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Biztos és jó alapokat nyújtott
50 éves a Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola

Fotó: Sári Zoltán
Árkovicsné Pezetta Claudia kiemelte: egykori tanítványaik
megállják helyüket az életben.
Fennállásának 50 évfordulóját nagyszabású jubileumi
ünnepséggel, egész hetes tanulmányi versenyekkel, rendhagyó órákkal, iskolai megemlékezéssel ünnepelte a lenti
Gönczi Ferenc Gimnázium és
Szakközépiskola. Köszöntõt

Horváth László polgármester
mondott:
– Egy Lenti méretû város
elképzelhetetlen megfelelõ
közszolgáltatások, egészségügy,
ipar, intézmények és iskolák
nélkül. A Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola in-

dítása óta abban a szellemben
dolgozott, hogy az iskolai tananyag átadása mellett neveljen,
jellemet formáljon, kitartó, lelkiismeretes munkára szoktasson, röviden: biztos és jó alapokat nyújtson.
A jubileumi rendezvényen
ünnepi beszédet Doncsev András, az Emberi Erõforrások
Minisztériuma parlamenti államtitkára mondott, akirõl lapunknak adott interjújából
kiderült, hogy Zajdán töltötte
a nyolcvanas évek végén katonaidejét.
– Valóban, 1988-89-ben voltam itt harckocsizó katona,
szép emlékeim maradtak városukról, de azért néhány évnek

el kellett telnie, hogy visszalátogassak. Hosszú távon hasznomra váltak az itt megtapasztaltak.
– Hogyan foglalná össze az
iskolarendszer átalakításával
kapcsolatos erõfeszítéseiket?
– Immár eredményekrõl
beszélhetünk, gondoljunk az
állami fenntartásba került iskolákra, szeptemberben indult az elsõ év a Klebelsberg
iskolafenntartó rendszerében.
Említhetem a pedagógus elõmeneteli rendszert, amelyben
átlagosan 38%-ban kaptak fizetésemelést a pedagógusok, megtörtént a kollektív
munkaszerzõdés megkötése a
(Folytatás a 2. oldalon)

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!
Felnõtt belépõ : 1 300 Ft
GYERMEKEKNEK (14 éves korig) A BELÉPÉS INGYENES!
Felnõtt belépõ (pezsgõfürdõ + szaunahasználattal): 2 500 Ft

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320
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Biztos és jó alapokat nyújtott
50 éves a Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola
(Folytatás az 1. oldalról)
szakszervezetekkel és kiemelhetem a tankönyvellátás tekintetében tett intézkedéseinket
is, amelyek egységessé és átláthatóvá tették ezt a rendszert.
Az ünnepség folytatásában
a felkérést elfogadó volt gimnáziumi tanulók – ma már
orvosok, jogászok – visszaemlékezéseit hallgathatták meg a
résztvevõk. Megható jelenet
volt a zalabaksai Takács-házaspár köszöntése, akiknek
gyermekeik, unokáik révén 13
családtagjuk járt a lenti gimnáziumba. A visszatekintéseket az iskola jelenlegi és volt
tanulóinak mûsora követte,
majd Árkovicsné Pezzetta
Claudia igazgatónõ mondott
zárszót:
– 50 nagy idõ. Akár egy
emberöltõnek is nevezhetnénk. Talán nem túlzás kimondani, hogy az 1985-ben Gönczi
Ferenc nevét felvett középiskola az elmúlt fél évszázadban a Kerka-parti kisváros és

választott pályán, sikereket érnek el a hivatásuk során a
fõvárosban, az ország más
vidékein, sõt külföldön is
Az igazgatónõ a továbbiakban megköszönte mindazok
áldozatos munkáját, akik a

Jubileumi ünnepség
Fotó: Sári Zoltán
Doncsev András mondott
beszédet.
környéke igazi szellemi központjává vált, ahonnan orvosok, jogászok, mérnökök, tanárok, óvónõk, védõnõk, kormány - és köztisztviselõk sora
került ki. Büszkék vagyunk
egykori tanítványainkra, akik
megállják helyüket az általuk

Folytatódnak a munkálatok
November elején újabb
fázisa kezdõdött meg Lentiben
az önkormányzati ciklusprogramban meghatározott útburkolati felújítási munkálatoknak. A 7-én, csütörtök reggel
elkezdõdött újabb munkafolyamat során a Bottyán úti
lakóházak közt található parkolóban vonultak fel a kivitelezõ
munkagépei, hogy a korábban
földdel borított burkolat nélküli parkolóban a mély kátyúkat feltöltsék és új, több réteg-

gimnázium sikereihez hozzájárultak, kiemelve a szülõk
bizalmát, amikor gyermeküket
az iskola gondjaira bízták. A
jubileumi ünnepség a mûsor
után állófogadással zárult.
(Dányi)

bõl álló masszív felületet kapjon (képünkön).
A két ütemben zajló felújítási munkálatok második üteme során már számos helyen a
városban és a városrészekben
egyaránt sikerült a rossz állapotú útszakaszokat kijavítani.
Az útfelújítási beruházások
összértéke megközelíti a 100
millió forintot, ebbõl a fent
említett parkoló helyreállítása
közel 2 millió forintot tesz ki.
Forrás: www.lenti.hu

A Fegyveres Erõk és Testületek Nyugállományúak Klubja fennállásának 30. éves évfordulója alkalmából ünnepséget tartott a Lenti Mûvelõdési
Központban. Kulturális bemutatók blokkjai és ünnepi köszöntõk sora színesítette az
eseményt, melyen elõször Horváth László polgármester köszöntötte a résztvevõket, gratulálva a sok éves, színvonalas
civil szervezeti munkához és
egyben felidézve a zajdai laktanya életét és a katonai szolgálat adta hasznos élettapasztalatokat. A folytatásban Magyar Lajos nyugállományú
rendõr alezredes, mint alapító
tag, emlékezett a klubélet
1983-1992 közötti idõszakára.
Ezek után Barta Ödön nyá.
fõtörzs-zászlós, az egyesület elnöke köszöntötte a résztvevõket.
– Klubunk jelenlegi létszáma 72 fõ, ami a honvédség,
rendõrség, határõrség, tûzoltóság tagjaiból, valamint nyugdíjba vonult közalkalmazottjaiból áll – hangzott Barta Ödön
beszámolójában, aki 1992 óta
áll a klub élén, s szervezi annak munkáját.
Az egyesület elnöke beszélt
a klub éves programjairól,
együttmûködési kapcsolatairól
és köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak a magas
színvonalú munkához.

Elismerések átadására is
sor került, melyet Barta Ödön
elnök és Horváth László polgármester adott át Szalai Ferencné, Berta Ferencné, Ferincz János, Barta Ödönné,
Kovács Béla, Bertainé dr.
Paczolai Ilona, Tótiván Ferencné, Treiber Gyuláné, Bálint Jánosné, Zakariás Zoltán
klubtagoknak.
A továbbiakban a kerek
évfordulós klubtagokat köszöntötték a jubileumi ünnepségen, majd köszöntõk hangoztak el a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szö-

Fotó: Sári Zoltán
Barta Ödön köszönti a résztvevõket.
vetsége vezetõsége és egyéb
katonai szervezetek képviselõi
részérõl, végül állófogadás zárta a rendezvényt.
dj

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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„Szépolvasás” verseny Lovásziban Erre nem volt még példa

Dányi József, a zsûri elnöke adja át a díjakat, mellette Dávid
Cecilia szervezõ.
A lovászi Buda Ernõ Körzeti Általános Iskola évrõl évre megrendezi az alsó és felsõ
évfolyamos tanulók számára
kiírt „szépolvasási” versenyét,
tudtuk meg Dávid Cecília tanárnõtõl, az esemény szervezõjétõl.
– Negyedik és ötödik osztályosoknak tartjuk meg versenyünket, melyre az idén is
több iskolából, Lentibõl, Csesztregrõl, Gutorföldérõl és helybõl neveztek. A zsûri tagjai
Balláné Borsos Csilla, Kovács
Ágnes, Dányi József, Német
Józsefné, Soós József, Porédos
Zsolt voltak.

Eredmények. 4. osztály: 1.
Simon Viola (Muraszemenye),
2. Sabjanics Zorka (Arany János Általános Iskola Lenti), 3.
Tóth Csenge (Gutorfölde), különdíj: Landi Leila (Lovászi). 5.
osztály: 1. Kondákor Bálint
(Lovászi), 2. Pusztai Gergõ
(Arany J. Ált Isk. Lenti), 3. Kiss
Nelli (Vörösmarty M. Ált Isk.
Lenti), különdíj: Farkas Petra (Kerkai Jenõ Ált. Isk.
Csesztreg).
A résztvevõk apró ajándékokat, emléklapot kaptak, a
legügyesebbek könyvjutalomban részesültek.

Állandó napirendi téma hazánkban a rezsicsökkentés.
Csûrhetik-csavarhatják a témát
az ellenzéki pártok, egyetlen
dolgot senki sem vonhat kétségbe: az elmúlt néhány évtizedben nem volt arra példa,
hogy nem növekedtek, hanem
csökkentek az alapvetõ szolgáltatási díjak. Errõl beszélgettünk Vigh László zalai országgyûlési képviselõvel.
– A kormánynak továbbra
is eltökélt szándéka, hogy segítsen az embereken, a családokon. Példátlan, hogy általános áremelkedés nélkül kezdõdött a 2013-as esztendõ –
mondja a fideszes képviselõ.
– Mi volt a rezsicsökkentés
alapötlete?
– Ha összehasonlítjuk az
uniós országokban a fizetéseket és az alapvetõ szolgáltatási
díjakat, sajnos hazánkban volt
az egyik legrosszabb arány. Jogos volt a polgárok elvárása a
kormánnyal szemben, hogy
ezen változtasson.
– A folyamat nem állt meg,
hiszen újabb rezsicsökkentésekre került sor…
– Az elsõk voltunk Európában, akik a bank- és válságadót
megléptük. Nem volt könnyû
dolog, hiszen hatalmas multinacionális cégek, nagy bankok

Vigh László
érdekeit sértettük. Mindezt
azonban a magyar emberek,
családok érdekében tettük. A
folyamatnak nincs vége, de
természetesen tudjuk, hogy
nem lehet „kifeszíteni” a szolgáltatókat, vagyis meg kell találni azt a határt, ahol még mûködik a rendszer.
– A szolgáltatások melyik
ágánál bonyolult igazán a
helyzet?
– Véleményem szerint a
hulladékszállításnál. Rendkívül
összetett a helyzet, de itt is
megoldást kell találnunk és
sok helyen már találtunk is.

Márton-napi Új kapu a köztemetõben
libát nyertek
Márton-napi rendezvényen
járt legutóbb a szlovéniai Csentében a Lenti Kertbarát Kör tagsága. Elekné Horváth Magdolnától, az egyesület titkárától
megtudtuk, több mint száz vendég volt jelen a tréfás „borszenteléssel”, komédiával egybekötött ünnepségen, majd több száz
tombolatárgy került kisorsolásra.
– Ekkor pedig már a szerencse is mellénk állt, éppen,
mint három évvel ezelõtt, mert
megnyertük a második és az elsõ díjat is. Utóbbi egy liba volt
a hozzájáró kézikosárban – tette
hozzá Elekné Horváth Magdolna.
dj

Új kaput kapott Lentiben a
Petõfi úti köztemetõ. A város
önkormányzata pályázatot írt
ki a köztemetõ fakapujának
elkészítésére. Ezt Németh Dezsõ fafaragó, iparmûvész nyerte el és magyaros motívumokkal díszítve készítette el. A
halottak napi városi megemlékezésen szentelte meg Köbli
Tamás plébános a Petõfi úti
köztemetõ új kapuját.
– Korábban a kerékpárút
közelsége is problémát okozott a temetõbe érkezõknek.
Most a közlekedés könnyítése
miatt beljebb került az új kapu
és ennek megfelelõen végezték a parkosítást is – tájékoztatta lapunkat Horváth
László polgármester. – Lenti

www.zalatajkiado.hu

városának tíz temetõje van,
ezek közül hétbe jelenleg is
temetkeznek. Az önkormányzat fontos feladatának tekinti
minden temetkezési hely rendben tartását. Fenntartásukra

több mint tíz millió forintot
költ a város évente. Az új temetõkapu elkészítése elõtt
már elkészült az új urnafal,
valamint hasonló felújítások
történtek a városrészekben is.

Horváth László és Köbli Tamás vágta át a szalagot.
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Tartalmas programkínálat Rédicsen Márton-napi hétvége

Tóth Lajos
– Igyekszünk más intézményekkel,
szakemberekkel
együttmûködve megteremteni
községünkben annak a lehetõségét, hogy azok is megtalálhassák a számításukat, akik kikapcsolódni, azok is, akik sportolni, s azok is, akik képezni
szeretnék magukat – kezdte
beszélgetésünket a közeljövõben induló, illetve már futó
programjaikról Tóth Lajos,
Rédics polgármestere.
– Szeptember végén, illetve
október elején a TÁMOP 2.1.2
program keretében a Katedra
Nyelviskola angol és német 90

órás tanfolyamokat indított településünkön, novemberben
pedig kezdetét vette a Lenti
Városi Könyvtár szervezésében egy 20 órás számítástechnikai tanfolyam. Ugyancsak
ezen idõszakban várjuk hetente két alkalommal aerobic lehetõséggel a mozogni vágyó
hölgyeket.
– Milyen terveik vannak a
közelgõ ünnepek kapcsán?
– December 5-én este a
„Házhoz megy a Mikulás”
program keretében a nagyszakállú tesz látogatást a gyermekeknél, december 6-án reggel
a Móra Ferenc Általános Iskolában, ezt követõen pedig a
Rédicsi Napközi Otthonos
Óvodában is meglátogatja a
gyermekeket. December 7-én
két helyi vállalkozó szervezésében egy Mikulás-napi és sport
bál kerül megrendezésre. Önkormányzatunk december 14ére szervezi a hagyományos
adventi idõsek napi mûsorát,
mellyel településünk szépkorú
lakóit szeretnénk köszönteni,
december 31-én pedig a rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola Szülõi Szervezete által az
immáron szintén hagyományosnak tekinthetõ szilveszteri
mulatság kerül megrendezésre.

A hõsi halottakra emlékeztek
A hagyományoknak megfelelõen a Lenti Honismereti
Egyesület és a város önkormányzata szervezésében került megrendezésre a hõsi
halottakról szóló megemlékezés a közelmúltban. A résztvevõk a II. világháborús emlékmûnél gyülekeztek, ahol Simon
Márta, az egyesület elnökhelyettese mondott beszédet:
– A mai napon emlékezünk
az I. és II. világháborúban elesett hõsökre és a zajdai laktanyában életüket vesztett katonákra. A halál mindig szörnyû, de az emberi erõszak, a
fegyver által elõidézett még
inkább az. A XX. századi Magyarország két vészes világ-

háborút vesztett el, nagy emberi, anyagi áldozatokkal… Ma
már senki sem tudja kideríteni, hogy féltek-e, nem félteke katonáink. Hogy hányszor
gondoltak haza az itt hagyott
szeretteikért aggódva, hányszor sóhajtottak a hazai föld
után, amelybõl sarjadtak, amely
oly kedves volt szívüknek és
ahová szüntelenül hazavágytak…
A megemlékezésen Kovács
Béla versmondó és a Lámfalussy Sándor SZKI tanulói
mûködtek közre szavalatukkal,
majd az emlékmûnél és a Táncsics úti katonai emlékmûnél
kerültek elhelyezésre az emlékezés virágai.
dj

Fotó: Sári Zoltán
Ha Márton-nap, akkor gasztronómiai verseny és bemutató.
A 24 város City Coopera- deklõdõk, majd õket a szlovétion projekt keretén belül ke- niai Dobronaki Nótázók csorült megrendezésre az a Már- portja követte.
Mi sem lehetett volna mélton-napi rendezvénysorozat,
melyen a résztvevõk hangula- tóbb befejezése a rendezvénytos bor- és ételkóstolóval egy- nek, mint a Márton-napi gasztbekötött kisvasutas utazáson, ronómiai verseny és ételbemukulturális programokon vehet- tató, ahol tradicionális magyar,
tek részt, továbbá az úszás szlovén és osztrák ételek kerülsportág kedvelõi egy nemzet- tek az asztalra, melyek közül a
közi versenyen mérhették háromtagú zsûri döntése alapján a lenti Fregatt étterem ételössze tudásukat.
Ezzel egy idõben indult kompozíciója kapta az legjobbútjára a Csömödéri Állami nak járó elismerést. Az eredErdei Kisvasút Márton-napi ményhirdetést követõen a renkülönjárata, melyet ez alkalom- dezvény résztvevõi és látogatói
mal az Ábel névre keresztelt a feltálalt ínyencfalatokból
gõzös vontatott el Lentibõl kaphattak ízelítõt.
Forrás: www.lenti.hu
egészen a csömödéri megállóig és vissza. Eközben az utasok a kiváló hazai borok mellett a szlovén és az osztrák
borvidékek ízeibõl kaphattak
kóstolót, illetve a bor mellé illõ
harapnivalóval is kedveskedtek a program szervezõi.
A mûvelõdési központban
egész nap látogathatóak voltak
azok a három ország borkülönlegességeit
felvonultató
standok, melyeket az intézmény aulájában helyeztek el és
ahol igazán kellemes ízekkel
találkozhattak a rendezvény
vendégei.
Kora délután, a mûvelõdési
központ színháztermében elkezdõdött kulturális bemutatót megelõzõen Horváth László polgármester köszöntötte a
megjelenteket, majd a Kerka
Táncegyüttes fellépése következett. Szintén magyar elõadók sorában lépett színpadra
a Félkótás Citerabanda, illetve
Gubinecz Ákos népdalénekes.
A nemzetközi színek elsõ
képviselõjeként az ausztriai
Bad Radkersburg városából
érkezett tánccsoport koreográfiáját tekinthették meg az ér-

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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Több mint kétszáz állig felfegyverzett, katonai ruházatba
öltözött ember lepte el november 16-án, szombaton kora hajnalban a zajdai laktanya területét. Ameddig a szem ellátott fegyverek, háborús felszerelések és harcba készülõ
emberek sokaságával találkozhattunk a hétvégi eseményen,
amely nem volt más, mint a
múlt hónapban nagy sikerrel
megrendezett nemzetközi airsoft találkozó folytatása. Az
Autumn Harvest III, azaz Õszi
Szüret III címet viselõ második nemzetközi airsoft találkozót ez alkalommal az osztrák
partnerekkel karöltve a szlovéniai Celjsko Airsoft Drustvo
csapata szervezte, melyre Szlovéniából, Ausztriából és Horvátországból is számos résztvevõ érkezett.
Mint azt megtudtuk, az
elsõ alkalommal októberben
megtartott összejövetel egyfajta pályafelmérés volt a fõszervezõk részérõl, mely során
megismerték a terepviszonyo-

Újabb „összecsapás” a zajdai laktanyában

kat, illetve a laktanya területén
található lehetõségeket és így a
korábbi találkozón részt vett
játékosok visszajelzéseivel és
észrevételeivel összevetve egy
már sokkal szervezettebb és
komolyabb találkozóra is sor
kerülhetett.
Mint minden profi szervezésû airsoft bevetésen, itt is
igyekeztek a szervezõk egy
olyan kerettörténetet kitalálni
a kora reggeltõl késõ estig tartó több órás játék mögé, amely

A kuruc generálisra emlékeztek
November közepén rendezték meg Lentiben az Átkötõ úti emlékmûnél a Bottyánnapi városi megemlékezést és
koszorúzást. A város önkormányzata és a Fegyveres Erõk
és Testületek Nyugállományúak közös rendezvényén
Tótiván Endre, a Rákóczi Szövetség Lenti-Lendvai Szervezetének elnöke emlékezett meg
Bottyán Jánosról, a Rákócziszabadságharc vezérérõl. Beszédében felidézte a katonái
közt népszerû Vak Bottyán
életét, katonai sikereit, bátor
tetteit és kudarcait.
– A kurucz generális szobra emléket állít a zajdai laktanya katonáinak, de emléke a
Rákóczi-szabadságharcnak is.
Bízom benne, hogy a magyar

5

hõsök emléke nem a feledés
homályába merül. A hõs emberek emléke az élõk szívében él
tovább és reméljük, hogy fiataljaink is ezeket az emlékeket
örökké fogják ápolni és megõrzik népünk múltját. Hangsúlyt kell fektetni az iskolákban a hazafias nevelésre. A pedagógusokra és a szülõkre
nagy feladat hárul, hiszen nekik kell a gyerekek szívébe
plántálni õseink tiszteletét,
emlékét és a rájuk való megemlékezést.
A mûsorban közremûködtek a Lámfalussy Sándor Szakképzõ Iskola diákjai. A beszédet követõen a civil szervezetek, iskolák és az önkormányzat képviselõi koszorúzták meg
Bottyán János szobrát.

Tótiván Endre méltatta a generálist.

kellõen
sok
feladatot ad a
résztvevõk számára, így megelõzve a játékokon esetenként
fellépõ üresjáratokat. A találkozón ez alkalommal 1991be, a kolumbiai
Bogota városában zajló események kellõs közepébe csöppentek a játékosok, kik közül egyik csapat a
helyi gerilla erõkhöz csatlakozott, míg a másik csapat a
képzelt történetben szereplõ
kormányzati erõket képviselte.
A történet kerek és egész,
igyekeztek a szervezõk nagyon
sok feladatot adni a játékosok
részére, akik a nap végén még
egy komoly éjszakai összecsapáson is részt vettek, melyet a
találkozó koordinátorai egy
különleges meglepetéssel is kiegészítettek. Építettek ugyanis
egy pánikszobát úgy, hogy az
egyik legénységi épület emeletén háborús hanghatásokat
közvetítõ hangszórókat és villódzó fényeket helyeztek el,
amivel valódi háborús körülményeket igyekeztek teremteni. Ebben a környezetben kellett az adott szinten két csapatnak összemérnie erejét.
A több mint kétszáz résztvevõ számos pozitív véleményt

fogalmazott meg és már néhány nappal a találkozót követõen sok hozzászólás született
különbözõ internetes fórumokon, amelyen a játékosok elégedettségüket fejezték ki a szervezéssel és a helyszínnel kapcsolatosan.
A találkozót koordináló fõszervezõ szerint jövõre a következõ találkozó alkalmával
egy ausztriai tévécsatorna közel fél órás összeállítást szeretne készíteni a zajdai laktanyában zajló airsoft játékokról.
Terveik szerint a következõ
évben egy még nagyobb, félezernél is több résztvevõt
számláló több napos nagyjátékot terveznek Lenti egykoron
rettegett laktanyájába, Zajdára,
így hamarosan a szomszédos
országokban is megismerhetik a múltbeli hazai sorkatonaság körében jól ismert mondatot: „Egy hét Lenti helyrebillenti.”
Forrás: www.lenti.hu
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90 millió forint a megyei fejlesztési tervek elkészítésére
Manninger Jenõvel, a megyei közgyûlés elnökével beszélgettünk
– Az Államreform Operatív Program keretében támogatást nyert projekt pályázati
anyagában láthattuk a megye új szlogenjét „GAZDAG ÉS
HARMONIKUSAN FEJLÕDÕ
ZÖLD ZALA”. Elnök úr, hogy
állnak most a megyei tervezési folyamatok?
– Önkormányzatunk elkészítette a megyei területfejlesztési koncepciót, amellyel
kapcsolatban egyeztetõ fórumokat tartottunk a járásszékhelyeken, valamint egy külön
fórumon vitattuk meg az
anyagot a civil szervezetek
képviselõivel. Valamennyi minisztériummal lefolytattuk az
államigazgatási egyeztetést,
így 2013. decemberében a megyei közgyûlés elé kerülhet a
koncepció jóváhagyásra.
– Melyek a koncepció legfontosabb üzenetei?
– A szlogenünkben is megfogalmazott hosszú távú célok
eléréséhez elengedhetetlenül
fontos a foglalkoztatás bõvítése és a gazdasági növekedés,
mely az életszínvonal emelkedésének az alapja. Fontos a
részvétel a dunántúli jármûipari hálózatban, a sármelléki
repülõtér ipari-logisztikai fejlesztése, s természetesen az
egészség- és gyógyturizmus. A
vidékfejlesztési források hatékonyabb felhasználása, valamint egy vidéki kis- és középvállalkozókat jobban szolgáló
bankrendszer a kistelepüléseket is szolgálhatja.
– Milyen anyagi háttér
biztosítja a területfejlesztési

Manninger Jenõ
dokumentumok elkészítésének pénzügyi forrását?
– A megyei önkormányzat
90 millió forint támogatást
nyert az Államreform Operatív Program keretében meghirdetett „Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévõ megyei önkormányzatok számá-

ra” kiírt pályázat keretében
(ÁROP-1.2.11/A-2013), így ez
az összeg áll rendelkezésre a
területfejlesztési koncepció és
a fejlesztési program elkészítésére.
– Miként alakul a tervezés további menete? Melyek a
legfontosabb prioritások?
– A közgyûlésnek 2014ben kell elfogadnia a megyei
területfejlesztési programot
és a megyei gazdaságfejlesztési részprogramot, valamint a
kistérségi fejlesztési programokat. Ezt a tervezési munkát
a két megyei jogú város kivételével az egész megyére
vonatkozóan végzi az önkormányzat. A terület- és településfejlesztési operatív programban szerepel közvetlen
forrás a megyei fejlesztések
megvalósítására a következõ
hétéves uniós ciklusban, de
természetesen további ágazati
operatív programokra is készülnek a megyei tervek. Jelenleg a következõ projektcso-

Fontos szempont a sármelléki repülõtér fejlesztése is.

magok kidolgozása zajlik: Zalai Integrált Gazdaságfejlesztési-, Zalai Turizmusfejlesztési-,
Zalai Alternatív Hálózati Gazdaságfejlesztési-, Zalai Vállalkozásfejlesztési-, Zalai Foglalkoztatási Együttmûködési-, Zalai Közösségerõsítõ Projektcsomag.
– Milyen források juthatnak a megyébe a 2014-2020
közötti uniós költségvetési
ciklusban?
– A terület- és településfejlesztési operatív programból
közvetlenül a két megyei jogú
városba közel 11 milliárd forint, a kistérségekbe 11,8 milliárd forint, a megyei önkormányzati fejlesztések megvalósítására pedig 15,2 milliárd
forint, azaz a megyébe összesen mintegy 38 milliárd forint
jut. Ezen felül pedig természetesen a további operatív
programokból is jelentõs források hívhatók le a megyei fejlesztések megvalósítására.
– Mire várható a területfejlesztési dokumentumok elkészülése?
– Az elnyert ÁROP pályázat alapján a tervezési feladatokkal 2014. szeptember 30-ig
kell végeznie a Zala Megyei
Önkormányzatnak, melyek közül a területfejlesztési koncepció már elkészült, a területfejlesztési program véglegesítése pedig 2014. I. negyedévében várható. Az elkészített dokumentumok folyamatosan nyomon követhetõk az
önkormányzat www.zala.hu
weblapján.

BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !
A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület az
alábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon
Targoncavezetõ,
Emelõgépkezelõ, (kivéve targonca)
Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelõ
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

www.zalatajkiado.hu

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Receptoldal egészséges ételekrõl
Ludaskása – nem csak Márton-napra
A Márton-nap a 40 napos
adventi böjtöt megelõzõ utolsó nap, amikor a jóízû és gazdag falatozás, vigasság megengedett. Ezen a napon rendszeresek voltak a lakomák, bálok,
vásárok. Ma is sok helyen táncos mulatságot csapnak, ahol
az asztalról nem hiányozhat
egy libafogás és az újbor.
A hagyomány szerint a fiatal libát megtisztítják, kibelezik, besózzák és meghintik
friss majorannával, kívül-belül.
Befûtik a kemencét, és lehetõleg nagy cserép- vagy öntöttvas tepsiben szép pirosra, ropogósra sütik. Ha elkészült,
feldarabolják. A mellcsontjáról
óvatosan lefejtik a húst (úgy át
kell sülnie, hogy ez könnyen
elvégezhetõ legyen), és szemügyre veszik a csontot, hogy
megjósolják belõle, milyen lesz
a tél. Ha barna volt, esõs, ha
fehér, akkor havas telet vártak.
Egyéb idõjárással kapcsolatos „jóslások” is kötõdnek ehhez a naphoz. Ha Márton napján havazik, gyakran elhangzott: „Eljött Márton szürke lovon.” Ha Márton fehér lovon
jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható.
A köztudatban azonban ezzel a nappal kapcsolatban a
Márton-napi lakomák a legismertebbek. A hiedelem szerint ludat illik enni ezen a napon, mert aki Márton-napján
nem eszik libát, az majd egész
évben éhezik. Márton az újbor
bírája is, ilyenkor ugyanis már
iható. A Márton-napi lúdpecsenyés vacsora végén már kiforrott újborral szokás koccintani,
ezt hívják Márton poharának.
Mi most ludaskását ajánlunk olvasóinknak – nem csak
Márton-napra.

Hozzávalók
mélyre:

kb.

5

sze-

A leveshez:
• Kb. 1,3 kg libaaprólék
(pl. szárnytõ, nyaka, zúza, szív),
• 35 dkg leveszöldség (sárgarépa, fehérrépa),
• 10 dkg zellergumó,
• 10-10 dkg zöldborsó és
gomba,
• 1 nagy vöröshagyma,
• 4 gerezd fokhagyma,
• 1 teáskanál egész feketebors (teatojásba zárva),
• 1 kis babérlevél,
• 1 teáskanál lestyán,
• 1/2 mokkáskanál õrölt szerecsendió
A rizshez:
• 35 dkg (basmati) rizs,
• 4-5 evõkanál libazsír,
• 1 kis vöröshagyma,
• õrölt fekete bors,
• 2 csokor petrezselyem,
• só
Elkészítés:
Az aprólékot megtisztítom,
langyos vízben megmosom, fazékba téve 1,5 liter vízzel felöntöm. Sózom, a teatojást beleteszem. A keletkezett habját a
tetejérõl leszedem.

Lúd nélkül nincs Márton-nap.

Nem csak Márton-napkor érdemes elkészíteni…
Közben a zöldségeket megtisztítom, nagyjából feldarabolom, a vöröshagymával, fokhagymával, babérral, lestyánnal, szerecsendióval a leveshez
adom, gyöngyözõ forralással
puhulásig fõzöm. A gombát a
végén adom hozzá egészben.
A levest egy kis fazékba szûröm, a visszamaradt húsdarabokat és a zöldségeket külön-külön tányérokban hûlni hagyom.
A leves tetejérõl kb. 5 evõkanál zsiradékot evõkanállal
leszedek, a levest tovább forralom (kb. 1 literre lesz szükség,
jó, ha a felesleget elfõvi, mert
intenzívebb ízû lesz).
A langyosra hûlt húst és a
kihûlt zöldségeket, gombát kis
darabokra aprítom.

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0047
Öngyógyító Lenti Kistérség
Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet
székhely címe: 8960 Lenti, Kossuth út 10.
Tel./Fax: 06/92/351-485
e-mail: lenti_efi_kisterseg@zalaszam.hu
honlap: www.lentirendelo.hu/efi

Egy nagy tapadásmentes
serpenyõben a levesrõl leszedett zsírt felhevítem, a rizst
benne üvegesre futtatom. Beledinsztelem a kis fej finomra
aprított vöröshagymát, a zöldborsót elkeverem benne, felöntöm háromszoros mennyiségû forró levessel. Sózom, bõven borsozom, lassan puhulásig párolom, kb. 15-20 percig
(nem kell kevergetni, és a fedõt emelgetni). Finoman belekeverem az aprított húst, a
zöldségeket, gombát és az aprított petrezselymet.
Pihentetem, frissen sütött
kis darabokra aprított libatöpörtyûvel (véletlen lemaradt a
fényképezésnél), házi vegyes
savanyúsággal tálalom.
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A térségre is hatással van
Nagykanizsa kisugárzása a
környezõ régióra – így DélZalára is – vitathatatlan. Ennek mértéke az idõk során
változott ugyan, de ma is megkérdõjelezhetetlen. Nem mindegy tehát, hogy milyen fejlesztésekre kerül sor a városban,
hiszen ezek érintik az egész
régiót.
Nemrég Olaszország legnagyobb szivattyúgyártó cége,
a DAB csoport ünnepélyesen
megnyitotta a közel ötezer
négyzetméter alapterületû új
gyártóüzemét Nagykanizsán.
Az ipari parkban lévõ üzemcsarnokot a legmodernebb
energetikai megtakarítást jelentõ technológiák alkalmazásával építették. A beruházás
összértéke meghaladta az 1
milliárd forintot.
– Tervszerû, hatékony városmarketing munkával próbáltuk felhívni a figyelmet
Nagykanizsára. Terveztünk, dolgoztunk mindannyian – vállalkozók (magyarok és külföldiek), munkavállalók, az önkormányzat dolgozói –, és talán ennek is köszönhetõ – az
elmúlt idõszak más sikerei
mellett – az a tény, hogy a DAB
Production Hungary Kft. Nagykanizsán megvetette a lábát!
Az önkormányzat pedig úgy,
ahogyan eddig, igyekszik közremûködõként minden segítséget megadni, hogy az együttmûködés gyümölcsözõ legyen.

Például a DAB és az egyetem
helyi kampuszának vezetõi között is kapcsolatot teremtettünk. Gazdasági stratégiánkat
tehát Nagykanizsa és környéke
adottságaira, hagyományaira, a
rendelkezésünkre álló erõforrásokra, a tudatos munkára és
a fejlesztésekre alapozzuk. A
városban és a térségben rendelkezésre áll jól képzett, már
munkatapasztalattal rendelkezõ szakembergárda, és egy
olyan oktatási struktúra, amely
rugalmas, és képes alkalmazkodni a piaci igényekhez. Ehhez társul a Nagykanizsa fekvésébõl adódó logisztikai központi szerep – mondta lapunknak Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ, a város polgármestere.
Egy másik, a térséget ugyancsak érintõ kedvezõ hír, hogy
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az aktív
és öko-turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztést
valósít meg. A pályázat a Magyarország-Horvátország IPA
Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007-2013 harmadik pályázati felhívásában
szerepelt, azon belül az 1.2.2-es
komponensben. Projekt partnerek: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint
vezetõ kedvezményezett, Kapronca Város Önkormányzata,
a Meðimurje Megyei Turisztikai Hivatal csáktornyai szék-

Munkavédelmi ki mit tud?
– a 60 éves zalai TIT-ben

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ
Egyesület november
15-én Zalaegerszegen, a Csány László
Közgazdasági Szakközépiskolában több
mint száz résztvevõvel munkavédelmi vetélkedõt rendezett. A jó hangulatú
vetélkedésen a munkavállalók csapatai
mellett a megye középiskoláiból nevezett tanulók és a
felnõttképzésben részvevõ munkanélküliek is számot adtak
tudásukról. A felnõttek között
a Flextronics International
Kft. dolgozói, a tanulók vetélkedésében a Keszthelyi Köz-

gazdasági
Szakközépiskola
diákjai végeztek az elsõ helyen.
Az elsõ három helyezett
csapat serleget, a versenyzõik
tárgyjutalmat vehettek át. A rendezvény az OMMF-11-P-0028.sz.
pályázati támogatásból valósult meg.

Ismerkedés a DAB új, nagykanizsai gyárával.
hellyel és Zalakaros Város
Önkormányzata. A projekt
költségvetése 1.999.230 euró.
– Nagykanizsa költségvetése a teljes összegbõl 55 % –
hangsúlyozta Cseresnyés Péter. – A fõ cél, hogy az együttmûködõ városok által határolt
területig érõ, már meglévõ
kerékpárutakat összekapcsoljuk új utak építésével, valamint kerékpározásra alkalmas,
kisforgalmú mellékutak kitáblázásával. Horvátországban elérhetõ lesz az Ausztriából induló és a Duna felé tartó Mura
és Dráva kerékpárút, Magyar-

országon pedig a Kis-Balaton
Kerékpárút és a Balatoni Bringakörút is. Mivel a fejlesztési
tervekben szerepel Budapest
kerékpárutas összeköttetése a
Balatonnal, így a határ túloldalától egészen Budapestig lehet
majd kerékpározni.
A projekttevékenységekben
a helyi vagy környékbeli vállalkozók elõnyben részesülnek. Kedvezõ lesz a beruházás
azoknak a helyi lakosoknak és
vállalkozóknak, akik különbözõ szolgáltatásokat nyújthatnak a turistáknak (szállás, vendéglátás, helyi termékek).

2013. november

9

Lenti és Vidéke

Együttmûködés a munkaerõ-piac
fejlesztésére
A vállalkozói szférával való kapcsolatok és együttmûködés
erõsítése volt a célja a közelmúltban zárult fórumsorozatnak,
amely a „Cseszt Regélõ” Nonprofit Kft. munkaerõ-piaci
szolgáltatásainak fejlesztése címû projektjének keretében
valósult meg.
A „Cseszt Regélõ” Nonprofit Kft. programjával a vállalkozók
részére nyújtott szolgáltatásaival segíti a térség foglalkoztatási szintjének növelését, az álláskeresõk és munkáltatók
eredményesebb kapcsolatfelvételét, a munkalehetõségek
közvetítését. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós
megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, ezért a
munkahelyteremtést kell ösztönözni és segíteni.
A fenti cél érdekében a nonprofit Kft. munkatársai a munkaközvetítés mellett többek között munkaerõ-piaci információkkal, álláshelyek feltárásával, foglalkoztatáshoz kapcsolódó tanácsadással segítik a vállalkozókat. Több más munkaerõ-piaci szolgáltatás mellett a nonprofit Kft. a munkaközvetítés szolgáltatására ez év végéig az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. által kiadott referenciát is
megkapja, amely alapján minõsített munkaerõ-piaci szolgáltatóvá válik a szervezet és egy egységes módszertan alapján
nyújtja szolgáltatásait a jövõben.
A projekt eredményeként létrejövõ minõsített munkaerõpiaci szolgáltatások lehetõvé teszik a munkavégzõ-képesség
megtartását és fejlesztését, hogy a vállalkozások rendelkezésére álljon a megfelelõen képzett, foglalkoztatható
munkaerõ.
A közlemény a TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0131 azonosító
számú, „Cseszt Regélõ” Nonprofit Kft. munkaerõ-piaci
szolgáltatásainak fejlesztése címû projektjében jelent meg.
A projektben elnyert támogatás: 7 980 492 Ft.

Sajtóközlemény
Készülnek Zala megye fejlesztésének alapjául
szolgáló területfejlesztési dokumentumok
2013. november 21.
A Zala Megyei Önkormányzat „Zala megye fejlesztésének alapjául szolgáló területfejlesztési dokumentumok elkészítése” címû pályázata 90 millió forint
uniós támogatást nyert az Államreform operatív
program keretében megvalósuló „Területfejlesztési
tevékenység támogatása a konvergencia régiókban
lévõ megyei önkormányzatok, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács számára” címû ÁROP-1.2.11/A-2013-A
kódszámú pályázati kiíráson. A projekt során elkészülõ dokumentumok képezik az alapját a 2014-2020
közötti uniós ciklusban megvalósítandó fejlesztéseknek. A gazdag és harmonikusan fejlõdõ Zöld Zala
célkitûzés megvalósítását az önkormányzat elsõsorban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, továbbá az egyéb ágazati és határon átnyúló
programok forrásainak lehívásával kívánja elérni.
A területfejlesztési dokumentumok a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal által meghatározott ütemezés szerint készülnek. A
Zala Megyei Területfejlesztési Koncepció elfogadására az Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési Koncepció elfogadását
követõen kerülhet sor, várhatóan 2013. december 31-ig, amely
már magában foglalja a projekt keretében a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség által elkészített helyzetelemzés
regionális kitekintésû aktualizálását is. Megkezdõdött a stratégiai
és operatív részbõl álló Zala Megyei Területfejlesztési Program,
valamint a 2014-2020 közötti uniós idõszak tervezését segítõ, a
területi és az ágazati operatív programokhoz illeszkedõ gazdaságfejlesztési részdokumentumok elõkészítése. A részdokumentumok a megyei gazdaságfejlesztési részprogramot, a kistérségi fejlesztési részdokumentumokat és az egyéb ágazati
operatív programokhoz kapcsolódó részdokumentumokat foglalják magukban. A projekt keretében a megyei fejlesztési elképzeléseket tartalmazó projektlista is összeállításra kerül. A megyei önkormányzat ezen felül koordinációs feladatot lát el a
megyei és a megyei jogú városok elképzeléseinek összehangolása, a határ menti programok tartalmának és a párhuzamosan
futó megyei fejlesztések összhangjának biztosítása, valamint a
közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) végrehajtása során.
A megyei területfejlesztési koncepció és a megyei területfejlesztési program kidolgozása során a megyei önkormányzat biztosította, és ezen túl is biztosítja a partnerséget, amelyet a
fentiekben ismertetett folyamat egészére kiterjesztett.
A www.zala.hu oldalon folyamatosan elérhetõk a projekttel
kapcsolatos aktuális információk.

Zala Megyei Önkormányzat
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10.
E-mail: elnok@zalamegye.hu
Honlap: www.zala.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

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

Érdeklõdõ gyermekek a helyi Kertbarát Kör standjánál.
Két uniós támogatás segít- tanoda-programot mutatta be
ségével rendezték meg Zala- lapunknak:
– Minden település igyekbaksán a legutóbbi egészségnapot, mondta érdeklõdésünk- szik azon dolgozni, hogy a lakosság helyben minél többféle
re Virágh Enikõ szervezõ.
részesüljön.
– Idén a helyi önkormány- szolgáltatásban
zat és a sportegyesület is nyert Zalabaksán is az történt, hogy
támogatást, az „egészség-terv csökkent a gyermeklétszám,
fejlesztésre, ennek keretében csak az alsó tagozat maradt
került megrendezésre nyitóna- helyben, így ûr keletkezett a
punk. Egy éven keresztül tar- korrepetálásra, nyelvtanulási
tanak majd programjaink, nehézségekkel küszködõk igémelynek bevezetõje a szûrõ- nyeinek kielégítésére. A tanovizsgálatokkal, táplálkozási ta- da-program a felzárkóztatás jenácsadással, egészséges ételek gyében a tudás bõvítése, információ továbbadás alapgondobemutatójával színesített nap.
– Sikerült megmozdítani a latok körében jött létre, melyet
falut, az egyesületeket erre a a helyi erõk (pedagógusok,
szakemberek) sikeres pályázanapra?
– Nem volt könnyû feladat, tuk révén a maguk javára formost zajló konferenciánkra díthatnak. Hét környezõ telepüsok érdeklõdõ érkezett, és re- lés fiataljai jöhetnek a foglalméljük, hogy a délutáni foci- kozásokra, akiknek tudásra, kiemeccsek is sok drukkert meg- gészítõ információkra van szükségük tanulmányi elõmenetemozgatnak majd.
A konferencián jelen volt lük érdekében – zárta gondolaVigh László országgyûlési kép- tait az országgyûlési képviselõ.
dj
viselõ is, aki a most induló

– A pákai Öveges József
Általános Iskola már 20 éve
ápol igen intenzív kapcsolatot
a német Oberschule Wesendorf iskolával – mondta a legutóbbi találkozó kapcsán Bicsákné Brenner Anikó tanárnõ. – Évenként találkozhatnak
egymással tanulóink, s e találkozókat igyekszünk színesebbé, felejthetetlenné tenni, hogy
élményekkel, ismeretekkel gazdagodva térjenek haza az idelátogatók. Ebben az évben október végén voltak vendégeink
a németországi tanulók és tanáraik Pákán.
– Milyen különlegességgel
lepték meg a partneriskola
delegációját?
– Már az elsõ nap izgalmas
volt, tanulóink 2-3 fõs csoportokban térképpel felszerelkezve fedezték fel Páka nevezetességeit vendégeinkkel. Megtekintették az Öveges-házat, a

templomot, a Wesendorf parkot, a mûvelõdési házat, az öregek otthonát. Mivel iskolánk
tanulóinak 44 százaléka hátrányos helyzetû roma diák,
ezért a nemzetiségi jegyek,
mint például roma viselet,
hiedelmek, ünnepek bemutatására is sort kerítettünk és
természetesen ahol csak lehetett, az elõbb említett felfedezõ sétán is, németül mondták el a roma gyerekek a tudnivalókat Páka nevezetességeirõl. Visszatérve a programjainkra: látogatást tettünk a Lenti
Termálfürdõben és Szent György
Energiai Parkban, majd egy kiváló hangulatú búcsúbulival
zártuk a találkozót. Egyébként
szeretnénk, hogy hátrányos
helyzetû tanulóink továbbra is
részt vehessenek közös programjainkon és sokat teszünk
azért, hogy a jövõ évi németországi úton is velünk tartsanak.

A németországi gyerekek a pákai kápolnánál.

Útavató Bárszentmihályfán
Hordógurítással tették emlékezetessé a bárszentmihályfai városrészben az útátadó
ünnepséget. A Lenti mihályfai
városrészében a lentikápolnai
elágazótól a sportpályáig terjedõ közel egy kilométer hosszúságú felújított útszakasz munkálatait még októberben végezték el. A mintegy tizennyolc
millió forint költséggel elvégzett aszfaltozás a Lentiben folyó útfelújítási program része.
– A 2010-13-as évek a beruházások éve, ezek hosszú távra
meghatározóak a település életében – mondta Horváth László polgármester az avató ünnepségen. – A kerékpárút hálózat kiépítése, a rendelõintézet felújítása, a fogyatékosok
ellátó intézetének kialakítása
és a turizmus élénkítését meghatározó fürdõfejlesztés is

megvalósult. Sikerült felújítani
az óvodákat, a rendelõintézetet, valamint a háziorvosi rendelõket is modernizálni. A város-rehabilitációs pályázat keretében átalakult a belváros, a
városközpont megszépült. Azon
munkálkodunk, hogy a város
közterei is megújuljanak és
egy polgárbarát városképet alakítsunk ki, amit a ciklusprogramban is elvállaltunk. Nagyon
fontos, hogy Lentiben minden
lakó jól érezze magát, szívesen
közlekedjenek a köztereken,
de ehhez az utakat, parkokat
folyamatosan gondozni, ápolni
kell. Növeltük a virágágyások
számát, amik egyre több itt
élõt nyûgöznek le, és a szökõkút is kedvenc találkozóhelye
lett a helyben élõknek és a
vendégeknek is. Ezenkívül több
programot is szerveztünk,

Horváth László polgármester és Drávecz Gyula településrészi
képviselõ söröshordó gurítással avatták fel az útszakaszt.
aminek a rendezvénytér adott
helyet.
A bárszentmihályfai utat
Németh Csaba káplán szentelte meg, majd ünnepélyes szalagátvágással adták át hivatalo-

san is a forgalomnak. Drávecz
Gyula településrészi képviselõ
arról tájékoztatta lapunkat,
hogy a településen élõk örömmel és lelkesedéssel fogadták a
megújult útburkolatot.

Sporttigris Kupa
Várják a jelentkezõket
A VI. Sporttigris teremlabdarúgó torna a lenti Arany
János Általános Iskola tornatermében kerül megrendezésre
2013. december 22-én. A torna kiírása a www.sporttigris.atw.hu
honlapon található.
Várjuk a csapatok jelentkezését 2013. december 14-ig
(bármely osztályból).
Jelentkezni lehet tel.: 06302671372, illetve e-mail cím:
sporttigris@freemail.hu .
A tornán tombolasorsolás és 7-es rugó verseny is lesz
értékes nyereményekkel.
A torna fõ támogatói:
OTP Bank Nyrt. Lenti fiók, Lenti Gyógyfürdõ Kft., Lenti
Hulladékkezelõ Kft., Lenti Városgazdálkodási Kft., LE-KO Kft.
Lenti, Pilsner Bt. lenti üzlete, MMR Lendva, SPORT - 36 sportszer és sportszerelés nagykereskedés Körmend.

A 24. kupagyõzelem
Hagyományosan Lenti a
házigazdája a megyei speciális tantervû iskolák részére
kiírt kispályás labdarúgó diákolimpiai tornának. Minden
évben ádáz küzdelmet vívnak
a csapatok a kupagyõzelemért. Idén õsszel az általános
iskolásoknál Lenti csapata
lett a bajnok. További sorrend: 2. Zalaegerszeg, 3. Keszthely, 4. Nagykanizsa. Gólkirály:
Horváth Richárd (Lenti), legjobb játékos: Salamon Márk
(Zalaegerszeg), legjobb kapus:
Andrics Márk (Nagykanizsa).
A szakiskolásoknál is parázs csatában alakult ki a
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végsõ sorrend. Itt is a Paksa
Tibor edzõ vezette lenti csapat lett a kupagyõztes, 24.
alkalommal, 2. helyezett Zalaegerszeg, 3. helyezett Keszthely. Gólkirály: Orsós Roland
(Lenti), legjobb játékos: Berkovics József (Keszthely),
legjobb kapus: Nagy László
(Zalaegerszeg).
A 34 éves lenti Móricz
Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai Intézmény a 24. kupagyõzelmével természetesen megyei listavezetõ. Elsõ
alkalommal fordult elõ, hogy
egy intézmény mindkét csapata kupagyõztes lett.

Régiós válogatott lenti úszó
Nemzetközi úszóversenyt
rendeztek Lentiben a Mártonnapi programokhoz kapcsolódóan. A 24 város-City Cooperation projekt keretében szervezett sporteseményre szlovén
úszók is érkeztek, összesen
mintegy százan vettek részt a
versenyen Körmendrõl, Zalalövõrõl, Lendváról, Radencibõl a lentiek mellett. Négy
korosztályban indultak a versenyzõk, amatõr kategóriában
is lehetõség nyílt a versenyzésre, a csapatok városukat
képviselték.
A nap folyamán közös váltóversenyt is rendeztek vegyes
csapatokkal, ide sorsolás alapján kerültek be az együtesek
úszói.
Kiss Tamás a Lenti GYÚK
edzõje elmondta, ez a verseny
gyakorlás volt a november végi
soproni megmérettetés elõtt,
nagyon jó lehetõség, hogy
kipróbálják magukat.
Az úszóklub egyik fiatal tehetsége, a már több kiemelkedõ eredményt is elért Holl
Hanna a Márton-napi versenyen is szépen szerepelt.
Hanna nemrég bekerült a
régiós válogatottba, így Kovács
László Györk mellett két lenti

úszó is szerepel a legjobbak
között. A fiatal tehetség edzõje
szerint az egyik legjobb dunántúli mellúszó a 2003-as korosztályban, így az utánpótlás
válogatott vezetõje is felfigyelt
rá, valamint részt vett már válogatott edzésén is, ahova a régió legeredményesebb úszói
kapnak meghívást. Tehetséggondozásban nagy szerepet
vállal a régiós egyesület, aminek a Lenti GYÚK edzõje is
tagjává vált.
Hanna legerõsebb száma a
200 mell, állóképessége miatt
ezen a távon éri el a legjobb
eredményeket, de közben 100
és 50 mellre is gyakorol. A
mellúszás mellett jól megy
neki a gyorsúszás is, így a jövõben is ezekben a számokban
indul majd a versenyeken.
Holl Hanna, a Lenti Arany
János Általános Iskola tizenegy
éves diákja már nagyon korán,
hat évvel ezelõtt, szülei bíztatására kezdett el úszni. Kezdettõl jól érzi magát az uszodában, hetente ötször jár edzeni, bevallása szerint már alig
izgul a versenyek elõtt. Nagyon örül a válogatottban való
szereplésnek és sokáig szeretné az úszást folytatni.

Fogadóórák
Horváth László polgármester,
Ferenczi Róbert alpolgármester
fogadóórájára a 92/553-912-es telefonszámon lehet jelentkezni.
Települési képviselõk fogadóórái:
Héra József
2013. december 2-án (hétfõn) 15.00-16.00 óráig,
Dr. Fekete Zoltán
2013. december 3-án (kedden) 15.00-16.00 óráig.
Árkovicsné Pezzetta Claudia
2013. december 4-én (szerdán) 9.00-10.00 óráig,
Drávecz Gyula
2013. december 10-én (kedden) 8.00-9.00 óráig,
Vatali Ferenc
2013. december 11-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig.
Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem
Városrészekben tartandó fogadóórák:
Héra József
2013. december 2-án (hétfõn) 16.15- 17.15 óráig a
mumori kultúrházban,
Vatali Ferenc
2013. december 11-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,
Drávecz Gyula
2013. december 12-én (csütörtökön) 17.00-18.00 óráig a
bárszentmihályfai kultúrházban
fogadják az érintett városrész lakóit.

A lenti versenyzõk.
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Munkát vállalok!
Idõsek, betegek otthoni gondozását,
valamint takarítást
Lentiben és közvetlen
környékén vállalok.
Tel: 06/30/891-4086
a
ng
Hu
rik

– Bérfõzés
– Palackozás
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon: 92/380-037

Polgári búcsúztatás
Horváthné Bencze Irén
Iroda: 8913 Egervár, Nádasdy T. u. 24.
Telefon: 92-564056
Mobil: 30-2524002
E-mail: bencze.iren@t-online.hu

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
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Öngyógyító Lenti Kistérség
Ne gyújts rá!
A nemzetközi „Ne gyújts
rá” - mozgalom világnapját
minden év november harmadik csütörtökén tartják. A mozgalom 1974-ben az Amerikai
Egyesült Államokból indult útjára. Célja, hogy legyen minden évben egy olyan nap, amikor a cigarettázók nem gyújtanak rá, és a társadalom figyelmét felhívják a dohányzás és a
passzív dohányzás veszélyeire.
Ebben az évben a lenti dr.
Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet által mûködtetett
Egészségfejlesztési Iroda is
hozzájárult ahhoz, hogy a kisiskolás korú gyermekek tudják, mire figyelmeztetünk november 21.-én.
Az Országos Egészségfejlesztési Intézet egy központilag szervezett kampányt tervezett az egész országban.
Elengedhetetlennek tartottuk
bevonni a gyermekeket, illetve
biztatni õket a kreatív és õszinte fogalmazásra, illetve rajzolásra. A cél az volt, hogy a lehetõ legtöbb tanuló megkapja
a levelet, amit családtagjának,

Levél édesanyának.

rokonának címezhetett annak
érdekében, hogy hagyja abba a
dohányzást. Rengeteg szívhez
szóló fogalmazás és szép rajz érkezett intézményünkbe, amit már
eljuttattunk az Országos Egészségfejlesztési Intézetnek. Õk fogják a legjobb leveleket kiválasztani, amit a www.egeszseg.hu
oldalon tesznek majd közzé.
Szorítunk azért, hogy a Lentiben élõ gyermekek írásai közül is kerüljön ki sok-sok jó pályamunka!
A dohányzás társadalmi elfogadottsága folyamatos csökkenést mutat. Kutatások szerint jelentõsen emelkedett azok
aránya, akik szerint nyilvános
helyeken meg kell tiltani a dohányzást. Egyre több a leszokni vágyók száma és reméljük,
hogy programjaink révén még
több ember leszokásához hozzájárulhatunk. Hosszú távú
nem titkolt célunk viszont az
lenne, hogy a most felnövõ generáció, pontosan a 9-11 éves
gyermekek már ne a dohányos
felnõttek számát szaporítsák.
(Folytatás a köv. oldalon)

Levél apának.

Levél a barátomnak.

ÖLK - I.

ÖLK - II.
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Öngyógyító Lenti Kistérség
Ne gyújts rá!
(Folytatás az elõzõ oldalról)
A dohányfüst-mentes környezethez mindenkinek joga van.
Az Országgyûlés 2011. 04.
26-án elfogadta a nemdohányzók védelmérõl szóló törvény
módosítását.
A tilalom vonatkozik valamennyi zárt légterû közforgalmú helyiségre, azaz valamenynyi munkahelyre, egészségügyi szolgáltatóra, vendéglátóipari egységre, beleértve a
közintézményeket, szórakozóhelyeket, kocsmákat, bárokat,
tömegközlekedési eszközöket,
buszmegállókat, a gyalogosok
által használt aluljárókat, játszótereket és azok 5 méteres
körzetét is. Kivételt csak a hotelek szivarszobái, illetve a
börtönök és pszichiátriai intézetek jelentenek.
A törvénymódosítás 2012
január 1-jén lépett hatályba.
A törvény szigorításával Magyarország is megfelel az Európai Unió és a Nemzetközi
Egészségügyi Szervezet egészségpolitikai, szakmai elvárásainak és egyben jelentõs mértékben csökkentheti a dohányzás
okozta népegészségügyi és
gazdasági károkat is.
Ennek megfelelõen került
továbbfejlesztésre a www.
leteszemacigit.hu honlap, és
ennek az ügynek érdekében
próbálunk az egészségfejlesztési irodán keresztül is segít-

„Ne gyújts rá!” Világnap
séget nyújtani. Lenti és Kistérségben 9 háziorvosi körzetben
kezdünk el elõadássorozatokat
tartani a dohányzás káros hatásairól és segítséget nyújtani
a leszokáshoz.
Azok számára, akik jelenleg
még az elhatározás pillanatában állnak, vagy esetleg már az
elsõ lépéseket teszik meg a leszokás rögös útján, cikkünkben néhány elgondolkodtató
adattal szeretnénk szolgálni,

mintegy megerõsítésül, hogy
döntésük helyes, s mellette ki
kell tartani.
Nem tudom, hogy tudták-e?
A dohányzás rontja a látást
Egy nemrégiben végzett
felmérés szerint, az egészség
megõrzése kapcsán a megkérdezett magyarok 47,5%-a minõsítette az ép látást a legfontosabbnak. 43%-uk szerint a

A nemdohányzók védelmérõl szóló törvénymódosítás 2012 január 1-jén lépett hatályba.

szem nap elleni védelme a
látás megõrzésének legbiztosabb módja. A válaszok között
ezt követte a magas vérnyomás
csökkentése (35,5%), majd az
egészséges és kiegyensúlyozott étrend (16,5%). A válaszadóknak csak egy igen kis
része, 13,9%-a gondolta úgy,
hogy a dohányzás abbahagyása hatékony eszköz lehet az
egészséges látás megõrzése érdekében.
Tudományos kutatások kimutatták, hogy a dohányzás
elõsegíti a szem megbetegedését. Szélsõséges esetben pedig gyógyíthatatlan vaksághoz
vezethet.
Egészségfejlesztési irodánk
programsorozatában e probléma kiküszöbölése érdekében kampányszûrés keretén
belül szemészeti vizsgálatot
végzünk 9 háziorvosi körzetben Lenti I-es számú körzet:
dr. Doncsecz Dorina, Lenti II.es számú körzet: dr. Seresné dr.
Pirkhoffer Katalin, Lenti III.as számú körzet: dr. Zsirai
Marianna, Lovászi: dr. László
Péter, Csömödér: dr. László Marianna, Csesztreg: dr. Venczel
István, Tornyiszentmiklós: dr.
Molnár Klára, Páka: dr. Bakos
Katalin, Gutorfölde: dr. Barbalics Marianna irányításával
szemész szakorvosok bevonásával. A szûrések idõpontja
2014 január hónaptól 2014
júniusáig.
(Folytatás a köv. oldalon)
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Terhesség alatti dohányzás
A kutatók arra is felhívják a
figyelmet, hogy azok a gyermekek különösen fogékonyak
az asztma megjelenésére, akik
méhen belüli életük során is ki
voltak téve a dohányzás egészségkárosító hatásának. Az õ
esetükben az asztma kockázata
kilencszeresére nõtt. Eszerint
az anya terhesség alatti dohányzása a magzat tüdejét
egyértelmûen sérülékenyebbé

szerint a fiatalok igen nagy
százaléka élete során, ha nem is
válik függõvé, de ha többször
nem is, egyszer biztosan rágyújt.
A rendszeresen dohányzó serdülõk körében azonban jóval
magasabb az asztma kialakulásának kockázata, mint füstmentes életet élõ társaiknál.
COPD (krónikus obstruktív légúti betegség)
Az asztmás megbetegedésen és a terhesség alatt egy-

A dohányzás gyakran vezet tüdõrák kialakulásához.

Számos veszély forrása a terhesség alatti dohányzás.

zük 9 háziorvosi körzetben.
Lenti I-es számú körzet: dr.
Doncsecz Dorina, Lenti II-es
körzet: dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin, Lenti III-as számú
körzet: dr. Zsirai Marianna, Lovászi: dr. László Péter, Csömödér: dr. László Mariann, Csesztreg: dr. Venczel István, Tornyiszentmiklós: dr. Molnár Klára,
Páka: dr. Bakos Katalin, Gutorfölde: dr. Barbalics Marianna
irányításával tüdõgyógyász szakorvos bevonásával. A szûrések
idõpontja 2014 január hónaptól 2014 júniusáig tart.
Szív- és érrendszeri betegségek

A dohányzás és az alkohol együtt tovább súlyosbítja a helyzetet a megszületendõ gyermek szempontjából.
teszi, így pedig a gyermek ké- értelmûen kerülendõ aktív és
sõbbi dohányzása nagyobb ká- passzív dohányzáson kívül károsító hatással bír. Tény, hogy ros szenvedélyünk számos
a terhesség alatti napi ½ - 1 do- egyéb súlyos betegség kialaboz cigaretta körülbelül fél kg-al kulásához vezethet. A vizsgálat
csökkenti a születendõ magzat tanulsága, hogy a dohányzással
testsúlyát.
töltött évek hosszával egyenes
arányban nõ a COPD megjelenésének valószínûsége.
Asztma
Egészségfejlesztési irodánk
„Kezdõként” valószínûleg ke- programsorozatában e problévesen gondolunk arra, milyen ma kiküszöbölése érdekében
súlyos következményekkel jár kampányszûrés keretén belül a
majd a késõbbiekben az a bi- tüdõ állapotának felmérését,
zonyos elsõ szál. A kutatások tüdõszûrõ vizsgálatokat végez-

A dohányzás a fentieken
kívül nagymértékben hozzájárul a szív- és érrendszer állapotának romlásához. Minden
elszívott szál cigaretta rontja
szervezetünk állapotát, ezzel
jelentõsen növelve a szívinfarktus, stroke és érelmeszesedés kockázatát. Ezzel egy idõben nagymértékben növelik a
daganatos betegségek kialakulásának kockázatát is. Komplex szûrés keretén belül a következõ orvosi körzetekben és
orvosok irányításával lesznek
szûrések 9 háziorvosi körzetben. Lenti I-es számú körzet:
dr. Doncsecz Dorina, Lenti IIes körzet: dr. Seresné dr.
Pirkhoffer Katalin, Lenti III-as
számú körzet: dr. Zsirai Marianna, Lovászi: dr. László Péter, Csömödér: dr. László Ma-

rianna, Csesztreg: dr. Venczel
István, Tornyiszentmiklós: dr.
Molnár Klára, Páka: dr. Bakos
Katalin, Gutorfölde: dr. Barbalics Marianna. A szûréseket
2014. március hónaptól 2014
november hónap végéig szeretnénk megvalósítani.
Daganatos
sek

megbetegedé-

A tüdõ daganatos megbetegedése mellett a dohányzás
gyakran vezet daganat kialakulásához a szájüregben, de magas az emésztõszervrendszerben keletkezett daganatok elõfordulásának aránya is. Jelenleg a tüdõrák rendelkezik a
legmagasabb elõfordulási aránynyal és mortalitással az egész
világon. Daganatok kiszûrése is
az ütemezett feladataink körét
bõvíti. Már egy szál cigaretta
nikotin és kátrány tartalma is
beindíthatja azokat a folyamatokat, melyek tüdõdaganat kialakulásához vezetnek!
Korai öregedés
Napjainkban sokan idõt,
energiát és pénzt sem sajnálva
igyekeznek megõrizni fiatalságukat. A számos anti-aging készítmény, vitaminok, kozmetikai kezelések hatása azonban
kárba vész, ha nem mondunk
le arról, ami az öregedési folyamatot nagymértékben felgyorsítja, a dohányzásról. A
(Folytatás a köv. oldalon)
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bõr ráncosodása, elszürkülése
mellett a fogak, ujjak elszínezõdése és a rossz lehelet
mind a dohányzás kellemetlen
velejárója.
Dohányzás nélkül élni!
Több ok vezethet a dohányzás abbahagyásának elhatározásához. Egyesek egészségügyi, mások anyagi szempontból döntenek a füstmentes
élet mellett. Egy dolog azonban mindkét esetben biztos: a
dohányzásról leszokni nem
könnyû.
Ehhez szeretnénk most
segítséget nyújtani, különbözõ programok segítségével,
ha kell szakorvosi beavatkozással.
Bízunk abban, hogy gyermekeik, unokáik, barátaik leve-

A fiatalok igen nagy százaléka egyszer biztosan rágyújt.

Nem könnyû leszokni a dohányzásról, de megéri.

A dohányzás társadalmi elfogadottsága csökkenést mutat.

lei is hozzájárulnak ahhoz,
hogy e káros szenvedély rabságából kiszabaduljanak.
Ezen leveleket az irodánkban mindenki megtekintheti.
Érdemes tenni egy látogatást a rendelõintézetbe, higygyék el. A gyerekek õszinte,
tiszta gondolatatai és félelmei
ráébreszthetnek bennünket a
legfontosabb dologra.
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Egészséges, boldog családban élni a legnagyobb kincs a
világon!
Az egészségfejlesztési iroda
munkatársai minden leszokni vágyónak nagyon sok türelmet, erõt, kitartást kívánnak!
Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi
Rendelõintézet
Lenti Egészségfejlesztési Iroda

