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Elkezdõdött a szállodaberuházás és fürdõbõvítés Lentiben
Lerakták a négycsillagos szálloda alapkövét
Január 16-án került sor
Lentiben a város elsõ 4 csillagos szállodaberuházásának
ünnepélyes alapkõletételére,
amely a település történetének legnagyobb turisztikai fejlesztése. Az esemény jelentõségét mutatta a rendezvényen
megjelent szép számú érdeklõdõ is. Az ünnepségen részt
vett dr. Csepreghy Nándor, a
Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelõs helyettes államtitkára, dr.
Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke, Vigh László országgyûlési képviselõ, Horváth László Lenti polgármestere, Kutfej Attila, a Lenti
Gyógyfürdõ Kft. ügyvezetõ

igazgatója, valamint Szabó Lajos, a kivitelezõ cég (Kalotherm Zrt.) elnöke is.
A több mint 3 milliárd forint összértékû projekt keretében megépül a város elsõ 4
emeletes, 4 csillagos szállodája, benne 94 szobával, 250 fõs
konferencia teremmel, 280 fõs
étteremmel, valamint önálló
wellness szolgáltató résszel. A
szálloda közvetlen összeköttetésben áll majd a szomszédos
gyógyfürdõvel is. A fedett fürdõ bõvítése a vele párhuzamosan zajló szállodaépítéshez
kapcsolódik. Ennek keretében
2
1 630 m -es résszel bõvül a
fedett fürdõ épületkomplexuma, amelyben kialakításra ke-

Az alapkõletétel pillanata.
rül egy csúszdás élménymedence külön kisgyermekeknek
szóló résszel, valamint egy
melegvizes élménymedence

is, benne különféle masszázs
funkciókat tartalmazó élményelemek sorával.
(Folytatás a 3. oldalon)

A közös cselekvés fontossága
Városnapi ünnepség Lentiben

Fotók: Sári Zoltán
A város sikerére koccintottak…
Várossá nyilvánításának harminchatodik évfordulóját ünnepli idén Lenti. A városnapi
ünnepséget január 10-én rendezték meg, melyen részt vett
dr. Naszvadi György állam-

titkár is. Ez alkalommal adták
át a városi kitüntetéseket.
Tízen részesültek díjazásban
a mûvelõdési központ színháztermében megrendezett
(Folytatás a 2. oldalon)
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A közös cselekvés fontossága
Városnapi ünnepség Lentiben
(Folytatás az 1. oldalról)
ünnepségen, telt házas közönség elõtt.
A program ünnepi szentmisével kezdõdött, amit dr.
Veres András megyéspüspök
celebrált. Ezt követõen a zalaegerszegi Zala Zenekar népzenei elõadásával vette kezdetét a program, ahol Horváth
László polgármester és dr.
Naszvadi György államtitkár is
köszöntötte az egybegyûlteket,
megemlékezett a város múltjáról és arról is beszélt, hogy a
település adottságai megalapozzák a további fejlõdést,
utalva az év elején induló szálloda beruházásra és a fedett
fürdõ fejlesztésére.
– A sikerek és a kudarcok
közös megélése a jövõben a
közös cselekvésre ösztönözhet
mindenkit. Ha nem emlékeznénk a múltra, akkor a veszteségeinkbõl, vereségeinkbõl,
örömeinkbõl, sikereinkbõl nem
tudnánk tanulni és akkor nem
lenne bátorságunk a jövõben
nagyot alkotni. Lenti egy emberközeli, emberközpontú kisváros és minden adottsága
megvan ahhoz, hogy mindenki megelégedésére továbbha-

Álló sor balról: ifj. Horváth Károly, Molnár Béla, Horváth László polgármester, Dömény Sándor,
Magyar Ottó. Ülnek balról: Németh Kitti Katalin, Tánczosné Mánfai Csilla, dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin, Paksa Tiborné, Lapath Gabriella, Holl Hanna.
ladjon a fejlõdés útján –
mondta.
Horváth László polgármester a köszöntõjében a város új
beruházásáról is beszélt.

Fogadóórák
Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester
fogadóórájára a 92/553-912-es telefonszámon lehet jelentkezni.
Önkormányzati képviselõk fogadóórái:
Ferenczi Róbert
2015. február 2-án (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,
Héra József
2015. február 2-án (hétfõn) 15.00-16.00 óráig,
Árkovicsné Pezzetta Claudia
2015. február 4-én (szerdán) 9.00-10.00 óráig,
Vatali Ferenc
2015. február 4-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig,
Kiss Tamás
2015. február 10-én (kedden) 8.00-9.00 óráig,
Gáspár Lívia
2015. február 10-én (kedden) 14.00-15.00 óráig,
Dr. Fekete Zoltán
2015. február 18-án (szerdán) 15.00-16.00 óráig.
Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem
Városrészekben tartandó fogadóórák:
Ferenczi Róbert
2015. február 2-án (hétfõn) 10.00-11.00 óráig a
mumori kultúrházban,
Vatali Ferenc
2015. február 4-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,
Kiss Tamás
2015. február 10-én (kedden) 9.00-10.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében,
Gáspár Lívia
2015. február 10-én (kedden) 15.00-16.00 óráig a
máhomfai kultúrházban,
Gáspár Lívia
2015. február 10-én (kedden) 16.00-17.00 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban
fogadják az érintett városrész lakóit.

– A város történetének legnagyobb önkormányzati beruházása indul el 3,3 milliárd forint értékben a fedett fürdõ
bõvítésével és a négycsillagos,
94 szobás szálloda felépítésével. A fejlesztés nem öncélú,
hanem az itt élõk javát, boldogulását szolgálja, a város
egészére kedvezõ hatással lesz
majd – mondta a polgármester.
Az ünnepség második felében adták át a városi kitüntetéseket is. Lenti városért díjat kapott ifj. Horváth Károly
népzenész, Lenti Város Közszolgálatáért díjat Dömény
Sándor vezérõrnagy, közmûvelõdéséért díjat Lapath Gabriella könyvtáros, ifjúsági sportdíjat Holl Hanna úszó. Oktatásért díjban részesült Paksa

Tiborné gyógypedagógus, a
városi sportdíjat Németh Kitti
Katalin, a helyi íjász egyesület
versenyzõje kapta. A közösségi
életért díjat Molnár Béla lenti
lakos érdemelte ki, aki a szeptemberi árvíz idején segítette
a lakókat. A város egészségügyéért díjat dr. Seresné dr.
Pirkhoffer Katalin háziorvos
kapta, a szociális gondoskodásért díjat Tánczosné Mánfai
Csilla, a Kolping Támogató és
Foglalkoztató Központ dolgozója, Lenti város gazdaságáért
díjat pedig Magyar Ottó egyéni vállalkozó.
A mûsor végén színpadra
léptek a Kerka Táncegyüttes
néptáncosai, majd este a rendezvénytéren forralt bor és tûzijáték várta az érdeklõdõket.

Akció a
Sári Fotónál
Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról
100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény
Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117
E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Elkezdõdött a szállodaberuházás és fürdõbõvítés Lentiben
Lerakták a négycsillagos szálloda alapkövét

Sokan vettek részt az ünnepélyes alapkõletételen, köztük több magas rangú vezetõ. Balról Szabó Lajos, Kutfej Attila, Horváth
László, Vigh László, Csepreghy Nándor és dr. Pál Attila.
ságos politikájához képest a a Lenti Gyógyfürdõ Kft. ügy(Folytatás az 1. oldalról)
Az eseményen Horváth
jelenlegi kormányzat valóban vezetõ igazgatója végzi proLászló polgármester köszöntõhisz abban, hogy sikeres Ma- jektmenedzserként, aki lajében elmondta: a Lenti gyógygyarország a 21. században punknak tett nyilatkozatában
fürdõ mára jelentõs célponttá
csak akkor képzelhetõ el, ha elmondta: A mai nap ékes bivált a wellness-, valamint az
sikeres vidékrõl és sikeres fõ- zonyítéka annak, hogy beérett
egészségturisták körében is.
városról egyszerre beszélhe- a gyümölcse a több mint egy
Az ide érkezõ vendégek matünk. Ennek a politikának pe- éves alapos elõkészítõ munkágasabb színvonalú szolgáltatádig nagyon fontos része, hogy nak, melyben jómagam másoksokra tartanak igényt, de a köra megyei önkormányzatok kal egyetemben sokat dolgoznyéken nincs magasabb kateelkészítették a megyei fejlesz- tunk együtt a szállodaprojekt
góriás szálláshely. Ezért azok a
tési koncepciókat az országos és a fürdõfejlesztés sikeres megvendégek, akikre a magasabb
kihívásokra felelve, a helyi valósulása érdekében. Majd kiköltés, illetve a hosszabb taradottságokat és a helyi lehetõ- fejtette: Az új szállodával Lenti
tózkodási idõ a jellemzõ, kefeljebb lép a fürdõvárosok
ségeket figyelembe véve.
vésbé keresik fel a települést
Az eseményen aláírásra ke- sorában és egy magasabb kölés így a fürdõt is. A város verült a beruházás alapkõletételi tési hajlandóságú vendégkört
zetése a gyógyfürdõvel közöokirata, amely az utókor szá- is meg tudnak célozni, vasen már korábban felismerte,
mára emléket állító ún. „idõ- lamint számítanak a fiatal venhogy szüksége van egy magakapszulában” került elhelye- dégek nagyobb arányú megjesabb igényeket kielégítõ szálzésre egy aznapi Zalai Hírlap- lenésére is, akik a kibõvített
láshelyre, de a megvalósításra A lenti projekt élénkíti helyi
pal, egy Lenti és a Kerka fürdõszolgáltatási kínálat miatt
egészen eddig nem volt le- gazdaságot – mondta a
völgye címû térségi prospek- keresik majd fel a fürdõt. A meghetõség.
tussal, a szálloda látványtervé- épülõ szállodát a Lenti Gyógyhelyettes államtitkár.
Csepreghy Nándor, a Mivel, egy fotóval és Lenti város fürdõ Kft. fogja üzemeltetni és
niszterelnökség helyettes ál- kormány asztalára, amely bi- 2015. évi naptárával együtt. A a beruházással 50 új munkalamtitkára ünnepi beszédében zonyítja, hogy egyszeri állami lezárt idõkapszulát Csepreghy hely is teremtõdik Lentiben.
kiemelte: Magyarország sikere támogatást követõen ez a pro- Nándor helyettes államtitkár,
Az önkormányzat és a benagymértékben függ a vidék jekt megáll a saját lábán és Horváth László polgármester, ruházást végzõ cég között a
sikerétõl és egy három milliárd megteremti azt a növekedési Vigh László országgyûlési kép- kivitelezõi szerzõdés már jaforint értékû beruházás na- lehetõséget, ami további bevé- viselõ és Szabó Lajos, az építõ nuár elején aláírásra került. Az
gyon komoly bizonyítéka en- teleket eredményez az önkor- cég elnöke helyezték az alap- építési munkálatokat a kivinek az elkötelezettségnek. mányzat számára.
telezõ cég munkatársai már az
kõbe.
Mindezekhez hozzátette:
Lenti városa olyan komoly
A beruházás elõkészítését alapkõletételt követõ napokfejlesztési koncepciót tett le a Az elmúlt 24 év sokszor ál- és megvalósítását Kutfej Attila, ban megkezdték.

Ilyen lesz az új csúszda.

A szálloda látványterve.
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A Magyar Kultúra napja

Fotó: Sári Zoltán
A lendvai társulat Örkény István tragikomédiáját mutatta be. A
kép jobb felsõ sarkában (kis fotó) Árkovicsné Pezzeta Claudia.
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le a Himnusz kéziratát, ennek emlékét
õrzi a Magyar Kultúra Napja.
Lentiben a mûvelõdési központ színháztermében színi
elõadással ünnepelték az év-

fordulót, a lendvai Egy&Más
Vándorszínház elõadásában
Örkény István, Tóték címû tragikomédiáját tekinthették meg
az érdeklõdõk.
Mindezt megelõzõen Árkovicsné Pezzetta Claudia, a kul-

turális és ügyrendi bizottság
elnöke emlékezett meg köszöntõjében a magyar kultúráról, jeles képviselõirõl és értékeirõl.
– 2012 óta törvény nevezi
meg nemzeti értékeinket, melyeket hungarikumoknak is
hívhatunk. Köznapi értelemben hungarikumok azon termékek, melyek különleges minõsége, hírneve vagy egyéb
jellemzõje lényegileg Magyarországhoz kapcsolódik. A hungarikum törvény élõ hagyományként õrzi a magyarság
csúcsteljesítményeit. Így megízlelhetjük a karcagi birkapörköltet, az akácmézet, a pálinkát, a csabai kolbászt; fõzhetünk makói hagymával, és a
nyári melegben ihatunk egy
pohár frissítõ szikvizet. Megnézhetünk egy látványos magyar operettet, meghallgathatjuk a 100 tagú cigányzenekar
muzsikáját,
elénekelhetünk
egy magyar nótát. E gyûjtemény jelenleg 41 kimagasló

értéket tartalmaz, és folyamatosan bõvül.
Nemrég 19 megyében alakult meg a megyei értéktár
bizottság, valamint 346 településen, köztük Lenti városában is a helyi értéktár bizottság. Az értékgyûjtõ tevékenység lassan mozgalommá bõvül,
mely hozzájárulhat a magyar
kultúra elfeledett, mellõzött
vagy éppen új elemeinek feltárásához és bemutatásához.
Ma Magyarországon, bár bõvében vagyunk múltunk és jelenünk szellemi és tárgyi értékeinek, a kultúrához való
hozzáférés esélye és lehetõségei nem azonosak például a
fõvárosban és egy kis zalai
faluban, kisvárosban. Lenti Város Önkormányzata az elmúlt
években is sokat tett azért,
hogy kulturális intézményei a
21. század elvárásainak megfelelõen jó színvonalon láthassák
el feladataikat, szolgálhassák ki
a kultúra iránt érdeklõdõk
igényeit.

Testközelben az igazságszolgáltatás
Nyitott bíróságok program Lentiben
Az Országos Bírósági Hivatal hívta életre még 2012ben a Nyitott bíróságok kezdeményezést, melyhez a Lenti
Járásbíróság az elsõk között
csatlakozott, tudtuk meg dr.
Horváth Zsolt bírótól a rendezvény kapcsán.
– Az elsõ évben osztályfõnöki órákat tartottunk a helyi
középiskolákban, tárgyalásokon vettek részt a tanulók,
illetve bemutattuk nekik a bíróság épületét. A következõ évben továbbléptünk és az említett programok mellett un.
perszimulációs gyakorlatokat,
helyzetgyakorlatokat is szerveztünk.
– Mi volt a céljuk a fiatalok bevonásával?
– Az igazságszolgáltatás átláthatóbbá tétele, mûködé-

sünk megismertetése. Azt tapasztaltuk, hogy a bíróságokkal szemben van egy távolságtartás a társadalom részérõl, ezt szerettük volna feloldani például a mai programunkkal is.
– Mit tartalmaz ez a helyzetgyakorlat?
– A Lenti Rendõrkapitányság és a járási ügyészség bevonásával egy olyan szimulációt
mutatunk be, ami a kábítószerrel való visszaélést és annak jogi következményeit mutatja be a gyakorlatban. A fiatalok nem tudják, de „élesben” válnak a balesetokozás, a
kábítószer birtoklás, fogyasztás elkövetõivé, majd a tárgyalás során az eljárás menetével is megismerkednek,
úgymond testközelivé válik

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

Jobbról dr. Horváth Zsolt bíró a szimuláción a lenti gimisek
között.
számukra az igazságszolgáltatás.
A szimulációs gyakorlat
rendõrségi feladatait Burinda
Zsolt rendõr alezredes koordinálta a helyszínen, aki elmondta, hogy egy kábítószeres bûncselekmény felderítése
a bemutató tartalma.
– Egy közlekedési helyszínt,
majd kialakult bûnügyi helyszínt szimulálunk, (hiszen a
balesetet okozó gépjármûben

kábítószert találunk), a gépkocsi vezetõjét elõállítjuk, gyanúsítottként hallgatjuk ki, majd
elõterjesztést teszünk elõzetes
letartóztatására. Nagyon reméljük, azt mutatjuk be a középiskolásoknak, amit az életben
sosem tapasztalnak és talán a
rendõri munkához is kedvet
kapnak a résztvevõk, látva a
szakszerû intézkedés menetét
– foglalta össze a nyomozótiszt.
dj
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Ismét „hetvenkedtek”…
Hét nyugdíjas klub: a tornyiszentmiklósi Kék Nefelejcs,
a lovászi Olajbányász, a lenti
Civil Nyugdíjasok, Honismereti Egyesület és Fegyveres
Erõk és Testületek (két csapattal), valamint a csesztregi Korhatártalan Klub nevezett a
ZMRFK Bûnmegelõzési Alosztály és a Lenti Rendõr-kapitányság által szervezett megelõzési vetélkedõre.
– Eredeti vetélkedõnket
„Hetvenkedõ hatvanasok” cím-

mel kifejezetten az idõsebb
korosztályt megcélozva kezdtük el és annak tapasztalatait
felhasználva folytatjuk ezt a
megmérettetést az idén, már
a fiatalabb nemzedék bevonásával – foglalta össze Bükiné Papp Zsuzsanna rendõr
alezredes alosztályvezetõ. –
Úgy gondoltuk, áthidaljuk a
korosztályok közötti szakadékot és mivel a saját unokájával
mindenki
nagyon
elégedett, mi egy idegen fia-

Közösségi programok Reszneken

A diákokat is bevonták a programba.
talt ültettünk a nyugdíjasok
közé.
A bûnmegelõzési, vagyonvédelmi és áldozattá válást
megelõzõ témákban tartott vetélkedõ kitûnõ hangulatban
zajlott a Lenti Mûvelõdési
Központban, ahol elõször dr.
Vajda Gábor rendõr alezredes
kapitányságvezetõ, majd Horváth László polgármester is
köszöntötte a térségbõl érkezett nyugdíjas klubok tag-

ságát. Rövid megelõzési témájú elõadás, majd játékos
feladatok, villámkérdések tarkították a feladatok sorát, sõt
a végén még táncra is perdültek a résztvevõk. Végül a
csesztregi Korhatártalan Klub
nyerte a vetélkedõt és a továbbjutást a megyei döntõbe,
megelõzve a tavalyi gyõztes
lovászi és lenti civil nyugdíjas
klubokat.
dj

Borszentelés János napján
Méltó zárása volt az elmúlt évi rendezvényeknek.
Resznek község önkormányzata december közepén
tartotta a település egyik legfontosabb rendezvényét, az
idõsek napjával egybekötött
falu karácsonyát, tudtuk meg
Csiszárné Fliszár Eszter könyvtárostól, a rendezvény egyik fõ
szervezõjétõl:
– A valamivel több, mint
háromszáz lelkes falu lakosságának közel 30%-a szépkorú,
ezért is tartja fontosnak az önkormányzat, hogy méltó módon köszöntsék õket. Bevezetõként Kercsmár József polgármester köszöntötte a szép
számban megjelent idõseket,
majd az ünnepi ebéd következett. Ezt követõen a Lendvai
Zoltán plébános által celebrált
szentmisén már részt vett a
falu lakossága is.
– Gondolom nagyon fontos a programjaik megfelelõ
helyszíne is?
– Valóban a rendezvény
helyszínéül a nemrég átadott,

megújult közösségi ház szolgált, melynek összenyitható
rendezvényterme
zsúfolásig
megtelt. Egyébként a köszöntõ
mûsorban és a karácsonyi betlehemes játékban huszonhárom helyi fiatal vállalt aktívan szerepet, a legkisebbektõl
egészen a huszonévesekig.
Ezt követõen Gubinecz Ákos
népdal
összeállítással
és
Soós József költõ a közeljövõben megjelenõ új kötetébõl néhány anekdotával
szórakoztatta a megjelenteket.
A tartalmas délutánt disznótoros vacsora zárta, melyet
az elõzõ napon a helyi lakosság részvételével és közremûködésével
megtartott
disznóvágás finomságaiból készíttetett a képviselõ-testület.
Az elõbb részletezett esemény méltó zárása volt a falu 2014. évi rendezvényeinek,
a közösségteremtõ programoknak.
- dányi -

Helyi, a bortermelõket érintõ hagyományukról számolt be
lapunknak Lukács Tibor, Páka
község polgármestere.
– Közel tíz éve immár,
hogy János napján összejönnek a helyi borosgazdák egy
kis bormustrára és ekkor a
plébános úr meg is szenteli a
pákai hegyi gazdák új borait –
részletezte Lukács Tibor. –
Nem történt ez másképp az
idén sem, Kiss László (a képen
jobbról) esperes úr végezte el
a borszentelési ceremóniát,

majd ezek után a szõlõtulajdonosok szakmai eszmecseréjére került sor. Mintegy 25 fõ
volt jelen a János-napi borszentelésünkön, volt lehetõség
elbeszélgetni egy-egy pohár
bor mellett. Megkóstoltuk,
hogy a tavalyi rossz idõjárás
miatt ki mire jutott az új borával. Pogácsa, sörkifli is került
az asztalra „borkorcsolyaként”,
majd végül Németh István
szolgáltatott muzsikát a jó
hangulatú találkozóhoz.
(d)
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Kiváló feltételek...
Munkába állt az új fogorvos Zalabaksán

Dr. Sándor Judit fogorvos munka közben, mellette balról
asszisztense, Pete Szandra.
Amint arra már korábbi sa. Dr. Sándor Judit fogorlapszámunkban kitértünk, az vost rendelési idõben kerestük
új háziorvos és fogorvos fel a zalabaksai Egészségmunkába állásával megol- házban és kértük rövid bedódni látszik Zalabaksa köz- mutatkozásra:
ség és térségének régóta
– Zalaegerszegen lakom és
elhúzódó egészségügyi ellátá- ott is dolgozok, valamint még

Hévízen is tevékenykedek a
szakmámban. Pécsett tanultam, 2007-ben diplomáztam.
Ott dolgoztam másfél évet,
ezek után jöttem haza Zalaegerszegre.
– Hogyan került a látókörébe Zalabaksa?
– Decemberben kezdtem
akkor még helyettesítõként,
majd januártól lett az enyém a
praxis és kezdtem el munkámat ebben a körzetben.
– Melyek az elsõ benyomásai, milyen feltételek között dolgozhat?
– Tetszik, hiszen jól felszereltnek mondható a rendelõ, még nagyobb városban
sem található ilyen. Igaz, a
fogyó eszközök beszerzésérõl
magunknak kell gondoskodnunk.
– Milyen rendszerességgel
dolgozik itt?
– Hetente háromszor, tizenöt óra van elosztva, így
hétfõn, szerdán és csütörtökön van rendelés.

– Szigorú idõbeosztása
lehet, több munkahelyen dolgozik.
– Szervezés kérdése az egész,
fél óra az út Egerszegrõl, van
egy fiatal asszisztensnõm –
akinek szintén van másik munkahelye, – beszélgetünk és
már ide is értünk a rendelésre.
– Hogyan fogadták a
helyiek?
– Kedvesen, most kezdem
megismerni õket, sokan felkeresnek, gyakran csörög a telefonunk, vannak napok, amikor az öt órában tíz-tizenkét fõ
is megjelenik a rendelésen.
– Van-e olyan dolog, amivel
még hatékonyabbá tudná tenni a munkáját?
– Igen, egy röntgengép
nagyban segítene, hiszen Lentibe kell utazni és visszajönni
komolyabb esetben. Elektronikusan megkapom a felvételt,
de az utazás és még egy
idõpont kérése kicsit lassítja a
kezelést.
dj

A Magyar Kultúra Apródja lett Pahocsa Júlia
A közmûvelõdés fejlesztéséért, a magyar kultúra példamutató ápolásáért kapta a
rédicsi egyetemista hölgy, Pahocsa Júlia a Magyar Kultúra
Apródja kitüntetést a közelmúltban. A rédicsi Móra Fe-

– Még felsorolni is nehéz
volt a sok-sok díjat, jutalmat,
amit eddig kaptál…
– Hosszúfalusi (Muravidék,
Szlovénia) ismerõsünk, Göncz
Laci bácsi, aki maga is a Lovagrend tagja és 50 évet élt Amerikában, hallott többször egyházi és állami ünnepségeken
fellépni és neki köszönhetem
jelölésemet erre a legutóbbi
kitüntetésre – válaszolt igen
szerényen Julcsi a dicséretünkre. – Budapesten, a XIX. Magyar Kultúra Napja gáláján adták át a kitüntetõ címeket, melyet Nick Ferenctõl, a Magyar
Lovagrend tagjától vehettem át
a kuratórium nevében.
– Sokan lettek a különbözõ címek jutalmazottjai?

Befektetés a jövõbe!

Szerezzen képesítést
tanfolyamainkon!
Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,
Emelõgép-vezetõ,
Földmunkagép-vezetõ,
Tûzvédelmi szakvizsga.
Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70
E-mail: titzala@t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014

renc Általános Iskola Emlékérmesét, a zalaegerszegi Mindszenty
József
Gimnázium
Notre Dame Emlékérmesét, a
kiváló tanulmányai jutalmául
ösztöndíjasként Wisconsin államban egy éven át tanuló,
jelenleg a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem pszichológia szakos hallgatóját otthonában kerestük fel kérdéseinkkel:

– Kétszáztíz felterjesztett
közül húsz lovagot, egy apródot avattak fel, és nagy megtiszteltetés volt a számomra,
hogy az énekemmel kezdõdhetett az avatóünnepség. Az is
kiderült, a legfiatalabb kitüntetett voltam, ami további tartást ad ahhoz, hogy ezek után
is méltó maradjak ehhez a
címhez.
Julcsitól megtudtuk még,
hogy a Rákóczi Szövetségnek
is tagja és a sárrétudvari
(Püspökladány mellett) Kézenfogva Testvéreinkkel Alapítvány, valamint a rédicsi plébánia, önkormányzat, általános iskola is ajánlásával támogatta a díj elnyerésében.
D.J.

www.zalatajkiado.hu

2015. január

7

Lenti és Vidéke

Az év tûzoltósága
A lenti lánglovagok nagy elismerése
Megtisztelõ díjat vehetett
át a Lenti Hivatásos Tûzoltóparancsnokság dr. Bakondi
György tûzoltó fõigazgatótól
Budapesten az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságon.
Zala megye történetében
elõször választották a Lenti
Hivatásos Tûzoltó-parancsnokságot az év tûzoltóságának az
ország százöt hivatásos tûzoltósága közül. Az elmúlt évben
számos szélsõséges idõjárási

körülmény érte a térséget.
Ezekben a rendkívüli helyzetekben kiválóan helyt állt az
egység, munkájuk elismeréseként érdemelték ki ezt a címet.
2014-ben két alkalommal
kellett a rendkívüli téli idõjárási viszonyok miatt a határon
forgalomkorlátozást elrendelni, ez a helyzet jelentõs többletfeladatot jelentett a Lenti
Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság személyi állományának. A
forgalomkorlátozásból adódó

100 éves asszonyt köszöntöttek
Horváth László polgármester és Fövé nyesi Jánosné,
az Idõsügyi Tanács elnöke
századik születésnapja alkalmából köszöntötte Lentiben
Papp Ferencnét. A városvezetõ egy emléklapot nyújtott

át az ünnepeltnek (képünkön).
Papp Ferencné 1914. december 20-án született Belsõsárdon, 1973 óta él Lentiben.
Születésnapját családja körében ünnepelte.

Fotó: Sári Zoltán

Dr. Bakondi György átadja az elismerést Egri Gyula megyei
igazgatónak és Stocker Dávid lenti tûzoltóparancsnoknak.
lakosságvédelmi feladatokat és
a mûszaki mentéseket is magas
szinten hajtották végre.
Tavaly szeptemberben a
megye déli részén nagy menynyiségû csapadék esett. A Lenti Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság mûködési területén lévõ patakok vízszintje megemelkedett, több helyen villámárvíz alakult ki. Megelõzõ
lakosságvédelmi
intézkedésként négy településen kellett a
lakosság kitelepítésérõl gondoskodni. A tûzoltó-parancsnokság irányítói és beavatkozó állománya a kimenekítést és
a villámárvizek elleni beavatkozásokat gyorsan és szakszerûen hajtotta végre, amely-

nek köszönhetõen személyi
sérülés nem történt és az
anyagi értékek sem szenvedtek kárt.
A kitelepítés, kimenekítés
logisztikai
biztosítását,
az
ideiglenesen elhelyezett lakosság, valamint a térségbe vezényeltek elhelyezését és ellátását a parancsnokság személyi
állománya a Helyszíni Operatív Törzs vezetésével, majd a
BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Helyszíni
Irányító Törzsének irányításával fegyelmezetten és kiváló
szinten hajtotta végre.
Forrás: Zala Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
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FELHÍVÁS

A Lenti Polgármesteri Hivatal felhívja a városban élõ nyugdíjas pedagógusok figyelmét, hogy a felsõoktatási intézmények
minden évben - kérelem alapján - díszoklevelet adományoznak
azoknak a pedagógusoknak, akik óvónõi, tanítói és/vagy tanár
diplomájukat 50 (arany), 60 (gyémánt), 65 (vas) vagy 70 (rubin)
évvel ezelõtt szerezték, és akik az oklevél megszerzésétõl
számított legalább 30 évet pedagóguspályán töltöttek.
A díszoklevél iránti kérelmek elõterjeszthetõk Lenti Polgármesteri Hivatalban (8960 Lenti, Zrínyi u. 4.), mely a kérelmek
illetékes felsõoktatási intézményekhez való továbbításában
2015. évben is közremûködik.
A kérelmek benyújtásának határideje: 2015. február 20.
A kérelemhez csatolni kell:
- önéletrajzot, amely tartalmazza a pedagóguspályán
eltöltött minimum 30 éves idõtartam leírását,
- a tevékenységet igazoló okmányt (munkakönyvet),
- a képesítést igazoló oklevelet vagy hiteles másolatát,
- az elõzõleg már kapott díszoklevelet (amennyiben van),
- kérelem díszoklevél kiállíttatásához
További információ kérhetõ
a Polgármesteri Hivatalban Farkasné Pál Tündétõl, vagy a
0692/553-912-es telefonszámon.

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

Új év - új pályázati rendszer - új lehetõségek
A kormány az elmúlt év végén folyamatosan az új pályázati rendszer kidolgozását ismertette az állampolgárokkal a sajtó segítségével. Ezek ismeretében 2015
év elején elindulnak a 2014-2020 pályázati idõszak kiírásai. Mit is jelent ez a települési önkormányzatok, civil szervezetek
és vállalkozások számára? – errõl és a tervezés fontosságáról beszélgettünk Rózsás Zoltánnal, az RF Consulting Kft.
ügyvezetõjével.
– Miért jelentõs a 2015 évvel kezdõdõ
idõszak?
– Cégünk 2011 februárjában kezdte
meg mûködését családi vállalkozásként,
melynek alapvetõ célja, hogy a vállalkozásokat, önkormányzatokat, civil szervezeteket segítsük abban, hogy pályázatok,
közbeszerzési eljárások révén újabb bevételi forráshoz, tõkéhez jussanak. Elsõsorban pályázati tanácsadással, pályázatírással, projektmenedzsment tevékenységgel,
rendezvények szervezésével, üzleti-pénzügyi tervezéssel foglalkozunk. A 2015 év
elején megjelenõ pályázatok az új tervezési idõszak keretébõl valósulhatnak
meg, mely kiemelten foglalkozik a gazdaság élénkítéssel, a kis- és középvállalkozások fejlesztésével. A gazdaságfejlesztés mellett a foglalkoztatás erõsítése és az
energia-stratégia megvalósítása, azon belül a megújuló energiaforrások elterjesztése kap kiemelt hangsúlyt. E mellett önkormányzati és civil szervezeti fejlesztések támogatása is várható.

Rózsás Zoltán
– Mire érdemes odafigyelni annak, aki
pályázatot szeretne beadni?
– Információink alapján a pályázati kiírások közel egy idõben az év elején jelennek meg több témakörben, melyre a pályázóknak a megjelenéstõl számított 30
napjuk lesz, hogy a pályázatukat elõkészítsék beadásra. A kiírások többsége a beadás sorrendjében a keret kimerüléséig áll
nyitva az érdeklõdõk számára, így nagyon
fontos, hogy megfelelõen elõkészített
anyaggal rendelkezzenek a fejlesztésben
gondolkodó szervezetek. Mi is kell az eredményes pályázathoz? Legyenek ötletek,

azok az ötletek legyenek elõkészítve, tehát infrastruktúrális fejlesztés
esetén legyenek tervek, lehetõleg
engedélyezési szintig jusson el a
dokumentáció, megfelelõ költségkalkuláció álljon rendelkezésre, és az
önerõ fedezete. Aki a kiírás pillanatában gondolkodik fejlesztésen,
annak kevés idõ áll rendelkezésre
minden szükséges dokumentumot
elõteremteni a sikeres projekthez.
Érdemes idõben felvenni a kapcsolatot szakemberekkel, akik kellõ tapasztalattal rendelkeznek a tervek
pályázatba foglalásában. Ebben nyújtunk segítséget a szervezetek számára számos referenciával, kibõvült
csapattal, tapasztalt szakember gárdával a hátunk mögött a teljes elõkészítés, lebonyolítás elõsegítése céljából.
– Hol találhatják meg Önöket a
pályázati elképzelésekkel az érintett
szervezetek?
– Zalaegerszegen, a Hock János út
45 szám alatt várjuk kedves régi és új
ügyfeleinket. Az idei évben kibõvítjük
szolgáltatásainkat a közbeszerzések lebonyolításának területére is, mivel
munkatársaink folyamatos képzések
alkalmával azon fáradoznak, hogy a
legszélesebb igényeket kielégítve tudják segíteni az elképzelések megvalósítását.
(x)
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„Ha csurran - csöppen Vince…”
Lentihegyen, a Kovács Borház vendégeként tartotta meg
a Lenti Kertbarát Kör Egyesület Vince-napi programját.
Röszler Attila, az egyesület elnöke a helyszínen elmondta, a
lendvai és rédicsi kertbarát körök tagságát is várják rendezvényükre, melyet immár két
éve tartanak meg ily módon
„hármas találkozás” keretében,
mindig más egyesületnél vendégeskedve.
– Rendhagyónak is mondhatom a mai találkozót, a köszöntõk és a Vince-napi cere-

mónia után kisvasutas kirándulás következik Csömödérbe,
ahol az Eurorégió Menedzsment Kft. szervezésében szervezett programhoz kapcsolódunk. Itt Nógrádi László Bor és
kultúra címû elõadását kísérjük figyelemmel, valamint
megemlékezünk Bussay Lászlóról, a régió egyik legnagyobb
borászáról, aki a közelmúltban
hunyt el, majd kulturális bemutató, étel-ital kóstoló is lesz.
A házigazda Kovács Borház
képviseletében Kovács Tamást kérdeztük, hogy milyen

Közgyûlést tartottak

A közgyûlés megnyitója.
Éves beszámoló közgyûlését tartotta nemrég a Fegyveres Erõk és Testületek Nyugállományúak Klubja. Barta
Ödön a klub elnöke az eseményen elmondta, a Honvédségi Klubok Szövetségétõl
70 ezer, a Lenti Civil Kurázsitól 80 ezer, a Zala Megyei
Közgyûlés Hivatalától 180 ezer
forint támogatást kaptak, melyek nagy mértékben hozzájárultak a klub sikeres mûködéséhez.
– Köszönetet mondok támogatóinknak és egyben kérem, hogy a jövõben is segítsék a klubunk eredményes
mûködését! – folytatta gondolatait Barta Ödön. – Minden
feltétellel
rendelkezünk
a
mûködéshez egy kivételével,
nincs önálló helyiségünk, ahol
megbeszéléseinket, program-

jainkat tarthatnánk. Külön
megköszönöm a helyi önkormányzat, a Mûvelõdési Központ és a Lenti Televízió munkatársainak segítségét.
Az elnök a továbbiakban
beszélt a megvalósított programokról, a kerek évfordulósok
köszöntésérõl és a helyi civil
szervezetekkel való együttmûködésükrõl is. A továbbiakban
Bálint Jánosné, a klub pénztárosa a pénzügyi helyzetet
tárta a tagság elé. A fent részletezett támogatások mellett a
tagdíjbefizetések alkotják még
a bevételi oldal mérlegét, a
kiadások pedig – az okos gazdálkodást igazolandó – nem
haladták meg a bevételek
összegét a Fegyveres Erõk és
Testületek Nyugállományúak
Klubjánál.
D.J.

Dr. Pálfi Dénes metszi a szõlõt.
termést vár így Vince-nap környékén?
– A metszésnek már nekiálltunk, de korai lenne még
hosszú távú következtetést levonni, hiszen igen változékony
az idõjárás. A vesszõt meleg
helyre tesszük, és a hajtásból, a
kipattanó rügyek számából
próbálunk következtetni a
majdani termésre.
– E sorok írójának volt szerencséje megkóstolni Cserszegi fûszeres borotokat, amely,
tavalyi rossz idõjárási körülmények mellett is kitûnõ volt!
– Meggyõzõdésem, hogy a
lehetõségekhez képest nagyon
sok mindent ki lehet hozni a
tavalyi termésbõl, savasabb, de
szép, hosszantartó borokat
lehet készíteni belõlük.
Dr. Pálfi Dénes kertészmérnök a következõképp gon-

dolkodott a Vince-napi hagyományokról:
– Eddig elkényeztetett bennünket a tél a magas hõmérséklettel, bõséges csapadékkal
és az már biztos, hogy el van
látva a szõlõ vízzel a jövõt illetõen. Úgy gondolom eleink,
akik több évszázadon keresztül gyûjtötték tapasztalataikat,
nem véletlen tették Vincenapra a szõlõmetszés idõpontját, a rügyfakadás megfigyelését, hogy aztán ezekbõl vonjanak le következtetéseket a
termésre vonatkozólag. Természetesen nagyon pontosak
nem lehetünk, de tudjuk, január végén a szõlõben véget
ér a mélynyugalmi állapot és
ha ekkor éri nagyobb, mínusz
tíz fok alatti hõmérséklet,
bizony károsodhat a növény.
dj
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Célegyenesben az „aranyos” nyolcadikosok

A 8. osztályos tanulók a pályaválasztási kiadványt böngészik.
A 8. osztályosok számára
megkezdõdött a pályaválasztási idõszak. A középiskolai jelentkezési lapok beküldési határideje 2015. február 13., addig már nem sok idõ áll rendelkezésükre e fontos döntés
meghozatalához. A lenti Arany
János Általános Iskola és AMI
igazgatója, Boa László elmondta, hogy az iskolában igyekeztek minden lehetõséget meg-

ragadni, hogy a gyerekek minél több információhoz jussanak. A tájékozódást osztályfõnöki órák, nyílt napok, az iskolai és egyéb pályaválasztási
rendezvények keretében, illetve üzemlátogatások szervezésével is segítették. A végzõsökkel beszélgetve kiderült, hogy
néhányan már döntöttek, mások pedig még az utolsó pillanatokat is kihasználják, hogy

Változott a szelektív hulladékgyûjtés
A Lenti Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
tájékoztatja a lakosságot, hogy a 2015. január elsejétõl hatályos
385/2014. (XII.31.) számú hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeirõl szóló kormányrendelet alapján a
közszolgáltató a következõképpen módosítja a szelektíven
gyûjthetõ hulladékok körét:
a házhoz menõ gyûjtés során a csomagolási mûanyag
hulladék számára rendszeresített szelektív sárga színû zsákokba elhelyezhetõ a fém csomagolási hulladék is
Fém csomagolási hulladék alatt értjük:
- Üdítõ italos doboz
- Sörös doboz
- Konzervdobozok
Mûanyag csomagolási hulladéknak minõsül:
- PET italos palack lapítva
- Tisztítószerek, kozmetikai szerek flakonjai
- Zacskók, zsugorfóliák
A szelektíven gyûjtött hulladékok elhelyezhetõk áttetszõ
zsákban is. A települési hulladék, illetve a szelektív hulladékok
(a naptárakon kék és sárga színnel jelölve) elszállítása továbbra is a meghirdetett napokon, változatlan módon történik.
Kérjük a lakosságot, hogy a zsákokban elhelyezett hulladékok tisztaságára ügyeljenek.

A tiszta hulladék
a hasznosítás
egyik alapfeltétele!

minél megalapozottabb legyen
a választásuk.
– Én bolti eladó szeretnék
lenni – tájékoztat elképzeléseirõl a 8. b osztályos Radóczi
Anna. - Aki ismer engem, tudja,
hogy szeretek beszélgetni, ez a
munka változatos, nem kell egy
helyben ülni, és napi kapcsolatban lehetek az emberekkel.
– Az álmom, hogy orvos legyek, ehhez pedig szükséges
az érettségi. Így mindenképpen egy jó gimnáziumot jelölök meg – szólt hozzá Markotán Fanni a 8. a-ból.
– De jó neked, én annyi
mindent szeretnék! Éppen
azért indulok gimnáziumba,
hogy nyerjek még 4-5 év gondolkodási idõt… – tette hozzá
osztálytársa, Lukács Máté.
– Több lábon áll, aki szakközépiskolát végez, hiszen az
érettségi mellett szakmát is
kap. Utána elhelyezkedhet a
szakmájában, vagy továbbtanulhat fõiskolán, egyetemen –
vélekedik az „a” osztályos Völgyi Zoltán. – Gépészetet szeretnék tanulni, édesapám is ilyen
iskolatípusba járt, a mûszaki
érdeklõdés nálunk már családi
hagyomány.
Boa László igazgató hozzátette, azon tanulóik számára,

akik központi írásbeli felvételit
tesznek, heti 2 órában felkészítõ foglalkozásokat biztosítottak matematikából illetve
magyar nyelv és irodalom tárgyakból a minél sikeresebb
felvételi eredmények reményében. A középiskolai megmérettetés elõtt jó tréninget nyújtanak a különbözõ tanulmányi
versenyek is, amelyeken kiemelkedõ eredményeket értek
el az „aranyos” diákok. E tanévben is részt vettek a Gönczi
Gimnázium által szervezett
versenysorozaton, melyen szinte az összes közismereti tárgyból megmérettethették magukat tanulóik. Az elmúlt öt
évben a lenti Arany János Általános Iskola és AMI nyerte
meg a tankerület iskolái közötti összesített tanulmányi
versenyt.
– Erre az eredményre nagyon büszkék vagyunk – folytatta az igazgató – Köszönet a
gyerekeket felkészítõ lelkiismeretes kollégáimnak mindezért. Reméljük, hogy tanítványaink sikeresen felvételt nyernek az általuk megcélzott intézménybe, mert az iskolaválasztás nagyban meghatározza
a gyermekek jövõjét.
dj

Siker Japánban
Ebben a tanévben is szép
sikert értek el a lenti Móricz
iskola diákjai. Japánban egy
nemzetközi
rajzpályázaton
28 ügyes kezû lenti nebuló
nyert névre szóló ajándékcsomagot.
A siker értékét növeli,
hogy 6 földrészrõl, 81 országból 22000 alkotás érkezett.
Tokióban a Kerka-parti város

tanulói 10. alkalommal értek
el kiemelkedõ sikert.
Bogdán Ibolya és Kállai
András a Zalaco magazin rajzpályázatán 3000-3000 forintos
vásárlási utalványt nyert. A mai
napig hazánk 46 városába és
8 országba 300 pályázatot készítettek a lenti gyerekek, ami
több mint 20000 alkotást jelent.
Felkészítõ tanár: Paksa Tibor.
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Bajnokesélyesként kezdik a tavaszi szezont
Elsõ helyen zárta a megyei
elsõ osztályú bajnokság õszi
szezonját a Lenti TE felnõtt
labdarúgó-csapata. Eddig 38
pontot és 56 gólt szereztek, s
csak 10 gólt kaptak.
A sikeres szereplésrõl Fehér Rudolffal, a LTE elnökével
beszélgettünk.
– A 12 gyõzelmünk mellett
2 döntetlent és 1 vereséget
regisztrálhattunk. Látható, hogy
sok gólt rúgtunk és keveset
kaptunk. Elõbbi a célirányos
igazolásoknak köszönhetõ, míg
az utóbbi a védelem és a középpálya rutinosságának, annak ellenére, hogy az átlagéletkor nem éri el a 23 évet.
Fontos célként fogalmaznám
meg ezeknek a fiataloknak a
megtartását, amely sajnos a
mai világban nem egyszerû, de
hosszú évekre megoldaná
Lenti labdarúgásának sikeres
jövõjét – mondta.
A felnõtt csapat tavaly az
ötödik helyet szerezte meg a

Fotó: Sári Zoltán
A város vezetõi is köszöntötték a csapatot.
bajnokságban. Ezt a csapatot
sikerült együtt tartani, valamint célirányosan posztra igazolni lenti kötõdésû labdarúgókat, valamint „visszaigazol-

Második lett a Belucci

A megfiatalodott Team
Belucci csapata Nagykanizsán
vett részt teremlabdarúgó
tornán.
A csoportból másodikként
jutottak tovább a Tip-Top
(Nagykanizsa) mögött. A következõ körben újabb hármas csoportba sorsolták a
még versenyben lévõket,
ahonnan másodikként léptek
tovább.

A negyeddöntõben az addig veretlen, Nagykanizsán a szenior bajnokságot vezetõ MuVill
csapatát gyõzték le. Az elõdöntõben újra szembejött a TipTop, ahol 1-1-es játékidõ után
büntetõkkel jutott a döntõbe a
Belucci, ahol nagyszámú nézõközönség elõtt újra megmérkõztek a Fix-Bomba csapatával,
ahol egy góllal alulmaradtak,
így végeztek a második helyen.

ni” hat tehetséges fiatalt is
Lendváról, Ausztriából. Feltétlen elvárásként fogalmazódott
meg a szakosztály vezetése részérõl, hogy lehetõség szerint
helyi kötõdésû sportolók alkossák az együttest. A szakmai
munkát jelenleg is Sebõk József volt válogatott labdarúgó
irányítja.
– Örömteli, hogy tavaly sikerült felújítanunk az öltözõ
épületünket, lelátónkat – folytatta a LTE elnöke. – Nyílászáró csere, valamint az épület
teljes belsõ és külsõ felújítása
is megtörtént. Az anyagi forrást TAO pályázatból teremtettük elõ, melynek az önrészét is
az egyesület gazdálkodta ki,
közel bruttó kilencmillió forintos beruházásról volt szó.
Bánat az öröm mellett, hogy az
õszi árvíz során komoly károk
keletkeztek az épületben, valamint a pályáinkon. A helyreállítási munkálatokat a téli szünet ideje alatt kezdtük el,
amely jelenleg is folyamatban
van. Természetesen tovább
szépítjük, újítjuk és karbantartjuk a pályát és a környékét,

amennyire az anyagi lehetõségeink engedik. Mind szakmailag, mind pedig turisztikailag
sokat jelentene egy új mûfüves
pálya
létesítése
Lentiben,
melyre a jelenlegi kormány
nagy lehetõséget nyújt. Természetesen látjuk, hogy az önrész
elõteremtése is jelentõs anyagi
áldozat, de reméljük, hogy ezt
a lehetõséget is kihasználja
majd a város.
Az eredményes szereplés
apropóján decemberben Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester
és a képviselõ-testület tagjai is
köszöntötték a Lenti TE labdarúgó-csapatának játékosait. A
polgármester elmondta, a város továbbra is lehetõségei szerint támogatja az együttest és
bíznak a jövõbeni hasonlóan
jó szereplésben. Emellett arról
is szólt, hogy az önkormányzat
külön anyagi támogatást biztosít a csapatnak, amit új mezek
vásárlására fordíthatnak majd.
Ugyancsak decemberben
Fehér Rudolf, a LTE elnöke Zala Megye Labdarúgásáért-díjban részesült.
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!
Felnõtt belépõ: 1 600 Ft
Gyermekeknek 14 éves korig (hétköznapokon): INGYENES!
Gyermek belépõ (3-14 éves korig, szombat-vasárnap és ünnepnapokon): 800 Ft
Felnõtt belépõ (pezsgõfürdõ és szauna használattal): 2 500 Ft

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

2014.12.30.

CREATON Hungary Gyártó Kft.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
KOMPLEX KÉPZÉSI PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA A
CREATON HUNGARY GYÁRTÓ KFT MUNKAVÁLLALÓI SZÁMÁRA
A CREATON Hungary Gyártó Kft. az ETEX Holding GmbH
leányvállalata, mely 2002-tõl mûködik Lentiben. A cégcsoport közel 130 éves tapasztalattal rendelkezik a különbözõ
tetõcserepek gyártása és értékesítése területén. A mai legmodernebb technikával felszerelt gyárainkban 160 millió kiváló minõségû agyag tetõcserepet gyártunk kizárólag nemes
és természetes nyersanyagokból. A sikeres jövõ alapját
Európa-szerte a legjobb és legnagyobb nyersanyaglelõhelyek
biztosítják. Ez volt a fõ oka annak, hogy a CREATON megalapította elsõ külföldi gyárát Európa egyik legjobb nyersanyaglelõhelyének közepén, a magyarországi Lentiben. A
2005-ben üzembe helyezett I. sz. gyáregységgel 20 millió
hornyolt tetõcserepet készítünk. 2008 tavaszán a második
gyártóhelyet is üzembe helyeztük. A II. sz. üzemben évente
kb. 22,4 millió sajtolt tetõcserepet gyártunk.
A CREATON Hungary Kft. számára fontos a dolgozók tudásának folyamatos fejlesztése, melynek eléréséhez nyújtott
segítséget a projekt megvalósítása. A képzéseken való
részvétel során nõtt a munkavállalók hozzáadott értéke és a
cég versenyképessége. A CREATON Hungary Gyártó Kft.
munkahelyei képzéseit a TÁMOP 2.1.3.C pályázati program
keretében vissza nem térítendõ uniós és állami forrásból
valósította meg. A megvalósult projekt keretében az alábbi
képzések kerültek megszervezésre: idegen nyelvi képzések,
értékesítési képzések, elsõsegélynyújtási képzések, vezetõi
képzések, hidraulika tanfolyam, emelõgépkezelõi tanfolyam,
kereskedelmi alapok képzés, számítástechnikai és egy fenntarthatósági képzés. A társaság a képzések megszervezése
során az esélyegyenlõségi és fenntarthatósági szempontokra
nagy hangsúlyt fektetett.
A program befejezését követõen a CREATON Hungary
Gyártó Kft. 74 munkavállalója tett sikeres vizsgát a TÁMOP
keretében, 146 új képesítést szereztek meg a dolgozók. A
program keretén belül megszervezett képzések nem csak a
társaság dolgozóinak szakmai hozzáértését és kompetenciáit, hanem munkaerõ-piaci értéküket is növeli.

MUNKALEHETÕSÉG

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

A Lenti Gyógyfürdõ Kft.
GYÓGYMASSZÕR
munkakör betöltésére munkatársat keres.
Érdeklõdni a 06/20-937-1207
telefonszámon lehet.

www.zalatajkiado.hu
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Öngyógyító Lenti Kistérség
A programsorozat folytatódik
Köszöntjük a Lenti Egészségfejlesztési Iroda munkatársai nevében azokat a kedves
olvasókat, akik úgy döntöttek,
hogy 2015-ben is velünk tartanak és követik az Egészségfejlesztési Iroda munkáját, és
ha lesz alkalmuk, még egy-két
programban aktív résztvevõként is jelen lesznek.
Decemberi
cikkünkben
egy év történéseire tekintettünk vissza, most az elöttünk
álló programokat szeretnénk
egy kicsit részletezni, megismertetni önökkel.
Mivel a jövõ a múltra épül,
ezért elengedhetetlennek tartjuk, hogy megemlítsük, hogy
2013. június 1. óta 62 programot indítottunk el a lenti járás
területén. 9 háziorvosi körzetben 6 kampányszûrést (szájüregi, vastagbél, bõrgyógyászati, szemészeti szûrést, nõgyógyászati szûrést, tüdõszûrést)
végeztünk, körzetenként minimum 30 fõs részvételi számmal. Két komplex szûrésre volt
lehetõsége annak, aki fontos-

Dr. Pirkhoffer Katalin elõadása Lentiben, a diabetes klubban.

A szépkorúak klubjának foglalkozásán Lentiben.

nak tartja az egészség megtartását. Mindkét nemre gondolva férfiak és nõk egyaránt
kaptak lehetõséget arra, hogy
részt vehessenek egy komplex
átfogó vizsgálaton, háziorvos
és szakorvos bevonásával.
Elérkeztünk az „Öngyógyító Lenti Kistérség” pályázati
programunk utolsó fél évéhez.
Bár programjaink nagy része
lezárult, hiszen a projekt idõszaka véges, de azért 2015 évben, április végéig még csatlakozhatnak a következõ rendezvények valamelyikéhez:
2015 február hónapban
az alábbi körzetekben diabetes, illetve szív-érrendszeri betegklub foglalkozások
kerülnek megtartásra:
– Gutorfölde
– Lovászi
– Páka
– Tornyiszentmiklós
– Lentiben 2 alkalommal
– Csesztreg
Minden körzetben a háziorvosnál lehet érdeklõdni a
klubok pontos dátumáról, idõpontról, esetleg az éppen aktuális témáról, hiszen ezek a
klubok 10 alkalomból álló
(Folytatás a köv. oldalon)
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Öngyógyító Lenti Kistérség
A programsorozat folytatódik
(Folytatás az elõzõ oldalról)
rendezvénysorozat nyolcadik
állomásai.
Ha valaki azt gondolja,
hogy most már badarság csatlakozni, rosszul hiszi! Ne feledjék, soha nem késõ!
A következõ programok, amik elérhetõek lesznek még 2015-ben:
– Szépkorúak klubja
Lentiben (február, április)
– Szülõk klubja Lentiben (február, április)
– Lelki egészségklub
Csömödéren (február, április)
– Családi egészségnap
Zalabaksán (március)
A pontos idõpontokról az
Egészségfejlesztési Irodában
Kánya Szilvia iroda-vezetõtõl
érdeklõdhetnek
telefonszám: 06 92/ 351-485
honlapon:
www.lentirendelo.hu/efi
e-mail:
lenti_efi_kisterseg@zalaszam.hu
– Az „Öngyógyító Lenti
Kistérség” pályázati programsorozaton belül mely programokra a legbüszkébb? –
kérdeztük Gáspár Líviát, a
projekt egyik vezetõjét.
– Nagyon sokrétû és tartalmas programsorozaton va-

Szülõk klubja: Gyuránné Pusztai Lívia tart elõadást.
gyunk túl, mely egy része még
jelenleg is zajlik. A különféle
egészségfejlesztési programok
közül nem tudok csak egyet
kiemelni. A szûrõvizsgálatok
során a járás lakosságának kb.
10 százalékát szólítottuk meg a
különféle szûréseken. Ezek

Gyógyúszás Farkas Vera irányításával.

mellett a klubfoglalkozásokon,
tartásjavító programokon is
több százan vettek részt. Ha
mégis ki kellene emelnem ebbõl a rendkívül gazdag programsorozatból egyet, akkor az
a fogyatékos, illetve tartási rendellenességekkel küz-

dõ személyek számára kidolgozott programsorozat.
Igen, programsorozat, mivel a
fogyatékos személyek számára
kidolgozott programok rendkívül sokrétûek voltak. Az
Egészségfejlesztési Iroda segítségével és szervezésével a
programokat fõleg a Kolping
Támogató Szolgálat munkatársai és a Móricz Zsigmond
Általános Iskola alapítványa
közremûködésével bonyolítottuk le.
– Mely programokra a legbüszkébbek?
– Nem tudok egyet kiemelni, de rendkívül nagy örömmel
figyeltem a gyógyúszó tanfolyam, valamint a terápiás lovaglás és a jóga klub programjait, foglalkozásait. Farkas
Vera közremûködésével, szervezésével zajlottak a foglalkozások. A gyógyúszó klub
foglalkozást 2014-ben 50
órás idõkeretben szervezhettük meg. A helyszín a lenti
városi strand uszodája volt,
annak tanmedencéje és mélyvizes úszómedencéje. Alkalmanként 60 percet töltöttek
el úszófoglalkozással. Eszközként csak úszódeszkára volt
szükség, amely szintén biztosított volt.
A gyerekek kiválasztásánál, mivel a névben is szerepel (gyógyúszó klub), szempont volt, hogy valamilyen
tartási rendellenesség legyen.

2015. január
Többeknek errõl orvosi papírjuk is volt, de legtöbbnél ránézésre megállapítható volt a
tartási hiba. A leggyakrabban
elõforduló tartáshiba a hanyag tartás, melynek a hátizom gyengeség a legfõbb oka,
de volt scoliosis, enyhe lordosis, lapos mell, obesitas,
elhízás (ez enyhe fokú volt
csak). Korrekció szempontjából mindegyik tartáshiba még
a korrigálható kategóriába
tartozik.
A klubfoglalkozáson szerzett tapasztalatokkal, tudással,
tanácsokkal saját maguk is
célzottan tudnak úszni a késõbbiekben.
Korosztályügyileg 2. osztályos tanuló volt a legfiatalabb,
és szakiskolás 16-17 éves a
legidõsebb, fiúk lányok vegyesen.
A legtöbben nem rendelkeztek semmilyen, vagy minimális vízi élménnyel, úszástudással. Az alapoktól kellett
kezdenem. Az 50 órás idõtartam java részét az úszásoktatás
tette ki. De amint elégséges
volt egy-egy úszómozgás tudása, már építettem bele a
gyógyúszó feladatokat.
A feladatok hasznosságát
igazán a mélyvízben, folyamatos úszás közben érezhették
meg a gyerekek. Eleinte rövid
távokat voltak képesek úszni,
de az idõ elõre haladtával
hosszabb távon is szépen végezték a mozgásokat. Többen
megjegyezték, hogy milyen fárasztó dolog az úszás, ennek
oka, hogy eddig nem igazán
kellett kitartóan úszniuk. Õk
csak most tapasztalhatták meg
igazán, hogy maguk az úszás-
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Ismerkedés a négylábú társsal.
nemek is milyen hatással vannak rájuk, de a gyógyúszás is
mely izmaikat mozgatja meg.
Az utolsó alkalommal történt
beszélgetésbõl kiderült, hogy
összességében jól érezték magukat, mégha néha kedvtelenül jöttek is. Aki ez idõ alatt
tanult meg úszni, a mélyvizet
is beleértve, az rendkívül büszke volt magára. Biztos vagyok
benne, hogy a nyári strandolások alkalmán fognak idõt szakítani az úszásnemek és a
tanult feladatok gyakorlására.
– A másik program, amelyre nagyon büszkék vagyunk, a
terápiás lovaglás- említette

A terápiás lovaglás a programsorozat különleges része volt.

dr. Fekete Zoltán, a program szakmai vezetõje.
Fáner Melinda lovas oktató és kollégái csodálatos
munkát végeztek. A terápiás
lovaglás programjain a Kolping Támogató Szolgálat (FONI) ellátottjai vettek részt. A
rendelõintézet emeleti részén
mûködõ intézmény eddig is
rendkívül tartalmas programokat biztosított az ott élõknek,
ellátottaknak, ezt egészítette ki
a terápiás lovaglás lehetõsége.
Pozsonecz Csoma Veronika
igazgató asszony véleménye
alapján is ez volt az egyik
legemlékezetesebb program-

sorozata az intézménynek, és
az ellátottak tapasztalatai és
élményei alapján megpróbálkoznak a pályázati idõn túl is
folytatni a programot anyagi
lehetõségeik függvényében.
– Elolvasva a programról
szóló beszámolót – vette át a
szót Gáspár Lívia –, engedjék
meg, hogy idézzünk a cikkben
is a beszámolóból, hogy szemléltessük a program sokszínûségét, csodálatos hangulatát.
Idézet Fáner Melinda lovas
oktató beszámolójából:
„Az elsõ találkozás az ellátottakkal emlékezetes számomra. Ismeretlen környezetbe
érkezve mindenki lélegzetét
visszafojtva kíváncsian figyelte
a környezetet a ló- és lovarda
istálló, nyerges-fedelest. Bátortalanul néztek körül, a lovak
mérete, viselkedése, nyerítése
és a patkók surrogása, az istállói zajok, a széna, szalma illata
új élmény volt számukra. Tájékoztatással, segítõ információkkal, az egyéni tapasztalataim megosztásával és a személyes történeteim elmesélésével nyertem meg az ellátottak bizalmát, ami kapcsolati
alapot biztosított a terápiás
munkához. A csoportból mindig egy önként jelentkezõ segítségével vezettük le a fedeles
lovardába a felnyergelt lovat,
majd konkrét lovaglási helyzetet teremtve kezdtük el a
lovaglást.
Kezdetben az ellátottak a
ló hátáról nézegették rémült
szemekkel a hirtelen távol
került anyaföldet, de mikor
megbizonyosodtak a ló nyugodtságáról, engedelmességérõl akkor már félelelem és
(Folytatás a köv. oldalon)
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A programsorozat folytatódik
(Folytatás az elõzõ oldalról)
frusztráció nélkül ültek a
hátára. Mikor megbarátkoztak
a ló méretével, lehetõségük
volt gyakorolni a ló kikötését,
ápolását, pata tisztítását és
felhívtuk a figyelmet a helyes
nyergelés fontosságára. A közvetlen érintkezés, tapintás melegséget sugárzott, biztonság
érzetét keltette és belsõ örömet okozott számukra. A lovagláshoz szükséges mozdulatok elsajátítását, a lóra való felés leszállást, ülésbiztonságot
kialakító egyensúly és ritmusfejlesztõ, valamint törzskarlábgyakorlatok elemekre való
lebontása segítette. A terápiák
alatt folyamatos ismétléssel az
instrukciók részletezésével, felbontásával egy ellazult izomállapot megéreztetésére, megtanulására törekedtünk nyeregben, voltizshevederben állásban, lépésben a ló ritmusának átvételekor.
A tartós és intenzívebb
mozgásimpulzusok hatása miatt
még nagyobb koncentrációt
igényeltek az ellátottaktól, miközben az egyensúlyért felelõs
szerveiket szenzomotoros tanulásra ösztönöztük. Különbözõ segédeszközök segítségével végzendõ feladatokban a
megoldás menetét megpróbálták elképzelni és meg is oldani. A gyakorlatokat szívesen
végezték, a foglalkozásokra szívesen jöttek és készültek rá. A
lovaglás közbeni feladatokban
aktívan vettek részt, a gyakorlatokat bátran hajtották végre,
sõt maguktól még ismételgettek is, fegyelmezettek, türelmesek, segítõkészek, együttmûködõek voltak. Betartották
a lovarda szabályzatát, a tanultakat elsajátították, a sikereket
pedig közös örömforrásként
élték át.
A mozgáskoordinációk következtében az egyensúlyérzék
és a téri orientáció javult és a
tartáshiba is kismértékben

A Lenti Egészségfejlesztési Iroda a dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet területén kialakított épületben várja az érdeklõdõket.
mérséklõdött. A fejlõdés szemmel látható.
A foglalkozások jókedvûen
teltek, érdeklõdéssel figyelték
a ló gondozásával kapcsolatos
elõadásokat, a gyakorlatokat
szavakkal, mondókákkal, énekekkel kísérték, hálásak és
örültek, hogy kiléphettek a szokásos hétköznapjaikból, mégha rövid idõre is, egész mással
foglalkozhattak. A lovasterápia
alkalmával lehetõség volt a kikapcsolódásra, fogattal kirándulni az erdõbe, gyönyörködhettek a tájban és már azt csodálatosnak élték át, ha érezhették a ló illatát. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy

lehetõségem volt segíteni és
tartalmasan eltölteni 50 alkalmat az ellátottakkal lovasterápia céljából. A foglalkozások
végére az önbizalom növelésére törekedtünk, a foglalkozások sikerrel zárultak és úgy
gondoljuk, a lóval való összmunkából további tanulási folyamatok felé vezetõ utak kínálkoznak.”
– Örülünk, hogy a pályázattal lehetõséget tudtunk biztosítani a programhoz – valamint köszönet a lovaglást
lebonyolító Fáner Melindának és munkatársainak –
mondta szinte egyszerre Gáspár Lívia és dr. Fekete Zoltán.
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A jövõrõl is kérdeztük a
projekt szakmai vezetõjét,
dr. Fekete Zoltánt.
Örömmel tudok beszámolni arról, hogy a Kormány létrehozza a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetet, és a
2015. évi költségvetésrõl szóló
törvényben 902 millió Ft célzott szakmai keretet különített el az Egészségfejlesztési Irodák mûködési támogatására. Reméljük, hogy ebbõl
a keretbõl biztosítani tudjuk a
közeljövõben a Lenti Egészségfejlesztési Iroda további mûködtetését, mely a Szakorvosi Rendelõintézeten belül tevékenykedik Kánya Szilvia vezetésével.

