünk szerzõdéses
kapcsolatban lévõ szálláshelyeken. A mostani megállapodással pedig már ténylegesen is
Lenti legnagyobb szállásadójává vált a fürdõ.
Kutfej Attila elmondta még,
hogy amennyiben más lenti
szállásadónak is „gondja” van
szálláshelye üzemeltetésével,
vagyis nem tud elegendõ saját
vendéget szerezni és ennek
javítása érdekében szeretne
együttmûködni a fürdõvel, nyitottak a további szálláshelyekkel való együttmûködésre.

Az idõseket köszöntötték

A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete az
„Önkéntes pontok létrehozása Zala megyében” címû
(pályázati azonosító: TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0048) projektje keretében önkéntesek jelentkezését várja az alábbi
területeken:
• Véradásszervezésben való közremûködés
• Elsõsegélynyújtó tanfolyamok, elsõsegélynyújtó
versenyek szervezése
• Adománygyûjtés
• Rendezvényszervezés
• Házi segítségnyújtásba való bekapcsolódás
• Egészségügyi intézmények betegellátásában való
közremûködés
Érdeklõdni és jelentkezni lehet:
személyesen:
8960 Lenti, Ifjúság u. 12/2.
(hétfõn és csütörtökön: 8.00-12.00)
telefonon: +36 30/500 4960

A hagyományoknak megfelelõen Lenti két településrészében, Lentikápolnán és Bárszentmihályfán is megrendezték az idõsek napi köszöntést.
A szépkorúaknak a szórakoztató mûsor elõtt Dányi József, a Lenti Rendõrkapitányság bûnmegelõzési fõelõadója
tartott tájékoztatást az õket veszélyeztetõ trükkös rablásokról,
majd Horváth László polgármester köszöntötte a vendégeket.
Lentikápolnán közel száz
vendég elõtt a helyi óvodások

és az általános iskolás néptáncosok szórakoztatták az idõseket, valamint a diák színjátszók
(képünkön) is kedveskedtek
nekik egy darabbal. A mûsort
a lenti Szivárvány Kamarakórus könnyûzenei mûsora,
majd harmónikás-mulatós öszszeállítás és vacsora zárta.
Bárszentmihályfán szintén
a Szivárvány Kamarakórus
szórakoztatta dalaival a táncos
lábú közönséget. A késõ délutánba nyúló program ott is
vacsorával ért véget.

Vörös tojótyúkok
március 16-án (szombaton)
7 órakor a
lenti állatpiacon 650 Ft/db
házhoz szállítással: 700 Ft/db
Zalaboldogfán: 650 Ft/db

További információ: 06-30/851-0452 • 06/30-682-3217
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Csípõs ez a torma… Évadzáró és Vince-nap

– Tudod, Maris, már a közmondások sem a régiek! Ebben
a mai világban már nem is a bagoly fejéhez kell viszonyítanunk…
Rajz: Farkas László
Furcsa egy ügy, csípi is az korábban. Néhány évvel ezemberek szemét, mint a frissen elõtt ugyanis elsõfokon, majd
reszelt torma. „Földe” e megyé- jogerõsen is folytatólagosan
nek ritkán hordoz a hátán olyan elkövetett sikkasztás bûntette
esetet, mint amit napjainkban miatt elítélték a polgármester-jelölt hölgyet. A nevéhez
jegyeztek fel a krónikások.
Választás lesz a faluban, nem éppen illõ módon eltumégpedig idõközi. Forró a lajdonította a diákok osztályhangulat, igaz eddig is izzott pénzét. Hát ez nem volt egy
a parázs, s ezért kell március aranyos cselekedet. Az ítélet
10-én urnához invitálni a falu után elküldték a pedagógust
választópolgárait.
a lenti iskolából, késõbb méKetten szállnak harcba a gis megpályázta (?) az igazgapolgármesteri címért, egyi- tói posztot. Nem nyert, de ez
kük egyenesen kivont kard- nem szegte a kedvét, vállaldal. A harcias amazon a mi- kozó szelleme 2013 tavaszán
napi falufórumon egy oldal- is szárnyal. S az sem zavarja,
vágással próbálta térdre kény- hogy a „bagoly mondja verébszeríteni ellenfelét, a jelenle- nek, hogy nagyfejû” közmongi polgármestert, mondván: dás az õ esetében nem stimmegbízhat-e a falu egy olyan mel. A veréb rendben van, a
emberben, akivel szemben bagoly helyett kellene egy
rendõrségi és bírósági eljá- nagyobb fejû madár. De az
rások zajlanak?
már semmiképp nem lenne
A megvádolt polgármes- egy aranyos szárnyas.
ter (aki ellen információink
Közel a választás, közel a
szerint jelenleg sem rendõr- húsvét. Elõször a voksolás,
ségi, sem bírósági eljárás majd az ünnepi sonkához
nincs – a szerk.) egy cseles való torma reszelése. Ami
visszavágása talált. A bíró tust már most csípi a szemünket.
ítélt. Igaz, nem ezen a falu- A torma „földén”…
fórumon, hanem már jóval
E.E.

Több program is szerepelt
az elmúlt év végén, majd idén
januárban is a lenti Kertbarát
Kör Egyesület naptárában. A
civil szervezet vezetõsége pedig már az ezévi rendezvények
listáját tervezi.
December elején disznóvágással egybekötött évzárót tartottak a tagok, melyen több
mint ötvenen vettek részt. A
nagy hóesés miatt csak a helyiek tudtak ellátogatni a programra, a meghívott környékbeli és szlovén vendégek ez
alkalommal távol maradtak.
A 2013-as év hagyományosan a Vince-napi pinceszemlével vette kezdetét. A
kertbarát kör tagsága szervezett pincelátogatást a kebelei
vendég kertbarátokkal. A nap
folyamán hét borospincét kerestek fel. Ehhez a naphoz kötõdik a szõlõszentelés hagyo-

mánya, amire Fülöp András szõlõjében került sor, Tüske József
tornyiszentmiklósi plébános
szentelte meg a szõlõtõket. A
program az utolsó pincénél,
Péter János portáján ért véget,
ahol vacsorával zárták a napot.
– Több finom bort is megkóstolhattunk – mondta Elekné Horváth Magdolna, az
egyesület titkára. – A mennyiséget tekintve kevesebb lett a
bortermés, ám annál finomabbak a fajták. Fõként a chardonnay, ami elviszi a pálmát a
fehérborok közt.
Az egyesület szervezésén
kívül részt vettek a nemzetközi
Vince-napi találkozón is Rédicsen. A rendezvényt harmadik
alkalommal tartották meg,
idén Rédicsen, tavaly Lentiben, elõtte pedig Lendván, a
Cuk Borászatnál, ahonnan a
program ötlete is kiindult.

Borkóstolóval kötötték össze a Vince-napot a kertbarátkör
tagjai.

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.

Hirdetés

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

Pályázat beadási határideje: 2013. április 30.

HIRDETÉSÉT

Lenti Város Önkormányzata pályázatot ír ki a lenti
mûvelõdési házban kialakításra került, szerkezet-kész
állapotú melegkonyhás étterem bérbeadására.

A pályázati kiírás átvehetõ Farkas Tibor
vagyonkezelõnél, illetve a
polgármesteri hivatal
(8960 Lenti, Zrínyi u. 4.) titkárságán.

feladhatja a

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

2013. február

Sikeres évet zártak

Barta Ödön beszámolóját tartja.
Éves közgyûlését tartotta a
közelmúltban a Lenti Fegyveres Erõk és Testületek Nyugállományúak Klubja. Az eseményt ünnepélyes aktus tette
emlékezetessé, ugyanis Barta
Ödön 20 éve elnöke a klubnak,
aki ezen alkalomból a Magyar
Honvédség Hadkiegészítõ Nyilvántartó Parancsnokság réz
emléktábláját, a Honvédségi
Nyugdíjas Klubok Országos
Szövetsége ágyú makettjét, a
helyi klub tagságától, valamint
Magyar Lajos nyugalmazott
rendõr alezredestõl – mint
klub alapító tagjától – elismerõ oklevelet vehetett át.
Barta Ödön a továbbiakban
beszámolt a klub elmúlt éves
munkájáról, kifejtve, a klub a
felmerült anyagi problémák ellenére is sikeres évet zárt:
– Pályázati támogatásaink
késve érkeztek a számlánkra,
így többször, hogy a klub mûködésében ne legyen fennakadás, saját erõre is szükség volt
a kiadások finanszírozásához.
2012-ben pályázati úton az
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országos szövetségtõl (85.000
Ft) és a Lenti Civil Kurázsi
Közalapítványtól (65.000 Ft)
nyertünk el mûködésünkhöz
támogást. Fontosabb programjaink, mint a nõnapi ünnepségünk, városi koszorúzási ünnepségek, klubdélutánjaink a
Dedesi-tónál, a kerek évfordulós tagtársak köszöntése,
Bottyán-napi megemlékezésünk,
fõzõversenyeken való részvételünk, maradandó élményeket
jelentettek a résztvevõknek.
Az elnök kiemelte klubjuk
jól mûködõ kapcsolatait, köztük a Zalaegerszegi Honvéd
Klubbal, a Lenti Idõsügyi Tanáccsal, a Vakok és Gyengénlátók Szervezetével, a Honismereti Egyesülettel, a Rákóczi
Szövetséggel folytatott tartalmas együttmûködést, valamint
elismerését fejezte ki a szervezõ munkában részt vevõ tagtársainak, akik öregbítették
klubjuk hírnevét és segítették
munkájukat, hozzájárultak az
eredményes mûködéshez.
dj

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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Sporttigris Kupa gyerekeknek
A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:
HOLLÓKÕ HÚSVÉTKOR
Márc. 31.
9.900 Ft/fõ
BENELUX körutazás tulipánvirágzáskor
Máj. 10-15.
104.900 Ft/fõ
BAJOR KASTÉLYOK (PÜNKÖSD)
Máj. 18-20.
45.900 Ft/fõ
RÓMA-ORVIETO-TIVOLI-ASSISI
Máj. 23-27.
79.900 Ft/fõ
BULGÁRIA körutazás-fürdõzéssel
Jún. 22-29.
99.900 Ft/fõ
Észak-Olasz tóvidék és mûemlékvárosok
Jún. 12-16.
73.500 Ft/fõ
PÁRIZS gazdagon Versailles-Disneyland
Júl. 16-21.
96.900 Ft/fõ
SVÁJC gazdagon
Júl. 30-Aug. 4.
119.900 Ft/fõ
Örömmel tájékoztatjuk kedves Utasainkat, hogy
megjelent 2013. évi programfüzetünk, ami honlapunkról is letölthetõ. Keresse belföldi és egynapos programjainkat is. Elõfoglalási kedvezmény
március 31-ig.

A Lenti TE U 11-es gyõztes csapata. Állnak balról: Wünsch Lajos, Kondákor Bálint, Paál Benjamin, Czigány Ádám edzõ, alsó
sor: Ács Áron, Pusztai Gergõ, Szabó Kornél, Bertalics Erik,
Vörös László.

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

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

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

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

Érdeklõdni: 06 - 20 - 336 5202
Hagyárosbörönd, Fõ út 37.
kocsishuszonhat@freemail.hu

Keszthely

rik

magyarnóta mûsora

Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

ga

HarmonikÁcs Együttes

Nagykanizsa

un

Lenti TE. A gólkirály négy találattal Bertalics Erik (Lenti
TE) lett.
A 2004-es korosztályban
hat csapat nevezett, itt harmadik helyen végzett a Lenti TE.
A legjobb kapusnak Simon
Bálint (Lenti TE) bizonyult.

Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

H

Két korcsoportban is megtartotta teremlabdarúgó tornáját a közelmúltban a Lenti
Sporttigris Büfé. Délelõtt az U
11, tehát a 2002-es születésû
labdarúgók mérték össze tudásukat. A tíz nevezett csapat
közül elsõ helyezést ért el a

Részletes információért keresse a Zala Volán Utazási
Irodákat:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Zalaegerszeg

