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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

Felnõtt belépõ : 1 300 Ft
GYERMEKEKNEK A BELÉPÉS INGYENES!

Felnõtt belépõ : 2 500 Ft
(14 éves korig)

(pezsgõfürdõ + szaunahasználattal)

Békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk vásárlóinknak, ügyfeleinknek!

Miután a betlehemi éjsza-
kában õrködõ csordapászto-
roknak megjelent az

, s hírül adta nekik a
megváltó születését, hamaro-
san bölcsek érkeztek

királyhoz.
– Hol van a zsidók királya,

aki megszületett? Mert láttuk a
csillagát feltûnni, és eljöttünk,
hogy imádjuk õt.

A bölcsek szavára nagy nyug-
talanság fogta el Heródest, és
egész Jeruzsálemet. A király
összehívatta mind a fõpapokat
és írástudókat, s kérdezte
tõlük:

Úr an-
gyala

Jeruzsá-
lembe, Heródes

Csillag állt meg a hely fölött
– Hol kell megszületnie

Krisztusnak?
Azok pedig azt mondták

neki:
– A júdeai Betlehemben,

mert így írta meg a próféta.
Heródes magához hívatta a

napkeleti bölcseket, hogy meg-
tudja tõlük a csillag feltûnésé-
nek idejét, majd azt mondta
nekik:

– Menjetek el Betlehembe,
tudjatok meg mindent a gyer-
mekrõl, s ha megtaláljátok, ad-
játok mindjárt tudtomra, hogy
én is elmenjek, és imádjam õt.

A szerzõ illusztrációja

Valamennyi Olvasónknak
és

kívánunk!
áldott, békés karácsonyt
boldog új évet
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BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !

Jelentkezés és regisztráció: TIT Egyesület, Zalaegerszeg Dísz tér 7.
Tel./Fax: 92/510-159, Mobil: 30/588-1069, 30/477 6070,

E-mail: titzala@t-online.hu , Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartási szám: 20-0212-05, Akkreditációs lajstromszám: AL-0047,

MSZ EN ISO 9001:2001

A bölcsek elindultak, s a
csillag, amit láttak föltûnni,
elõttük ment, mígnem megállt
egy hely fölött. Bementek a
barlangistállóba, s ott találták a
gyermeket anyjával, Máriával,
és leborulva imádták õt. Kin-
csesládáikat kinyitották, ara-
nyat, tömjént és mirhát ajándé-
koztak a gyermeknek.

Éjszaka intést kaptak ál-
mukban. Az angyal tudomá-
sukra hozta Heródes gonosz

szándékát, ezért nem mentek
vissza Jeruzsálembe, más úton
tértek vissza hazájukba.

evangélista így örö-
kítette meg a napkeleti böl-
csek bibliai történetét. A csil-
lag megállt a hely fölött… Ka-
rácsonykor kövessük mi is a szí-
vünkben föltûnõ csillagot! In-
duljunk el az úton a hely felé,
ahol megszületett a Világ Vilá-
gossága; tegyük le szeretet-
ajándékainkat Kisjézus jászla elé.

Máté

f.l.

Csillag állt meg a hely fölött

December elsõ hetében
ünnepélyes keretek közt, a
városi Mikulás közremûködé-
sével kapcsolták fel a
karácsonyi fényeket. A város
központjában több helyen el-
helyezett díszítõ fények bekap-
csolását több hetes munka
elõzte meg. A díszvilágítással
ünnepi fényekbe öltözött a

környé-
ke, a és a utca,
valamint a virágszobor alko-
tások is a település több
pontján.

Lentiben

Szent Mihály templom
Zrínyi Kossuth

Fényárban a város

Ez alkalomból több száz
érdeklõdõ gyûlt össze a mûve-
lõdési központ elõtt, ahol

polgármester kö-
szöntötte a hidegben várakozó
gyerekeket és felnõtteket, meg-
emlékezve az adventrõl. Eköz-
ben lovas hintón érkezett meg
a Mikulás a rá váró gyerekek
legnagyobb meglepetésére. Ki-
sebbek és nagyobbak egyaránt
örültek a piros ruhás Mikulás-
nak, aki zsákjából szaloncukor-
ral ajándékozta meg a gye-
rekeket.

Hor-
váth László

Meglepetésként érkezett meg a Mikulás Lentibe, vele együtt a
karácsonyi fények is kigyulladtak.

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán

Karácsonyt megelõzõen ad-
vent négy vasárnapján zenés
gyertyagyújtással készülnek az
ünnepre a temp-
lomban . Az esti szent-
mise elõtt a

Szent Mihály
Lentiben

lenti Arany János

Zenés gyertyagyújtás Lentiben

A mûvészeti iskola növendékei közül többen is fellépnek az
adventi gyertyagyújtáson.

Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola diákjai, vers-
mondók, valamint kórusok is
fellépnek karácsonyi hangu-
latot teremtve a szentmisére
érkezõ hívõk számára.
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Még egy-két nap, s itt az év
egyik legszebb ünnepe, a

. Ilyenkor néhány nap-
ra a politikai csatározások is
szünetelnek. Ez a csend és a
békesség idõszaka. Errõl be-
szélgettünk or-
szággyûlési képviselõvel.

– Számunkra ez az idõszak
az elcsendesedést és a Jézuska-
várást jelenti. Bár ezt a kará-
csonyi reklámok nem hirdetik,
de ilyenkor az emberek több-
sége az otthonában számvetést
készít, s a legközvetlenebb
hozzátartozóival megossza en-
nek a semmivel sem össze-
hasonlítható ünnepnek a ben-
sõséges hangulatát. Nekünk
különösen fontos ez az ünnep,
hiszen négy gyermekünkkel és
két unokánkkal várjuk a jeles
napokat. Ha az ember az év
túlnyomó részében kora reg-
geltõl késõ estig dolgozik,

ka-
rácsony

Vigh László

– Mit jelent a karácsony
Ön számára?

Semmivel sem összehasonlítható ünnep
szükség van néhány nap ér-
zelmi feltöltõdésre. Nekünk
ezt a karácsony adja. Egyúttal
ez a külvilággal való megbé-
kélést is jelenti. Ha már elfo-
gyott belõlünk a türelem, a bé-
ke, ilyenkor újratöltekezünk,
hogy az elkövetkezendõ mun-
kásnapokon kellõ empátiánk
legyen ahhoz a feladathoz,
amit el kell végeznünk. Mert
azért vagyunk mi, politikusok
– nekem határozottan ez a vé-
leményem –, hogy segítsük azo-
kat az embereket, akik megtisz-
teltek bennünket bizalmukkal.

– Otthon, családi körben. A
karácsonyi készülõdés legna-
gyobb terhét a feleségem vi-
seli, de igyekszem a segítsé-
gére lenni. Ez elsõsorban a be-
vásárlásnál jelenik meg, de
kuktaként is hasznos vagyok a
sütés-fõzésnél, s az ünnepi sü-
temények elkészítésénél.

– Önök hol töltik a ka-
rácsonyt?
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keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról

100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény

Akció a
Sári Fotónál

Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117

E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

Míg 2012-ben 1 milliárd fo-
rint körüli összeg jutott a szo-
ciális tûzifa programra orszá-
gos viszonylatban, addig az
idén ennek pontosan a két-
szerese állt rendelkezésre –
mondta a sajtótájékozta-
tóján ország-
gyûlési képviselõ,

polgármestere.
Az igényléseket október 15-

ig adhatták be az 5 000 lakos-
nál kisebb települések. Az or-
szággyûlési képviselõ hozzá-
tette azt is: a támogatást az
önkormányzatoknak helyben
ki kellett egészíteni és sem-
milyen ellenszolgáltatást nem
kérhettek a rászorulóktól. A
szociális tûzifa elosztásának
rendszerét rendeletben szabá-
lyozták.

Zalában mintegy 90 tele-
pülés részesülhetett a tûzifa
támogatásból 31 millió forint
összegben. Az állam által bizto-
sított 2 milliárd forintnyi
szociális segítség országosan
1700-nál is több település rá-
szorulóinak jelent könnyebbsé-
get a téli fûtési idõszakban. A
pályázatot benyújtó önkor-
mányzatok által vásárolt fából
ezernél is több zalai család kap
tûzifát még a karácsonyi ünne-
pek elõtt – tájékoztatott Cse-
resnyés Péter.

tófeji
Cseresnyés Péter

Nagykani-
zsa

A rezsicsökkentés új formája
Szociális tûzifa program Zalában is

A pályázaton résztvevõ te-
lepülések egyébként – többek
között nagyságuktól függõen –
százezer és egymillió forint
közötti összeget nyerhettek el
a szociális tûzifa programon
belül.

Az országgyûlési képviselõ
fontosnak tartotta kihangsú-
lyozni: a tûzifa támogatás jól
illeszkedik a rezsicsökkentés-
hez, hiszen a rászorulók-
nak adható 2 köbméter fa ér-
tékével is kevesebbet költe-
nek a kedvezményezettek a
fûtésre.

Cseresnyés Péter saját váro-
sának példáját is ismertette a
sajtótájékoztatón. Elmondása

szerint Nagykanizsán egy má-
sik lehetõség kiaknázásával tá-
mogatják a helyben élõ csalá-
dokat. Az önkormányzat a dél-
zalai városban mintegy 100
köbméter fát vett és ezt 50
család között osztják el.

Tófej összesen 419 ezer fo-
rint állami támogatáshoz jutott
hozzá, melyet a helyi önkor-
mányzat 71 ezer forinttal egé-
szített ki – mondta

Tófej polgármestere.
Ebbõl az összegbõl valamivel
több, mint 27 köbméter fát
tudott vásárolni az önkor-
mányzat és ezzel 15 család fû-
tési gondjait tudták enyhíteni.
Tófejen – az országos helyzet-
hez hasonlóan – még kará-
csonyig kiszállítják a rászoru-
lóknak a szociális program
keretében vásárolt tûzifát.

Horváth
Zoltán,

Zsuppán Beáta

Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ és Horváth Zoltán,
Tófej polgármestere a sajtótájékoztatón.

Az adventi idõszak mind a
négy vasárnapján közös imá-
val, mûsorral várják az érdek-
lõdõket az évrõl évre felállított
fûzsátornál a városrész lakóit.

– A közös ima mellett min-
den vasárnap egy kis mûsor és
megvendégelés is „jár” az ide-
látogatóknak – tette hozzá

települési kép-
viselõ. – A városrészben élõk
nagyon aktívan kiveszik a ré-
szüket a szervezésbõl, a betle-
hemünk immár negyedik éve a
legyökereztetett fûzsátrunk-
ban kerül bemutatásra.

Drávecz Gyula

– Az idén ennek is külön-
leges körülményei vannak!

– Valóban, fûzsátrunkat
négy éve Kondákor Gyula es-
peres úr szentelte fel, a most
elkészült új bábukat, melyek-
nek ikertestvérei a szombat-
helyi székesegyházban látha-
tók, ugyancsak megszentelték,
ott dr. Veres András megyés-
püspök, itt pedig Németh Csa-
ba káplán végezte el a szertar-
tást. Az adventi gyertyagyúj-
tással egybekötött programun-
kon gyûjtést is végzünk, az
összegyûlt adományokból pe-
dig a következõ alkalom meg-
vendégelésére futja. Advent má-
sodik hetének kezdetekor a len-
ti Nefelejcs dalkör adott mûsort.

Advent Bárszentmihályfán

Közös imával és mûsorral várják az érdeklõdõket.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Laci szeret bulizni, plá-
ne szilveszterkor. Ilyenkor
néha átesik a ló túlsó olda-
lára, másnap meg is lesz az
eredménye, jön a macskajaj,
a másnaposság. Lacinak ép-
pen ezért szent meggyõzõ-
dése, hogy a leggyakoribb
újévi fogadalom: „legköze-
lebb kevesebbet fogok in-
ni”. Bár ezt még tudomá-
nyos kutatásokkal nem si-
került alátámasztania, és én
azt gondolom nem is fogja,
mert van ennél fontosabb
dolga az életben.

Szóval Laci, amíg magá-
nyos volt, a macskajajra
rendre jöttek a népi prak-
tikák – amiket a barátai
ajánlottak. Laci minden év-
ben fogadkozott. Majd kú-
rálta magát. Egészen addig,
amíg megismerkedett a fe-
leségével. Azóta is ugyan-
úgy bulizik, mint korábban
szilveszterkor, a másnapos-
ság azonban elmarad, nem
kell kúrálnia magát. Egyik
alkalommal baráti társaság-
ban rákérdeztem, mi a titok,
hogy sikerül elkerülnie a
másnaposságot. Körbené-
zett, hogy a felesége ne lás-
sa, és elmagyarázta. A fele-
ségem olyan, mint a lak-
muszpapír, tudja, mikor es-
nék át a ló túlsó oldalára.
Tavaly is, amikor az asztal
tetején táncoltam és bontot-
tam volna a következõ pezs-
gõt, odajött hozzám és azt
mondta: Jaj Lacikám, de
rosszul nézel ki, Te ezt már
ne idd meg! Én akkor zok-
szó nélkül letettem a pezs-
gõt, mert tudtam, ha hall-
gatok rá, másnap nem lesz
semmi bajom.

Persze ehhez az is kel-
lett, hogy elsõ alkalommal
nem hallgattam rá. Másnap
én olyan beteg voltam, hogy
azóta is emlegetem…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Jaj, Lacikám

feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

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

Lenti és Vidéke

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

A nyáron indította el a me-
gyék versenyét a KKVHÁZ,
amely kis- és középvállalkozá-
sok válogatott szakembereinek
közössége. A háromfordulós
megmérettetésen az ország
megyéi és Budapest csapata
vett részt. Jó felkészültséggel
és szakmai anyaggal nyer-
te a megyék versenyét.

Zala

Zala lett a gyõztes
Megyék versenye

A jó felkészültséggel rendelkezõ zalai csapat kiváló szakmai
anyagot készített, így megnyerte a megyék versenyét.
Képünkön a csapat tagjai Manninger Jenõvel, a megyei
közgyûlés elnökével.

A verseny célja egyértel-
mûen az összefogás, a közös-
ségépítés – tájékoztat

, a
elnöke, aki véd-

nökként vett részt a rendezvé-
nyen. – Zala kiváló csapatot
tudott állítani, és nagyon szín-
vonalas prezentációval készült.
A csapatoknak néhány nap állt
a rendelkezésükre, hogy a me-
gyéjükrõl egy internetes be-
mutatót készítsenek. Itt elsõ-
sorban a megye tõkevonzó ké-
pességét, befektetõ barát lehe-
tõségeit és más elõnyeit kellett

Mannin-
ger Jenõ Zala Megyei Ön-
kormányzat

bemutatni. A zalai versenyzõk
virtuális projektként egy szol-
gáltató vállalkozást hoztak
létre, amelyet „Sóhivatalnak”
neveztek el. Egy olyan intéz-
mény, ahol a vállalkozások és a
magánemberek az elintézhetet-
len ügyeiket tudják elintézni.

– A csapatkapitány dr. Solt
Katalin, a Budapesti Gazdasági
Fõiskola Gazdálkodási Karának
dékánja volt, de többen részt
vettek a Zala Megyei Vállal-
kozásfejlesztési Alapítvány ré-
szérõl is a munkában. Többen
jöttek Nagykanizsáról is, úgy-
mint Halász Gyula, a Nagyka-
nizsai Inkubátorház és Inno-
vációs Központ marketingve-
zetõje, Varga Zoltán mérnök-
közgazdász, Rudolf Tamás vál-
lalkozó, Oros Andrea könyve-
lõ, Keszthelyrõl pedig Takács
Zoltán infó-kommunikációs
vállalkozó.–

– A verseny elnöki tisztét
dr. Bod Péter Ákos tanszékve-
zetõ egyetemi tanár töltötte
be. Fõszervezõ a KKVHÁZ ve-
zérigazgatója, Gulyás József
volt, védnöke pedig dr. Lenner
Áron Márk belgazdaságért fele-
lõs helyettes államtitkár. A ver-
seny természetesen lemodel-
lezte azt, hogy milyen módon
tudnának a helyi vállalkozások
összefogni, komolyabb ered-
ményeket együtt elérni, amely-
nek remélem, a késõbbiekben
a valós életben is hasznát
veszik majd.

– Kik voltak a zalai csapat
tagjai?

Kik elõtt zajlott a
megmérettetés?
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Szemüvegkészítés rövid határidõvel

Computeres szemvizsgálat

Védõszemüveg, 3D szemüveg

•

•

•

Tel.: 06-92/352-066

06-30/3055-817

Nyitva:
Hétfõ - Péntek: 9 - 17

Szombat: 9 - 12

00 00

00 00

OPTI-LENT OPTIKA
LENTI, ALKOTMÁNY UTCA 22.

www.optilent.hu
Egészségpénztári kártya elfogadó hely

A
karácsonyra

készülõdve, a várakozás idõ-
szakában játszóház és vásár
várta a gyermekeket és a
szülõket.

– A család és az óvoda kap-
csolatát erõsítõ, közösségfor-
máló programunk – az elmúlt
évekhez hasonlóan – az idén is
sok érdeklõdõt vonzott – egé-
szíti ki a tudnivalókat

óvodavezetõ he-
lyettes. – A játszóházban a
karácsonyt idézõ szimbólu-
mok az óvodapedagógusok irá-
nyításával, változatos techni-
kákkal készültek. Angyalkák,
térbeli fenyõfák, gyertyatartók,

Lenti Napközi Ottho-
nos Óvodában

Dányiné
Kovács Tünde

Játszóház és vásár az oviban
karácsonyi díszek, üdvözlõla-
pok mutatták az ügyes kezecs-
kék és a szülõk munkáját, akik
ugyancsak nagy örömmel vet-
ték a közös foglalkozásra hívó
kezdeményezésünket, amely
hagyományosan került meg-
rendezésre óvodánkban.

Ünnepi díszbe öltöztetett
óvoda és mézeskalács illat vár-
ta a látogatókat advent idején
és szemet gyönyörködtetõ volt
az ugyancsak mézeskalácsból
készített betlehem is. Az óvó-
nõk által készített dísztárgyak
ugyancsak a karácsony téma-
köréhez kapcsolódtak és a vá-
sárban lehetõség volt ezek
megvásárlására is.

Mézeskalács betlehem.

Zenés mûsorral és jelképes
ajándékokkal köszöntötték

a szépkorúakat. A
város önkormányzati képvise-
lõ-testülete hagyományosan
minden évben megrendezi ka-
rácsony elõtt az idõsek számá-
ra ezt az ünnepséget. A lenti

tornatermében idén
több mint négyszázan gyûltek
össze.

– Az önkormányzat szeret-
te volna ez alkalommal is meg-
ajándékozni a nyugdíjasokat
egy kis mûsorral és megle-
petéssel advent idején. Ennek
már évek óta hagyománya van,
ahogy a városrészekben is
tartunk hasonló találkozót az

Lentiben

Vörösmarty Mihály Általános
Iskola

A szépkorúak köszöntése Lentiben

idõseknek és emellett számos
fórum mûködik még, amivel
segíteni tudjuk õket – mondta

polgármester.
A városvezetõ mellett

országgyûlési képviselõ
köszöntötte a megjelenteket,
majd a nagykanizsai

tagjai szórakoz-
tatták a közönséget dalaikkal
és harmonikajátékkal. Mellet-
tük a zalaegerszegi

mûvészei éne-
keltek ismert musical és ope-
rett slágereket. A zenés mûsort
követõen a képviselõ-testület
tagjai adtak át tartós élelmi-
szert tartalmazó ajándékcso-
magokat a mûsorra ellátogató
szépkorúaknak.

Horváth László
Vigh

László

Tüttõ Já-
nos Nótaklub

Hevesi
Sándor Színház

A képviselõ testület tagjai adták át az ajándékokat. A képen
Árkovicsné Pezzetta Claudia és Horváth László polgármester.

Békés, boldog karácsonyt és új évet kívánunk!

Zenés mûsorral köszöntötték a szépkorúakat karácsony elõtt.
Képünkön Hertelendy Attila szórakoztatja a közönséget.
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Hozzávalók / 4 adag:

• 1 db pulykacomb
(1 - 1,2 kg)

• 5 db közepes vörös-
hagyma

• 5 db nagy alma
• 2 ek kacsazsír
• 2 szál rozmaring

(ágacska vagy 2 szárított)
• só ízlés szerint
• bors ízlés szerint

Almás-hagymás pulykasült recept
Köret ajánlat:

Karamellben sült krumpli
és birsalmapüré. Diétázóknak
csak a hagyma és az alma. Úgy
is isteni!

Nagyon finom, és majd-
nem elronthatatlan sült, amit
természetesen más húsból is el
lehet készíteni. Az egy dolog,
hogy a lassú, fedett sütéstõl a
hús leomlik a combról, de ahogy

az édesre sült hagyma és a
nem túl édes alma összesül…

1. A pulykacombot meg-
mossuk, szárazra töröljük. Só-
val-borssal bedörzsöljük, a bõ-
rét beirdaljuk.

2. Egy tepsit kikenünk ka-
csazsírral, beletesszük a puly-
kát, mellé a rozmaringgallya-
kat, öntünk alá egy ujjnyi vizet,
lefedjük, és elõmelegített sütõ-
be téve 1 órán át sütjük.

3. A hagymákat megpucol-
juk és nyolcadokra vágjuk.

4. Egy óra elteltével kihúz-
zuk a madarunkat a sütõbõl,
kanalazunk rá egy kicsit a saját
szaftjából, és mellétesszük a
felszeletelt hagymanyolcado-
kat. Ha szükséges, egy pici
vizet önthetünk alá, hogy a
hagyma ne kapjon oda.

Elkészítés:

Hozzávalók

Elkészítés

(2 adag):

2 db alma,
2 db narancs,
2 db banán,
5 dkg mazsola,
0.5 dl narancslé,
0.5 kk fahéj.

:
Az almákat meghámoz-

zuk, kimagozzuk és felszele-

Könnyû gyümölcssaláta

teljük. A narancsokat meg-
hámozzuk és felszeleteljük,
vagy cikkekre bontjuk. A
banánokat felszeleteljük, a
mazsolát megmossuk. Egy
nagy tálban az almát meg-
hempergetjük a fahéjban.
Hozzáadjuk a narancsot, a
banánt, majd a mazsolát és
a gyümölcslevet. Jól átke-
verjük. Azonnal frissen fo-
gyasztjuk.

5. Lefedjük, és fél órára
visszatoljuk a sütõbe.

6. Az almákat megmossuk,
és cikkelyekre vágjuk, vagy fel-
karikázzuk.

7. Fél óra elteltével kihúz-
zuk a tepsit, locsolgatjuk kicsit
a pulykát a lével, és a hagymák-
ra tesszük az almát.

8. Visszafedjük, és újabb fél
órát sütjük az egészet.

9. Fél óra elteltével kivesz-
szük a sütõbõl. Akkor jó, ha a
húsba könnyen beleszalad a
villa, a hagyma és az alma
pedig összeesett, és össze-
sült. Ha ilyen állapotban van,
akkor a pulykacomb tetejét
lekenjük egy pici mézzel, és
10 percre fedõ nélkül visz-
szatoljuk, hogy szépen meg-
piruljon.

• sütési hõfok: 180°C
• sütési mód: alul-felül sütés
• költség: 1500 Ft
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Tervezett szakmai prog-
ramjai alapján valósította meg
legutóbbi elõadását a

, tájékoztatott
, az egyesület

elnöke:
– Legutóbbi borversenyünk

zsûrijében tisztelhettük Cseke
Gábor sommeliert és már ak-
kor megegyeztünk abban, a
bor gasztronómiájával kapcso-
latban elõadást tart a tagság-
nak. Természetesen kíváncsiak
vagyunk a sommelier szakmá-
ra is, sõt hoztunk néhány bor-
mintát is, melynek bírálatát is
kérjük szakértõnktõl.

, a Magyar
Sommelier Szövetség által kiírt
2013. évi magyar sommelier
bajnokság harmadik helyezett-

Lenti
Kertbarát Kör
Röszler Attila

Cseke Gábort

„Bort az ételhez, ételt a borhoz…”

jét elõször arról kérdeztük, az
ételünkhöz válasszunk bort,
vagy a borhoz ételt?

– Mindkettõ elfogadható, a
klasszikus iskola szerint elõ-
ször az ételt választjuk ki és
ahhoz a bort, de sok híres
sommelier ért már egyet ab-
ban, hogy könnyebb a borhoz
választani az ételt. Ha már egy
kicsit jártasabbak vagyunk a
borok között, tisztában lehe-
tünk annak ízhatásával, harmó-
niájával és ahhoz választunk
ételízeket.

– 20-25 évvel kezdõdött
mindez a kisebb családi pincé-
szetek létrejöttével, majd foly-

– Mintha egy kicsit rene-
szánszát élné a minõségi bor
és pálinka kultúránk?

tatódott a nagyüzemi, de mi-
nõségi bortermelés fejlõdésé-
vel. Mindez nagyban hozzájá-
rult az átlagminõség javulásá-
hoz. Divat ma már a gomba-
mód szaporodó borbárokba jár-
ni és kiváló borokat kóstolni.

A szakember elõadásában
összefoglalta a bor kultúrtör-

téneti sajátosságait, kitért a
kulturált fogyasztás etikájára.
Borain keresztül mutatta meg
hogyan kell kóstolni, mire ér-
demes figyelni, amikor külön-
bözõ érzékszerveinkre – szag-
lás, ízlelés, szín által – hat a
nedû.

dj

Balról Röszler Attila, mellette az elõadó.

Sokszínû, az iskola alsó és
felsõ tagozatos tanulóit is
megmozgató programsoro-
zattal emlékezett meg név-
adójáról a

igazgatónõtõl meg-
tudtuk: a névadó fizikus
szellemiségéhez méltó mó-
don „fejben számolás” ver-
sennyel, tréfás jelenetek, tör-
ténetek bemutatójával és
„Az én iskolám” címmel meg-
hirdetett rajversennyel színe-
sítették az Öveges-hét ese-
ményeit.

pákai Öveges Jó-
zsef Általános Iskola. Németh
Andrásné

„Öveges hét” Pákán
– „Ilyenek vagyunk” és Ve-

lünk mindig történik valami”
címmel az iskolai életünk tré-
fás mozzanataiba pillanthat-
tunk bele az osztályonkénti
bemutatók által. A sportok
kedvelõi Öveges-kupa röplab-
da-mérkõzéseken és Öveges
emlékfutáson mérhették össze
ügyességüket. Természetesen
ellátogattunk a településen lé-
võ Öveges Házba is és jó né-
hány híres, Öveges-féle fizikai
kísérletet is bemutattunk ta-
nulóinknak – tette hozzá az
igazgatónõ.

Az iskolai élet tréfás pillanatait ismerhettük meg a diákok
bemutatóiból.

Zalaegerszeg, Kökény u. 4.

vállalkozó
Tel.: (30) 946-0633

Légrádi Ferenc

Minden típusú szivattyú

javítása!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A

sportolói szép aján-

dékokkal gazdagodtak ebben a

tanévben is.

A tulaj-

donosa, egy gar-

nitúra szponzori mezzel aján-

dékozta meg a 24-szeres me-

gyei, 2-szeres regionális kupa-

gyõztes futballcsapatot, és a

lenti Móricz Zsigmond

Egységes Gyógypedagógiai In-

tézmény

Hubertus Panzió

Varga László

Ajándék karácsonyra
29-szeres megyei aranyérmes

asztaliteniszezõket.

edzõ csapatai

– kapcsolatai révén – az elmúlt

34 évben 41 garnitúra mezt

kaptak: helyi vállalkozóktól,

országos sportszövetségek-

tõl, televíziós csatornáktól és

világhírû sportruházat gyár-

tóktól, a gyerekek legnagyobb

örömére.

Paksa Tibor
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Önkormányzati nyílt napon látta vendégül a Zala megyei pol-
gármestereket a vezetõsége december 4-én. Ezen részt
vett országgyûlési képviselõ és kormány-
megbízott is. A szakmai napon a víziközmû szektor változásairól, a
társaság jelenlegi gazdasági helyzetérõl, a mûszaki fejlesztésekrõl
volt szó, valamint bemutatásra került az egyedi fejlesztésû önkor-
mányzati dokumentumkezelõ portál, mely a szektorban egyedülálló.

A nyílt napon megjelenteket elsõként Vigh László köszöntötte.
Beszédében elmondta, hogy a 21. század kulcsfontosságú kérdése
a vízgazdálkodás problémakörének megoldása, amit az elmúlt évek
jogalkotási gyakorlatával kíván elérni az állam. A kormányzat ki-
emelt célja a lakosság terheinek csökkentése, ezt szolgálja a rezsi-
csökkentés is. Rigó Csaba kormánymegbízott a Zalavíz Zrt. és a
kormányhivatalhoz tartozó hatóságok kapcsolatáról adott tájé-
koztatást, elmondása szerint a szolgáltató partner az ellenõrzõ
szervekkel. Külön kiemelte: örömmel tölti el, hogy a szolgáltató
partner a rezsicsökkentésben, melyrõl személyesen is meggyõ-
zõdött a zalaegerszegi ügyfélszolgálati irodában tett látogatása
során. Ezt követõen , a Zalavíz Zrt. vezérigazgatója
vette át a szót, aki beszédében megköszönte a polgármestereknek
az elmúlt évben végzett konstruktív munkáját, és kihangsúlyozta,
hogy a szolgáltató menedzsmentje a jövõben is szorosan együtt
kíván mûködni a települések vezetõivel.

Nagy András a víziközmû törvény végrehajtási rendeletének
változásairól tájékoztatta a közel negyven résztvevõt. Elõadásában
kihangsúlyozta, hogy a vállalat hosszú évek óta a rezsicsökkentés
szellemiségében mûködött, hiszen olyan innovatív megoldásokat
vezetett be és mûködtet, amelyekkel jelentõs megtakarítást ért el
az üzemeltetési költségekben. A vezérigazgató felhívta a figyelmet
arra, hogy az új törvény a szolgáltatók, a tulajdonosok és a fo-
gyasztók jogait és kötelezettségeit egyértelmûen deklarálja.

A 2013-as év legnagyobb kihívása a mûködési engedély meg-
szerzése volt. A Zalavíz Zrt. az elsõ 14 víziközmû társaság közt ve-
hette át engedélyét, jelenleg 29 szolgáltató rendelkezik a Magyar
Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal által kiadott engedéllyel.

A vezérigazgató kitért az integrációs folyamatára
is. Elmondta, hogy jelenleg is folyamatban van a Zala megye északi
részén mûködõ szolgáltató átvizsgálása, transzparensen mûködõ
vállalatot kíván a Zalavíz Zrt. kialakítani. A mûködési folyamatok
megismerése mellett a Zalavíz munkatársai már dolgoznak a közös
elszámolási rendszer, illetve a közös ügyfélszolgálati információs
platform kialakításán.

Nagy András arról is tájékoztatta a polgármestereket, hogy az
idei évben együttmûködési nyilatkozatot kötött a társaság a
Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt-vel. A hasonló mûködési formából
és infrastruktúrából kifolyólag stratégiai célú ez a megállapodás –
melyet a két város polgármestere szignált –, hiszen hosszú távon az
egységes, Zala megyei víziközmû szolgáltatás biztosítása a cél. A
megállapodás keretén belül közös projektek és beszerzési eljárá-
sok kerülnek kidolgozásra, menedzsmenti szinten egyeztetik a
mûszaki és fejlesztési terveket, valamint benchmark adatokat szol-
gáltatnak egymásnak a felek.

A cégvezetõ arról is beszélt, hogy az idei év gazdasági nehéz-
ségei ellenére a Zalavíz Zrt. stabilan gazdálkodott, és kiemelten
kezelte a költséghatékonyságot növelõ fejlesztéseket. Ezek közül
kiemelkedik a hulladékfogadó és -kezelõ állomás üzembe helyezé-
se, mellyel a zalaegerszegi szennyvíztisztító telepen termelt biogáz

Zalavíz Zrt.
Vigh László Rigó Csaba

Nagy András

AquaZala Kft.

kapacitása mintegy harminc százalékkal nõtt. Az innovatív beruhá-
zás jelentõségét mutatja, hogy , a Magyar Ener-
getikai és Közmû-szabályozási Hivatal elnöke elsõ hivatalos, vízi-
közmû szolgáltatónál tett látogatása Zalaegerszegre vezetett, ahol a
Zalavíz Zrt. hulladékfogadóját ünnepélyes keretek közt adta át. A
beruházás költsége 170 millió forint volt, melynek körülbelül
egyharmadát banki hitellel, kétharmadát saját forrásból teremtette
elõ a szolgáltató. A fejlesztés kapcsolódik a szolgáltató társaság
azon törekvéséhez, hogy a helyben termelt energiát a közösség
szolgálatába állítsa: jelenleg egy biometán üzemû helyijáratú autó-
busz szállít utasokat a zalai megyeszékhelyen, a közeljövõben
újabb jármûvek kerülnek üzembehelyezésre.

Ennek az innovatív gondolkodásnak elismeréseként a Zalavíz
Zrt. kiállítóként részt vett októberben a Budapesten megrendezett
Világtalálkozón, ahol a víz- és szanitáció szakkiállítás keretében a
Magyar Víziközmû Szövetség standjánál a biogáz technológiát
mutatta be a világ összes pontjáról érkezõ szakmai érdeklõdõknek
és államvezetõknek.

A vezérigazgatótól , gazdasági igazgató vette át
a szót, aki a társaság idei gazdálkodásába engedett bõvebb betekin-
tést. Elõadásában kihangsúlyozta, hogy a szolgáltatóra több olyan
plusz teher is hárult, melyet a szolgáltatási díjban nem lehetett
elszámolni, hiszen már második éve nem volt díjemelés, sõt az idei
évben a rezsicsökkentés is bevételkiesést okozott.

A gazdasági igazgató felhívta a polgármesterek figyelmét a
vagyonátadási és vagyonértékelési feladatokra, illetve részletesen
beszámolt a nem lakossági felhasználókat érintõ víziközmû fejlesz-
tési hozzájárulásról, annak felhasználási és elszámolási lehe-
tõségeirõl.

A november végén megjelent új kormányrendelet szabályozza
a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésére
vonatkozó elõírásokat. Eszerint az önkormányzatok rendelkeznek
rendeletalkotási kötelezettséggel, valamint díjmegállapító jogkör-
rel. Az új rendelet 2013. december 31.-én lép hatályba.

A rezsicsökkentéssel egyidejûleg új számlaképet vezetett be a
Zalavíz, melyet a novemberben megjelent, közüzemi szolgáltat-
ások számlaképét egységesítõ törvény felülírt. A társaság az elmúlt
idõszakban informatikai fejlesztéseket hajtott végre annak érdeké-
ben, hogy maradéktalanul megfeleljen a 2014. január elsejétõl
életbe lépõ szabályozásnak.

A Zalavíz Zrt.-nél végzett fejlesztésekrõl, valamint a jövõbeli
mûszaki megoldásokról , szennyvízágazat vezetõ
számolt be a nyílt napon résztvevõknek. Elõadásában kiemelt
hangsúlyt kaptak a már folyamatban levõ ivóvízminõség javító
KEOP programok, illetve a , a , a

szennyvízrendszerek fejlesztése.
A vezetõ kihangsúlyozta: kiemelten fontosnak tartja, hogy a

szükséges felújításokat, rekonstrukciókat külsõ forrásból – állami
vagy EU-s pénzek – az önkormányzatokkal együttmûködve valósít-
sa meg a szolgáltató. Utalt arra is, hogy a végrehajtási rendelet
jelentõsen megváltoztatta az eljárási rendeket, különbözõ adóne-
mek kerültek bevezetésre, így ebben a helyzetben az egyetlen
biztos megoldás az európai uniós források lehívása.

A 2013-as évben megvalósult fejlesztések két csoportba sorol-
hatók. A hatékonyságnövelõ fejlesztések a mûködési költséget
csökkentik hosszú távon, ilyen volt a hulladékfogadó üzembe he-
lyezése és a biogáz rendszer bõvítése. A használati díjból meg-
valósuló fejlesztések pedig az üzembiztonságot növelik. Ezek közül
kiemelkedett a szennyvíz-csatorna
kiváltás, illetve a és újonnan fúrt ivóvíz
kutak, melyeknek köszönhetõen jó minõségû, egészséges ivóvízzel
tudják ellátni a környéken élõket.

A szakmai nap utolsó elõadása a Zalavíz Zrt. által fejlesztett
önkormányzati dokumentumkezelõ rendszer volt, melyet

kommunikációs elõadó mutatott be. A fejlesztés célja az
volt, hogy egy olyan platformot biztosítson a társaság a tulajdonos
önkormányzatoknak, ahol egy helyen, áttekinthetõen, biztonságo-
san hozzáférhetnek az egymással kötött megállapodásokhoz. Az
oldal a két fél közötti gyors és hatékony információáramlást hiva-
tott segíteni, hiszen a megállapodások mellett tájékoztató anyagok
is elérhetõk lesznek a portálon.

A fejlesztés elsõ lépcsõfoka volt a bevezetésre kerülõ rendszer,
az elkövetkezõ idõszak tapasztalatai alapján a portál továbbfej-
leszthetõ. A társaság nem titkolt célja, hogy a önkormányzatokat is
partnerként kezelje, és a lakossági ügyfelekhez hasonló szolgál-
tatásokat nyújtson a tulajdonosoknak is.

Az önkormányzati nyílt nap végén Nagy András, a Zalavíz vezér-
igazgatója megköszönte az önkormányzatok egész éves, konstruk-
tív munkáját, és kötetlen szakmai beszélgetés vette kezdetét.

dr. Dorkota Lajos

Németh Andrea

Delacasse László

pákai kehidakustányi zalaszent-
grót-tekenyei

zalaegerszegi Zrínyi utcai
Lentiben Zalatárnokon

Kovács
Balázs

Önkormányzati nyílt napot tartott a Zalavíz Zrt.

Elsõként Vigh László köszöntötte a megjelenteket.

Lenti és Vidéke
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A pszichiátriai betegek
mûvészi munkáiból „Képzelet
és valóság” címmel nyílt ki-
állítás a közelmúltban a

. A tárlaton a
mûködõ

mûvészeti életével is-
merkedhet meg közelebbrõl a
közönség. A kiállítás megnyi-
tóján (képünkön)

Lenti város polgármes-
tere köszöntõ beszéde után

, az intéz-
mény pszichiáter szakorvosa
méltatta a betegek alkotásait.

– A mûvészetterápia lénye-
ge, hogy felszínre hozza azokat
a készségeket, képességeket,
amelyek a legtöbb emberben
léteznek. A pszichiátriai beteg-
séggel élõk esetében ez a

lenti
Városi Mûvelõdési Központ-
ban Bázake-
rettyén Zala Megyei
Pszichiátriai Betegek Ottho-
nának

Horváth
László,

dr.
László Marianna

„Képzelet és valóság”

terápia jól használható, hiszen
az egyénben rejlõ kreativitás,
mûvészi érzék céltudatos elõ-
hívásával a lelki mûködések
színesebbé, élénkebbé tehetõk
– hangzott el a kiállítás meg-
nyitóján.

A Zala Megyei Pszichiátriai
Betegek Otthonában évtizedes
múltra tekint vissza az egyre
nagyobb érdeklõdésre számot
tartó és népszerûségnek ör-
vendõ mûvészetterápia. Az in-
tézményben programszerûen
valósul meg a betegek által
nagyon kedvelt kreativitást
javító és életben tartó mûvé-
szetterápia, melybe beletarto-
zik a grafikán, festészeten túl a
kerámiakészítés, nemezelés,
csuhébabák és egyéb, kreati-
vitást igénylõ textilmunkák
készítése is.

A tervezettnél jobban si-
került labdarúgó-csa-
patának õszi szereplése. A Zala
megyei II. osztályban szereplõ
együttes egyesületi elnökét,

kértük értékelésre.
– Voltak távozóink a sze-

zon elején, de igazolásainkkal
– Dömény Tamás, Szekér
Gábor, Igazi Károly, Szabó Ist-
ván – erõsíteni tudtuk csapa-
tunkat.

– Az ötödik helyre soroltuk
volna magunkat, így nagyon
elégedettek vagyunk szurko-
lóinkkal együtt a harmadik
hellyel.

Rédics

Kiss
Balázst

– Milyen célt tûztek ma-
guk elé?

– Hogyan jellemezné a
csapatot?

Kiváló teljesítmény az õszi szezonban
Rédicsi számvetés

– Hetente kétszer tartunk
edzést, erre azok jönnek rend-
szeresen, akiket a munkája en-
ged. Igazi baráti közösség ala-
kult ki a csapaton belül. Tá-
mogatónk egyedül a helyi ön-
kormányzat, Tóth Lajos polgár-
mester úrral az élen, melyért
ezúton is köszönetet mon-
dunk. A két nagy riválissal foly-
tatott küzdelem, a zalakomári
döntetlen és a Gutorföldétõl –
szerintem érdemtelenül – el-
szenvedett vereség ellenére
biztosítottuk 3. helyezésünket.

– Nagy örömünkre szolgál,
hogy a csapatunk ilyen szépen
teljesített – veszi át a szót

polgármester – Továbbra
is fontosnak tartjuk a sport-
egyesület lehetõségeinkhez

Tóth
Lajos

mérten történõ támogatását,
hiszen egy nagyon jó kis kö-
zösségrõl van szó, tagjai sokat
áldoznak szabadidejükbõl a
sportra, s mellette a hazai
meccseken 300 - 400 sportba-
rátnak biztosítják a szórakozási
lehetõséget. Van egy olyan
mag, amely az idegenbeli mér-
kõzéseken is állandó jelleggel
buzdítja a csapatot. A sport-
egyesületünkön belül, a fut-
ballszakosztály mellett, mûkö-
dik még az asztalitenisz szak-
osztály. Nagyon szép eredmé-

nyeket érnek el a különbözõ
bajnokságokon, versenyeken,
nekik is gratulálunk a telje-
sítményükhöz. Sportegyesüle-
tünk nemrég egy újabb szak-
osztállyal bõvült, így már az
íjászat iránt érdeklõdõk is be-
kapcsolódhatnak a klub életé-
be. Reményeink szerint a má-
sik két szakosztály eredmé-
nyességét tudják majd hozni a
saját területükön, így sportegy-
esületünk jövõre három kü-
lönbözõ sportágban képvisel-
heti Rédicset.

Dobogón telel a piros mezes rédicsi csapat.
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Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

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

Polgári búcsúztatásPolgári búcsúztatás

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállítás
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,,Küszöbön áll a nap, az
egyetlen egy nap az évben,
mely hivatalosan is a szereteté.
Háromszázhatvanöt nap közül
háromszázhatvannégy a gond-
jaidé, a céljaidé, munkádé, és a
szereteté csupán egyetlen egy,
s annak is az estéje egyedül.
Pedig hidd el, kedves isme-
retlen olvasó, fordítva kellene,
hogy legyen. Háromszázhat-
vannégy nap a szereteté, s
egyetlen csak a többi dologé…”

Az egészséget sokan sokfé-
leképpen határozzák meg. Más
fogalmakat használnak a nem-
zetközi szervezetek, az egész-

Egészség – karácsony küszöbén

ségszociológiában jártas kuta-
tók, a mindennapi gyógyítás-
ban résztvevõ orvosok, s más-
ként közelítenek saját egész-
ségükhöz a laikusok, mi em-
berek. Kinek a betegség hiá-
nya, kinek a mindennapi tevé-
kenységekre való képesség,
kinek a jó erõnlét vagy éppen
a jókedv, a boldogság állapota
jelenti az egészséget. Egy biz-
tos: egészségünk nem tekint-
hetõ statikus állapotnak, nap-
ról-napra dinamikusan válto-
zik, és számos tényezõ befo-
lyásolja. Így az ünnepek köze-
ledtével, az új év kezdete felé

haladva akaratlanul is – szinte
mindenkiben felerõsödnek az
érzelmek, a fájdalmak egy-egy
családtag elvesztése miatt. Ta-
lán ez az oka annak, hogy
számadást készítünk arról, ho-
gyan éltünk, mit tettünk annak
érdekében, hogy családunkkal
tölthessünk még nagyon sok
évet.

Ilyen és hasonló gondola-
tok kavarognak a fejünkben.

Vajon eleget mozogtam?
Egészségesen táplálkoztam?
Elmentem a számomra kö-

telezõ szûrésekre?
Megtettem mindent annak

érdekében, hogy nyugodtan

Vajon elmentem a szûrõvizsgálatokra?

Korszerû berendezés segíti a szemvizsgálatot a lenti dr. Hetés
Ferenc Szakorvosi Rendelõintézetben.

A Lenti Termálfürdõ nagyszerû lehetõséget biztosít a kikap-
csolódásra, feltöltõdésre.

A kerékpározás segít egészségünk megõrzésében. Lentiben hagyománya van a tömegeket
megmozgató versenyeknek.
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Egészség – karácsony küszöbén

mondhassam: egészségesen
éltem?

Nagyon sok kérdés és vall-
juk be: csak nagyon kevés az,
amire õszinte igennel tudunk
válaszolni. Nem figyelünk elég-
gé oda magunkra, és a rohanó
életünkben egyre kevesebb
energia marad arra, hogy csa-

ládtagjainkra, barátainkra is-
merõseinkre figyeljünk.

A karácsonyi készülõdés is
egyre inkább a rohanás, az
utolsó pillanatokban beszer-
zett drága ajándékról szól, és
nem a meghitt, nyugodt csa-
ládi napokról, a együttlétrõl.

Higgyék el, néha belefér –
fõleg ünnepek alkalmával –,

hogy nem a legegészsége-
sebb ételeket fogyasszuk. Jö-
het egy kis sütemény. Vagy
gondoljanak csak bele, milyen
nagy gasztronómiai élvezet
és gyermeki öröm a kará-
csonyfáról lecsent szaloncukor
majszolása. Nincs ezzel semmi

gond, hiszen az év 365 nap-
jából 300 napot odafigyel-
tem az étkezésemre és egész-
ségemre.

Kerüljön mindenki asztalá-
ra bõven ezekbõl a finom-
ságokból!

A karácsonyi készülõdés egyre inkább a rohanásról, az utolsó
pillanatban beszerzett drága ajándékokról szól. Jó lenne ezen
változtatni!

Mire elérkezik az ünnep, már hullafáradtak vagyunk.

A karácsony egészen másról szól…

Ilyenkor nyugodtan megengedhetünk magunknak egy kis
gasztronómiai élvezetet.

A bejglirõl sem kell lemondanunk.
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Egészség – karácsony küszöbén

Aztán amikor elmúlnak a
karácsonyi ünnepek és ott ál-
lunk egy pohár pezsgõvel a
kezünkben és a Himnuszt hall-
gatjuk december 31.-én éjfél-
kor, akkor álljunk meg egy
percre, és az újévi fogadal-
maink között szerepeljen az,
hogy 2014-ben egészségesen
fogok élni, odafigyelek ma-
gamra, a körülöttem élõkre,
mert szeretnék évek hosszú
során velük ünnepelni, szeret-
ném látni, hogy a gyermekeim-
bõl hogyan lesznek szülõk,
szeretném az unokáimat a
karjaimban tartani.

A kívánságok listája adott.
Adott hozzá mankóként az
Egészségfejlesztési Iroda és
egy egész stáb, tagjai azon fá-
radoznak, hogy minél több

ember számára ingyen elérhe-
tõek legyenek az egészség
megtartása érdekében létre-
jött mozgásklubok, és egyéb
elõadások, programjaink soka-
sága, amikrõl már elõzõ ki-
adványunkban részletesen be-
számoltunk.

Ahhoz, hogy ezeket a prog-
ramokat megismerjék, csak
annyit kell tenni, hogy ellá-
togatnak irodánkba.

Azt, hogy ki milyen koc-
kázati tényezõkkel rendelke-
zik, egy nagyon gyors és egy-
szerû állapotfelméréssel tud-
juk megmondani mindenkinek.

Az eredménytõl függõen, a
már létezõ, vagy a kezdemé-
nyezésünkre közeljövõben lét-
rejövõ beteg klubokba irányít-
juk kedves klienseinket. Ha a
probléma már nagyobb, akkor

szakorvoshoz való irányítás a
feladatunk.

A cél nem az, hogy bete-
geket szûrjünk ki, hanem az,
hogy egészséges embereknek
mutassunk utat ahhoz, hogy
hogyan maradhatnak egész-
ségesek.

Természetesen felmerül-
nek bennünk meg nem vála-
szolt kérdések.

Az egyik kérdés: szabad-e
és milyen mélyen szabad be-
avatkozni az emberek minden-
napi kultúrájába? Mire van fel-
hatalmazásunk, amikor egész-
ségfejlesztõként, orvosként, vé-
dõnõként stb. üzeneteket kül-
dünk a társadalomnak, a szû-
kebb-tágabb közösségünk tag-
jainak? Egyáltalán: milyen üze-
neteket küldhetünk? (Azt a
helyzetet például normálisnak
tartjuk, amikor az orvos meg-
próbálja meggyõzni betegét a
túlzott sófogyasztás lehetséges

egészségkárosító következmé-
nyeirõl. Nehezen tudnánk vi-
szont elképzelni egy másik
helyzetet, amikor ugyanez az
orvos a síelés kockázatairól,
annak súlyos baleseti, egészsé-
gi következményeirõl beszél
páciensének, megpróbálva le-
beszélni õt e valóban kockáza-
tos sportról.)

A másik kérdés az elõzõbõl
következik: hogyan módosítha-
tók (ha szükséges változtatha-
tók meg) a súlyosan egészség-
romboló életformák úgy, hogy
közben ne változtassuk meg a
kultúrát, ne csökkentsük az
egyének autonómiáját saját
életükkel, döntéseikkel kap-
csolatban, ne tegyük õket füg-
gõvé az egészségügyi (vagy
bármilyen más) ellátástól, szol-
gáltatástól.

Ezekkel a dilemmákkal küz-
dünk nap, mint nap.

Az állapotfelmérésen kiderül, hogy ki milyen kockázati ténye-
zõkkel rendelkezik.

Ha a probléma nagyobb, akkor a szakorvoshoz való irányítás a
feladatunk.

Az újévi fogadalmak között szerepeljen, hogy egészségesen
fogunk élni. S ezt tartsuk is be.

A stáb tagjai azon fáradoznak, hogy sikeres legyen az Öngyó-
gyító Lenti Kistérség programja.
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Az Egészségfejlesztési Iroda valamennyi dolgozója nevében
áldott, békés karácsonyt és egészségben gazdag boldog új
évet kívánunk!

Egészség – karácsony küszöbén

Szeretnénk, ha önök iga-
zolnák azt, hogy jó úton hala-
dunk, szüksége van Lenti és
kistérségében élõ embereknek
arra, hogy segítséget adjunk az
egészséges életvitel kialakítá-
sához, hiszen a legfontosabb
dolog az egészség megõrzése.

2014 évben az Egészségfej-
lesztési Iroda dolgozói és a
programokba bevont szakem-
berek várjuk Önöket elõadá-
sainkra, rendezvényeinkre.

Kérjük, hogy minél többen
éljenek a lehetõségekkel, ami-
ket kínálni tudunk. Célunk kö-

zött szerepel, hogy 2015 máju-
sában a pályázat lezárásakor
konkrét tényekkel tudjuk alá-
támasztani programunk sike-
rességét. Sikeresek pedig ak-
kor lehetünk, ha csökkentjük a
keringési betegségek kialaku-
lását, a már kialakult cukorbe-
tegséget kezelni tudjuk úgy,
hogy elkerülhetõek lesznek a
szövõdmények kialakulásai, és
ami talán a legfontosabb, hogy
a daganatos betegségek idõ-
ben való felismerésével csök-
kenthetjük a végstádiumos be-
tegek számát. De ez önök nél-
kül nem megvalósítható.

Következõ cikkünkben konk-
rét programokkal és idõpon-
tokkal fogjuk tájékoztatni
önöket.

Továbbra is megtalálhatóak
vagyunk a

ud-
vari épületében, minden nap
08.00- 16.00-ig.

dr. Hetés Ferenc

Szakorvosi Rendelõintézet

Folyamatos elérhetõsé-
get biztosít a honlapunk,
www.lentirendelo.hu/efi, amin
feltehetik kérdéseiket, de fa-
cebook-on is elérhetõek va-
gyunk. A jövõben mindkét in-
ternetes felületen nyomon
követhetõek lesznek prog-
ramjaink.

A dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet udvari épületé-
ben várjuk önöket!


