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A magyarság nagy tette
Az 1848-as emlékmûnél
emlékeztek meg Lentiben az
1848-49-es forradalomról és
szabadságharcról. Horváth László polgármester mondott ünnepi beszédet:
– A magyarság legnagyobb
tettét az államalapítás óta
1848/49-ben vitte végbe. A forradalmi eszmék megvalósításához összefogásra, egyetértésre, önfeláldozásra volt szükség,
amit Petõfi Sándor A nemzetgyûléshez címû költeményében így fogalmazott meg:
Mit õseink egy ezredéve elõtt
tevének, azt tenni kell most
tinektek. Bármilyen erõvel,
bármi áldozattal. Bár mind egy
szálig elvesztek belé, hazát kell

nektek is teremteni. Egy új
hazát, mely szebb a réginél. A
költõ szavai is tanúskodnak
arról, hogy töretlen volt elõdeink hite a nemzet fennmaradásában. Harcuk olyan világraszóló eredményeket hozott,
melyek megszerezték és biztosították számukra a polgárjogot
a múlt század újjáéledt Európájának haladó nemzetei között.
Az ünnepi összeállításban a
Lenti Arany János Általános
Iskola és AMI tanulói elevenítették fel a forradalmi eseményeket, majd az önkormányzat, az intézmények és
civil szervezetek képviselõi
helyeztek el koszorúkat az
emlékmûnél.

Fotó: Sári Zoltán
A diákok felelevenítették a forradalom eseményeit.

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
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Sári Zoltán kitüntetése Lenti az Utazás kiállításon

Sári Zoltán magas kitüntetésben részesült.
Áder János köztársasági elnök a belügyminiszter elõterjesztésére a Magyar Arany Érdemkereszt Polgári tagozatát
adományozta Lenti város és
térsége rendezvényeinek megörökítését szolgáló, kiemelkedõ színvonalú fotográfusi al-

kotómunkája
elismeréséül
Sári Zoltán fényképésznek,
fotósnak.
Az elismerést lapunk fotósa Kontrát Károly miniszterhelyettestõl vehette át Budapesten, a belügyminisztériumban.

Megfelelnek a lakosság igényeinek

Február végén zajlott Budapesten a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területén Magyarország legnagyobb
turisztikai rendezvénye, a
38. Utazás Kiállítás, ahová
40 000-en látogattak ki.
Összesen 30.000 ezer négyzetméteren közel 50 ország
több száz kiállítóval képviseltette magát és színes kulturális
forgataggal, kedvezõ utazási
ajánlatokkal fogadta a közönséget.
A kiállítás külföldi díszvendége Románia volt, a hazai
pedig Székesfehérvár.
Az Utazás kiállítás keretében külön Afrika Expo és Port
Bringaexpo is megrendezésre
került. A fõpavilon egyik sarka
immár negyedszer szólt a „fekete” kontinensrõl. A Globoport Afrika Expo és Vásár célja
az volt, hogy a látogatók jobban megismerjék ezt a hatalmas földrészt. Az érdekes
növényekkel dekorált, színes,
mozgalmas pavilonrész 15
országot és 25 kiállítót gyûjtött
egybe, mintegy 600 négyzetméteren.
A kiállítás legnagyobb attrakciója az a hatalmas Magyarország térkép volt, amely egymillió LEGO® kockából készült. Az országban még nem
épült ekkora LEGO-térkép. A
180 m2-es „alkotásra” felkerült
Lenti városa is.
A külön pavilonban megrendezett Bringaexpón csaknem 10 ezer négyzetméteren

70 kiállító és 120 kerékpáros
márka 2015-ös újdonságait
nézhették meg és próbálhatták
ki a látogatók.
A rendezvény ideje alatt a
vásárközpont különbözõ helyszínein pedig a médiából ismert sztárok produkciói valódi fesztiválhangulatot teremtettek a látogatók számára.
A kiállításon városunkat a
korábbi éveknek megfelelõen
a Lenti Gyógyfürdõ Kft. és a
Tourinform iroda képviselte.
– Több száz érdeklõdõ fordult meg a négy nap alatt
standunknál. Népszerû volt a
fürdõt, Lentit és a térséget
bemutató Lenti és a Kerka
völgye címû turisztikai kiadványunk, valamint nagy volt az
érdeklõdés a többnapos wellness csomagajánlatunk iránt.
Sokan vitték a város 2015. évi
programkatalógusát is – nyilatkozta Csuka Zoltán, a fürdõ marketingvezetõje. – Több
olyan látogató is megfordult a
fürdõ standjánál, akik már jártak Lentiben, nálunk töltötték
szabadságukat és jólesõ érzés
volt hallani a kedvezõ véleményeket – összegezte tapasztalatait a marketingvezetõ.
Hozzátette még, hogy márciusban szintén a korábbi évek
hagyományinak megfelelõen
az ausztriai Welsben és a cseh
fõvárosban, Prágában rendezett turisztikai vásárokon is
részt vett a fürdõ, népszerûsítve Lenti idegenforgalmi
kínálatát.

A beruházás összköltsége közel 2 millió forint volt.
Lakossági
igénybejelezés
alapján három fedett utasváró
került kialakításra – kettõ a
lentiszombathelyi városrészben, egy pedig Lentibõl Rédics
felé, a Bécs Festékház elõtt – a
közelmúltban. Horváth László
polgármester a beruházással
kapcsolatban elmondta, a Kossuth úti a munkába járókat, a
városrészi pedig a diákokat is
szolgálja, elviselhetõbbé téve a
rossz idõjárásban való várakozást.

– Jól ellátott a város buszmegállókkal, de felmérésünk alapján még mindig
vannak olyan területek, ahova
a jövõben további modern,
fedett utasvárókat kell kihelyezni – mondta Horváth
László.
A megállók alapzatát a helyi Városüzemeltetõ Kft. munkatársai építették ki, a beruházás összköltsége közel kétmillió forint volt.
dj

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Gyógyhellyé nyilváníthatják Idõsek köszöntése a városrészekben
Március 25-én a mûvelõdési központban tartotta soros
nyilvános testületi ülését Lenti
önkormányzati képviselõ-testülete.
A polgármester beszámolójával kezdõdött az ülés, majd a
Lenti Rendõrkapitányság múlt
évi munkájával, eredményeivel
és a helyi közbiztonság jelenlegi helyzetével kapcsolatosan
beadott elõterjesztés tárgyalása következett.
Dr. Vajda Gábor alezredes,
kapitányság vezetõ a beadott
anyag kiegészítéseként elmondta, körzetükben jelentõsen sikerült a bûnügyi statisztikai mutatókat javítani, kevesebb bûncselekmény történt a tavalyi évben, valamint a
sikeres felderítések, nyomozások száma is emelkedett. A
rendõrségi évértékelõn szóba
került, hogy a Lenti Rendõrkapitányság épületének statikai állapota a tavalyi árvíz következtében visszafordíthatatlanul megromlott, ezért annak
teljes felújítása vagy új kapitánysági épület kialakítása válhat szükségessé a közeljövõben.
Horváth László polgármester ennek kapcsán elmondta: az
önkormányzat következõ idõszakra vonatkozó ciklusprogramjában a fent említett probléma megoldása, vagyis a rendõrség épületének felújítása is
helyet kap és e kérést a város
vezetése mindenben támogatja.

Dr. Fekete Zoltán képviselõ a 86-os út Zalabaksa és
Kálócfa települések térségében jelenleg is sok problémát
okozó kamionforgalom kapcsán kérdezte a kapitányság
vezetõt arról, hogy a szabálytalankodó, sebességhatárokat
figyelmen kívül hagyó külföldi
tehergépjármû vezetõkkel szemben milyen szankciókat tud a
rendõrség alkalmazni. Válaszként dr. Vajda Gábor elmondta, hogy a szabálytalan sofõrökkel szemben a jelenleg legcélravezetõbb, úgynevezett kiemeléses módszert alkalmazzák, mely során a tehergépjármûvet kiállítják a forgalomból
és annak vezetõje csak a helyszíni bírság befizetését követõen folytathatja útját.
Napirendre került Lenti város déli, a gyógyfürdõ és környékét érintõ területének gyógyhellyé nyilvánításának elõterjesztése is. Horváth László polgármester elmondta, a „gyógyhely” megnevezés használatára
csak az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
elõzetes jóváhagyását követõen van lehetõség. A város
minden szempontból rendelkezik azokkal az adottságokkal
és feltételekkel, amely a cím
használatára feljogosítja, ilyen
a megfelelõ egészségügyi infrastruktúra és a minõsített természetes gyógyvíz.
Forrás: lenti.hu

Szombaton Mumorban köszöntötték a szépkorúakat.
Március 28-án Mumor városrészben, 29-én pedig Máhomfán vendégelték meg a települések idõs korú meghívott
lakóit.
Mindkét helyszínen Horváth László és a településrészi
képviselõk is köszöntötték
mindazokat, akik eleget tudtak
tenni a meghívásnak és el tud-

tak jönni az ünnepségre. A
nap további részében Szilinyi
Arnold és Benkõ Zsuzsanna
zenés operettmûsorral hozott
el jól ismert dallamokat az ünnepeltek részére, valamint a szervezõk kulturális programokkal
és egy kiadós estebéddel kedveskedtek a meghívottaknak.
Forrás: lenti.hu

Szentpétervár képeken
ryachev Oroszországban született, de évekkel ezelõtt hazánkba költözött és az ország
számos pontján megfordult,
ám végül a Lentitõl néhány kilométerre fekvõ kis faluban,
Hernyéken telepedett le. Itt
ismerkedett meg vele Siklósiné Hajóka Ágnes, aki a kiállítás megvalósításában segédkezett a fotósnak.
A kiállítás április végéig
látogatható.
Forrás: lenti.hu

Vasárnap Máhomfán rendeztek ünnepséget.

Csapás...

Rajz: Farkas László

Az orosz Szentpétervár
mindennapjaiba nyerhetnek
bepillantást azok az érdeklõdõk, akik április 25-ig ellátogatnak a lenti mûvelõdési központ aulájába, ahol március
28-án nyílt meg Igor Goryachev orosz fotóriporter és fotómûvész kiállítása.
A Szentpétervár képeken
címû tárlaton az orosz nagyváros életét szemlélheti meg a
látogató úgy, ahogy a fotós látja és láttatni akarja. Igor Go-

Fotó: Sári Zoltán

– Jesszusom! Halott van a családban?
Fenét. A vasárnapi teszkózást gyászolom!
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Szeressük ki egymásból a jót!
A Facebook elbír mindent.
A világ legnagyobb „tudományos” marhaságaitól, a szoftpornón és az öncélú magamutogatáson túl a politikai indíttatású mocskolódásig minden
belefér. A rengeteg eszement
poszt között fel-felbukkannak
igazi gyöngyszemek is, amikor
hiteles emberek ajándékoznak
meg bennünket gondolataikkal. Ilyen volt néhány napja
Böjte Csaba ferences szerzetes
bejegyzése is.
Az Isten gyermekmentésben elkötelezett napszámosa a
csendes szeretet mindenek felett való erejérõl szólt a közösségi oldalon. Böjte atya „példabeszédében” a virágba boruló,
nektárt adó akácfák példáján
int bennünket a jóságra.
„Az akácfából nem lehet
faragófejszével kivenni a nektárt. A laboratóriumokban valamennyi tudós a világ összes
akácfájából sem tudna egyetlen csepp mézet kisajtolni erõvel, tudással. De ha az áldott
nap megsüti, a szúrós tövisek

között megjelennek a bimbók,
napok alatt virágba borulnak,
és ontani kezdik a nektárt.
Szelíd jósággal, csendes szeretettel egymásból ki tudjuk szeretni a jót. Élni, virágba borulni, gyümölcsöt teremni jó az
akácnak. Erre született, ez létének célja és értelme” szögezi
le Böjte atya, majd így folytatja: „Világunkat nem az erõszak, nem a durvaság, nem az
önzés viszi elébb, hanem a
szelíd jóság, az önzetlen szolidaritás, a napfény, melytõl kinyílnak a göcsörtös, tövises
akácokon a virágok és az emberi szívekben az önzetlen jóság és a testvéri szeretet.”
Élni, virágba borulni, gyümölcsöt teremni, jó az akácnak
– mondja Böjte atya. Erre született, ez létének célja és értelme… S mi, emberek? Mi lenne
életünk célja és értelme, ha
nem az önzetlen szolidaritás, a
szelíd jóság, a csendes szeretet
kiárasztása testvéreink, az ország, a világ felé. Mi lenne más
életünk célja és értelme, mint-

Az Isten gyermekmentésben elkötelezett napszámosa.

Tanulékony kuncsaft
Érintsenek meg bennünket Böjte Csaba igazságai!

– Jocókám, aztán valami hatástanulmány készült-e errõl
a lõrérõl?!
Rajz: Farkas László

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

hogy lelkünk akácvirágai ontsák magukból a minden bajra
gyógyírt kínáló nektárt, a csendes szeretetet, a jóságot.
Élni, virágba borulni, gyümölcsöt teremni jó az akácnak… „Durva akarattal, agreszszív magatartással, furfangos
manipulálásokkal nem lehet se
a gyermeket, se az embereket,
se a népeket jobbá tenni” –
folytatja lejjebb a gyermekmentõ. Akkor miért? Miért van
az, hogy a nektárt ontó virágba
borulás helyett a durva akarat,
az agresszív magatartás, a furfangos manipulálás uralja el

mindennapjainkat? Milyen rontó szándékú erõ tereli világunkat a faragófejszével való
oktalan vagdalkozás felé ahelyett, hogy Isten tavaszi napsugárzásától a szeretet alvó
bimbói pompázatos virággá
teljesüljenek lelkeinkben?
Érintsenek meg bennünket
Böjte Csaba igazságai. Durva
akarat, agresszív magatartás,
furfangos manipulálások helyett szeressük ki egymásból a
jót! Hiszen élni, virágba borulni, gyümölcsöt teremni nem
csak az akácnak jó…
f.l.

www.zalatajkiado.hu
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Az év megyei iskola rendõre
Zala megyében 2005 óta
segítik az iskolák munkáját hivatásos rendõrök. Az Országos Rendõr-fõkapitányság 2008.
szeptember elsején indította
meg azt a programot, amely
elsõsorban az általános iskolai
oktatásra épül. A megyei baleset- megelõzési bizottság legutóbbi ülésén dr. Sipos Gyula
vezérõrnagy, a Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság vezetõje
adott át elismeréseket a programban kiemelkedõ teljesítményt nyújtó rendõröknek. A
kitüntetettek között volt Deák
Attila fõtörzsõrmester, a csesztregi és a zalabaksai általános
iskolák rendõre is. A Lenti
Rendõrkapitányság Rendészeti
Osztálya KMB alosztályának körzeti megbízottját szabadidejében kerestük fel kérdéseinkkel:
– Milyen körülmények között lett rendõr és késõbb
KMB-s?
– A volt Határõrség kötelékébõl kerültem át és lettem
rendõr 1998 januárjától. Két
éve, 2013-tól lettem a csesztregi körzet KMB-se és egyben
a helyi iskola, valamint a zalabaksai általános iskola rendõre is.
– Mely települések tartoznak egyébként a körzetébe?

– Csesztreg, Nemesnép,
Márokföld és Szentgyörgyvölgy tartozik hozzám.
– Miért tartja fontosnak a
rendõri jelenlétet az iskolában?
– A gyerekek a közvetlen
találkozások alkalmával jobban
megismerhetik a rendõri munkát, valamint oldódhat az a
tartás, félelemérzet, amit sok
állampolgár érez egy rendõr
láttán. Tehát könnyen feloldódnak az egyenruha, a fegyver okozta félelmek, körülvesznek, kérdeznek, mindenre
kíváncsiak a munkámmal kapcsolatban a tanulók, ugyanakkor a kellõ tiszteletet is megkapom tõlük és szüleiktõl is.
– Van egy kedves története
a közelmúlt „iskola rendõri”
munkájából?
– A napokban szolgálatom
befejeztével a hivatalban volt
intéznivalóm, egyenruhában,
fegyver nélkül mentem és ha
már ott jártam, benéztem az
„iskolámba” is. Az alsósok tanítója beinvitált az elsõsökhöz,
akik rögtön „kiszúrták”, hogy
nincs nálam fegyver, még a
kabátomat is meg kellett mutatnom, hogy nem rejtettem el.
– Ahogy említettem, már a
KMB-s szolgálatommal együtt
azonnal iskolai feladatokat is

A KLIK Lenti Tankerülete szervezett egész napos sportprogramot a tankerülethez tartozó 8 iskola diákjainak részvételével.
A gyerekek sorversenyeken, többfajta labdajátékban és ügyességi feladatokban mérték össze tudásukat.

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

Jobbról a második Deák Attila.
vállaltam, kiváló kapcsolatot sikerült kialakítanom az iskolavezetéssel, a pedagógusokkal.
Elfogadnak, érzem megbecsülésüket, a gyerekek szeretetét.

Természetesen nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy magasabb szinten is elismerték
munkámat.
dj

Nehéz Zoltán elismerése
Kitüntetéseket vettek át a Zalavíz munkatársai

Nehéz Zoltán
A Víz világnapja alkalmából a Zalavíz Zrt. két munkatársa kapott rangos szakmai
elismerést. A Belügyminisztérim elismerõ oklevelét Nehéz Zoltán, a Zalavíz Zrt. lenti
térség csoportvezetõje vette át,

míg a Magyar Víziközmû Szövetség Víz világnapi emlékérmét Molnár László, a Zalavíz
Zrt. karbantaró vízvezeték-szerelõ nehézgépkezelõje kapta.
Nehéz Zoltán harminc éve
végzi munkáját a Zalavíznél,
kezdetben a lenti vízmû fõgépésze volt, jelenleg a térség
csoportvezetõje. Szem elõtt
tartja a lakossági és az egyéb
fogyasztóknak végzett folyamatos szolgáltatás fontosságát.
Felelõs munkatársként helytáll
nehéz körülmények között is,
mint például a 2014. szeptemberi lenti árvízi védekezés,
ahol aktív munkájával és irányításával zajlott a védekezés
és az ivóvízellátás folyamatosságának biztosítása.
Nagy András, a Zalavíz Zrt.
vezérigazgatója kiemelte: fontos számukra, hogy az évrõl
évre megrendezésre kerülõ
Víz világnapi ünnepségeken
elismerik azon munkatársakat,
akik a hétköznapokban magas
szakmai színvonalon végzik
feladataikat.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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„Köszönöm, hogy tanodás lehettem…”
Lassan a végéhez közeledik
a zalabaksai Létra Tanoda
program. Virágh Enikõt, a Vidéken Élõk Esélyeiért Egyesület
elnökét, a Létra Tanoda program szakmai vezetõjét kértük
értékelésre.
– Mióta zajlik a projekt,
hány tanulót sikerült bevonni
a lehetõségbe?
– 2013. július 1-jén indultunk a Létra Tanoda programmal a zalabaksai mikro térségben. A környékünkön hasonló
program ezt megelõzõen nem
volt, a máshol látott jó példákat
át kellett ültetni a sajátos, aprófalvas környezetbe úgy, hogy
igazodjon a pályázati kiíráshoz.
Kezdetben részletesen el kellett
mondani, mit csinálunk, mit
jelent a tanoda, mi a cél, aztán
erre egyre kevésbé volt szükség. Több mint 50 jelentkezõbõl választottuk ki a 30 tanulót,
akik hivatalosan is a tanoda
tanulói lettek. Velük és a szüleikkel szerzõdést kötöttünk.
Természetesen a többieket is
örömmel láttuk, ha jöttek a
programjainkra.
– Sikerül-e megfelelni a kitûzött céloknak? Milyen programok valósultak meg eddig?
– Egy-egy projektet, pályázati forrást eszköznek tekintek és
nem célnak. Ez azt is jelenti,
hogy a projektcélokat sikerült
megvalósítani, de céljaink megvalósításában ez egy lépés, ettõl
sokkal messzebbre szeretnénk
eljutni. Ennek rajtunk kívülálló
feltételei is vannak és itt nem
csak a pályázati források elérésére gondolok. Ez közösségi
összefogást is feltételez, és a
hosszú távú érdekeink felismerését is. A konkrét pályázati célok elérése érdekében kiscsoportos, egyéni tanulás folyt
szaktanárok segítségével. Sok
esetben kellett visszanyúlni az
alapokig, akár középiskolások
esetében is, hiszen a matematikai alapok hiánya, a szövegértésbeli problémák megnehezítik, lehetetlenné teszik a felsõbb évfolyamok sikeres teljesítését. Több tanulmányban,
vizsgálati eredmények összegzésében találkoztam azzal a
megállapítással, hogy a gyerekek a szülõk iskolai végzettségénél egy fokkal szeretnének

csak magasabbra jutni. Nagy
lépés az, amikor az analfabéta
vagy funkcionálisan analfabéta
szülõ gyermeke elvégzi az általános iskolát. Ahhoz, hogy a
gyerekek sikeresebben teljesítsenek az iskolában, a szülõkkel
is szoros kapcsolatot kell tartanunk, õket is motiválni, erõsíteni, segíteni kell, õket is be
kell vonni. Több családi programunk volt, látogattuk õket,
lehetõség volt pszichológus segítségét kérni. Bemutatkoztak
és elmesélték életútjukat olyan,
mintaértékû életpályát befutó
emberek, akik a tanulást választották kitörési lehetõségnek.
Volt közöttük szakmunkás végzettségû, de több diplomás is.
Színházi elõadásokon vettünk
részt, moziztunk, táborokat,
kézmûves foglalkozásokat szerveztünk. Sütöttünk mézeskalácsot, készíthettek karácsonyra
asztaldíszt vagy anyák napjára
meglepetést az édesanyák számára. Tavaly nyáron szinte a
szünet minden napjára volt
program. Kerékpártúra keretében látogattunk el a strandra
Lentibe, szintén kerékpárral jártunk a szilvágyi Nagyhegyen is.
Ide a Zalabaksai Hagyományápoló Kertbarát és Kulturális
Egyesület tagjaival együtt tekertünk el és töltöttünk el közösen, idõs és fiatal egy jó hangulatú napot a szilvágyiak vendégszeretetében. Voltunk szintén családi programként Budapesten a Csodák palotájában és
a Láthatatlan kiállításon.
– Kik voltak a munkatársai a projektben?
– Horváthné Császár Erzsébet, Takács Márta, Tanai Klára
pedagógusok, Zvér Kata mentor, Gyovai Marianna projektmenedzser és dolgoztunk még
József Lajosné drámapedagógussal, Dányi Józseffel, Gerencsér Norberttel, Magyar Beával,
továbbá segítette munkánkat
Fábry Zoltán pszichológus is.
Egyébként lassan a projekt zárásához közeledünk, addig is,
tehát április végéig folyamatos a
gyerekekkel való mindennapos
felzárkóztató, tehetséggondozó
munka, lesz még egy családi
kirándulás, a Kis-Balatonhoz,
Kápolnapusztára megyünk a bivalyrezervátumba, Keszthelynél

Hónaptól hónapig…

közéleti havilap

XIV. évfolyam 2012. július

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!

Kirándulás Szilvágyon.

Budapesten, a Csodák palotájában.
a Balatont is megnézzük és délután mozizunk.
– Mit jelentett a falu életében ez a lehetõség?
– Sokszor éri az EU-s projektek kapcsán az a vád a projektgazdákat, hogy nem fenntartható a projekt támogatás nélkül,
vagy kérdés formájában: „és mi
lesz a pályázat után?” Mindazokat a programokat, segítséget,
lehetõséget, amit a pályázat lehetõvé tett, forrás nélkül nem
tudjuk megvalósítani, ez biztos.
De abban is biztos vagyok, hogy
van, vannak olyan gyerekek,
szülõk, akik életében jelentett
valamit az elmúlt közel két év.
Szívmelengetõ olvasni a gyerekek facebook-os bejegyzését,
majd egy évvel a nyári drámatábor után, hogy „a legjobb
volt”, vagy azt, hogy elmennének egy hónapra is egy ilyen
táborba. Azt gondolom, hogy a

márokföldi kalandparkban tett
kerékpáros kirándulásunk is
emlékezetes lesz. Ez sem csak a
bátorságpróbáról, az ügyességrõl szólt, feszegettük a határokat, sikerorientáltság, kudarckerülés, önismeret. A munkánk
elismerésének tekintem azt is,
amikor egy fiú az idei tanév kezdetekor elém állt és megköszönte, hogy tanodás lehet.
Weöres Sándor versébõl származik a tanoda elnevezése:
„Alattad a föld, fölötted az ég,
benned a létra” (Szembe-fordított tükrök). Mi ezt a létrát
erõsítettük meg, stabilizáltuk a
fokait és azt próbáltuk megmutatni, mennyire magasra is
fel lehet jutni rajta. A magasság nem feltétlenül diplomát
kell jelentsen, hanem egy
élhetõ, boldogabb, teljesebb
életet.
dj

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Igazi kihívás volt a borkészítés…
A hagyományoknak megfelelõen Lentiben, a Dennis
étteremben tartotta ez évi borversenyét a Lenti Kertbarát
Kör Egyesület. A várakozásokról, és a tavalyi termésbõl
fakadó problémákról Röszler
Attila egyesületi elnököt kérdeztük:
– Sokadik borversenyünk
az idei, számadattal nem is
készültem. Négytagú zsûrit
kértünk fel a minták elbírálására, a tagjai: Áprily Kovács
Krisztina, Németh Géza, Simon Zoltán és Kuprivecz József. Eredetileg két zsûriben
gondolkodtunk, de ismerve a
környezõ borversenyekre beérkezett borok számát, meggondoltuk a dolgot, s ezt a
tagság körében korábban tar-

tott elõzetes felmérés is igazolta. Ezért is meglepetés a
most nevezett 68 borminta,
melybõl 50-et hozott tagságunk.
– Ezek szerint sikerült jól
kezelni a borokat, s ez meghozta
a
versenyeztetési
kedvet?
– Valószínûleg ez történt,
de kimondhatjuk, hogy a tavalyi évjárat valódi kihívás volt
a gazdák számára. Jó termést, magas cukorfokot, kellemes savtartalmat csak elrontani lehet, de a mostani magas savtartalommal, a hiányzó
cukrokkal kezdeni kellett valamit, próbára téve a gazdák
tudását.
– Kiket hívtak a társszervezeteiktõl?

Sikeres munkaprogram Pákán

Munkában a zsûri, jobbról Röszler Attila elnök.
– A tagságon kívül itt vannak a csentei, kebelei (Szlovénia) borbarátaink, valamint a
rédicsi Kertbarát Kör tagjai is,
valamint vannak, akik kívülállóként hoztak mintát a versenyre.
– Melyek az eddigi borversenyek tapasztalatai?
– Rédicsen például 5
aranyérmet nyertünk, 2 ezüstés 2 bronzérem mellett. A
szlovéniai, csentei versenyen
pedig az 5 mintából mindegyik ezüstöt kapott.

A Lenti Kertbarát Kör borversenyének eredményei: nevezve volt 68 bor, 7 arany (5
helyi termelõtõl), 34 ezüst, 18
bronz, 9 okleveles minõsítés
született.
Lenti Város Fehér Bora
címet Bakos György Sauvignon Blanc 2014-es évjáratú bora kapta, Lenti Város Vörösbora címet dr. Tánczos Frigyes
2011-es Cabernet Sauvignon
Kékfrankos Cuvée bora érdemelte ki.
dj

Nõnapi köszöntõ
Sikeresen pályázott a Start
közmunkaprogramra
Páka
Község Önkormányzata. A
megvalósítandó feladatokról
Lukács Tibor polgármestert
kérdeztük:
– Hét fõvel kezdtünk el
dolgozni március közepétõl a
munkaprogramban, amely a
Belügyminisztérium által kiírt
Start közmunkaprogramra beadott sikeres pályázatunk eredménye.
– Melyek azok a területek,
ahol alkalmazzák a munkaprogramban résztvevõket?
– Elsõsorban a turisztikai
területekre, látványosságokra
irányul a munka, három bunkerunk van (lövészárokkal,

géppuskaállással), melyek környezetét és belsejét rendbe
kell rakni. A falu különleges
látványosságai ezek és az idõjárás, valamint a nemkívánatos
„idegen kezek” eléggé leromlott állapotot idéztek elõ ezeken a helyszíneken. További
feladatunk az Öveges-ház és
környéke, valamint a dömeföldi településrészen található
tájház rendbetétele (fotónkon). Itt közel 100 méter kerítést kell felújítanunk, a tájház
tetõ zsúpolását azonban csak
újabb pályázati támogatással
tudjuk majd megoldani –
hangzott el Lukács Tibor tájékoztatójában.
(d)

Nõnap alkalmából Lentikápolnán köszöntötték a városrész hölgyeit. A polgármesteri
ünnepi beszédet Vatali Ferenc
meglepetés produkciója követte, majd a városrész gyerekszínjátszói adtak színvonalas

mûsort. Osztatlan sikert arattak a „Boy Team” Olümposzi
tánca, és Éder Gabee fellépése is.
A délután nõnapi koccintással és vendéglátással
zárult.

A településrész férfi tagjainak meglepetés produkciója.
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Rédicsi alkotók is szerepelnek a kötetben
Soós Endréné polgármester
asszony köszöntötte a megjelenteket. Ezek után Szemes Péter, az antológia szerkesztõje
ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe a válogatást, kiemelve:
nem a mennyiség, hanem a
minõség volt a fõ szempont a
kötetbe kerülõ mûvek kiválasztásánál.
– Soós József, Kondákor
Gyöngyi, Lukács Iza, Garai
László, Dezsõ Katinka, Dezsõ
Márton, valamint Utassy József
képviseletében felesége, Horváth Erzsébet vesz részt mai
estén az antológia szerzõi
közül – hangzott az alkotók

bemutatása az eseményen.
A Csönddel cserepezve kötet egyébként a Pannon Írók
Társasága Lenti Csoportja, a
Csordás János Kör kezdeményezésére a Lenti Városi Önkormányzat és a Zala Megyei
Közgyûlés támogatásával jelent meg.
dj

Befektetés a jövõbe!

Szerezzen képesítést
tanfolyamainkon!
Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,
Emelõgép-vezetõ,
Földmunkagép-vezetõ,
Tûzvédelmi szakvizsga.

A rédicsi rendezvényen bemutatták az alkotókat.
A zalegerszegi Énekmondó
együttes
közremûködésével
zajlott Rédicsen a Csönddel
cserepezve címû – lenti, muravidéki és térségi írók, költõk
munkáiból válogató – antológia bemutatója. Az irodalmi
eseményt a szervezõk össze-

kapcsolták – közelgõ születésnapja alkalmából – Utassy József Kossuth-díjas költõre való
megemlékezéssel, akinek alkotásai szintén olvashatók a
kötetben.
Pék Edit citeramuzsikája
nyitotta meg az estet, majd

Zalatáj naponta!
Nem kell a Zalatáj következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákkatint honlapunkra:

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!
Ajánlat az elmúlt napok témáiból:
– Beszélgetés Péter Zoltánnal, a ZTE 28-szoros válogatott
labdarúgójával
– Interjú dr. Halász Gabriellával, a Zala Megyei Kórház új
fõigazgatójával
– Új ügyvezetõ a ZTE KK Kft. élén
– Zalaszentlászlói marhaveszedelem

Ha elolvasta, adja tovább!

Eladó
családi ház
Zalaegerszegen,
a megyei kórházhoz közel,
az Orsolya úton
családi ház nagy területtel
csökkentett áron eladó.
06 /70/ 3383933.

Elérhetõségeink:

www.zalatajkiado.hu

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

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
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Sikeres „Arany Hét”
NYITVA TARTÁS:

Az Ovisok a meseolvasáson, háttérben a rajzaik.
Hagyományos és új programjaik is nagy sikert arattak a
résztvevõk körében az Arany
János Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola
„Arany Hét” rendezvényein –
tájékoztatott Boa László, az
intézmény vezetõje.
– Sikeres volt a „Varázskezek” elnevezésû rajpályázatunk, melyet az óvodások számára írtunk ki, egész aulánkat
díszítik a beérkezett pályamunkák. A Kreatív pályázatunk pedig iskolánk ügyes kezû tanulóit szólította meg,
melynek tárgyai ugyancsak
itt láthatók. Hagyományosnak

mondható szavalóversenyünk,
Nyelv + Ész versenyünk, klubkoncertjeink, mûveltségi vetélkedõnk, nonstop olvasásunk,
zenés- és sportrendezvényeink
mind méltóak voltak iskolánk
névadója örökségéhez – foglalta össze az igazgató.
Ottjártunk alkalmával egyébként éppen a „szomszéd” Napközi Otthonos Óvoda csoportjai vettek részt egy ajándék
meseolvasáson (fotónkon), ahol
a rajpályázat kiírásai: a Tündérszép Ilona és A kiskakas
gyémánt fél krajcárja mesék is
elhangzottak.
dj

Idõsek köszöntése

Márciusban a városrészekben köszöntötte a település
önkormányzata a szépkorúakat.
Bárszentmihályfán
Horváth László polgármester köszöntõjét követõen a városrész
szülötte, Somosné Farkas Edina és férje, Somos Zoltán
operettmûsorát élvezhették az

ünnepeltek, utánuk pedig Bagonyi Imre gondoskodott a jó
hangulatról.
A lentiszombathelyi településrészben a kultúrházban
zenés mûsort és vendéglátást
rendeztek a nyugdíjasoknak.
Itt Szilinyi Arnold és Benkõ
Zsuzsanna operettmûsorával
kedveskedtek a vendégeknek.
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A klub hölgytagjait köszöntötték…

Balról Drávecz Gyula alpolgármester, mellette Barta Ödön a
klub elnöke, háttérben a támogató megyegyûlés zászlajával.
Bensõséges
ünnepségen
köszöntötték a hölgytagokat a
lenti Fegyveres Erõk és Testületek
Nyugállományúak
Klubja közelmúltban tartott
nõnapi rendezvényén. Barta

Ödön elnök gondolataival kezdõdött az ünnepség, aki Lakatos Zsuzsa versét idézve
köszöntötte a megjelenteket. A
bevezetõben kiemelést kapott,
hogy a klub pályázat útján

180 000 Ft támogatást kapott
rendezvényeihez a Zala Megyei Közgyûléstõl. Az eseményen részt vett Drávecz Gyula
alpolgármester, aki köszöntõjében kifejtette: nyelvünkben
legalább harminc megnevezést használunk a nõkre, ennyi
változat léte is bizonyíthatja,
hogy mennyire fontos a mai
köszöntés:
– Költõk, festõk kaptak ihletést a hölgyektõl az alkotásra,
ezen a szép napon férfitársaim
nevében köszöntöm a klub nõi
tagságát – hangzott az alpolgármester gondolataiban, majd
tréfásan Ádám és Éva történetén, a férfiúi oldalborda
példázatán vezette le, hogy
milyennek is kellene lennie az
ideális nõnek.
A továbbiakban Kovács
Béla és Bertainé dr. Paczolai
Ilona szavalata következett,
majd zenés programmal, vacsorával zárult a nõnapi köszöntés.
dj

Vadvirág tanösvény a Parkerdõben
A másfél kilométer hosszú
tanösvény a Zalaerdõ Zrt. fejlesztése, kilenc nagyobb és
több kisebb tábla mutatja be a
Kerka-part növény és állatvilágát.
A megnyitón Rosta Gyula,
a Zalaerdõ Zrt. vezérigazgatója
köszöntötte a megjelenteket,
majd Horváth László polgármester mondott beszédet,
melyben méltatta a kivitelezõk
munkáját és elmondta, hogy
ezzel a megújult tanösvénnyel
egy újabb vonzó turisztikai
elemmel bõvült a város eddigi
kínálata.
A tanösvény különlegessége egy alternatív megfigyelõ
útvonal, amit a térképen túraútvonalként jelöltek. A megfigyelõ pontok egy-egy érdekes növényre, jelenségre, élõhelyre hívják fel a figyelmet. A
tanösvény tervezésénél és kivitelezésénél olyan megoldást
választottak, amely lehetõvé
teszi, hogy a létesítmény rendeltetésszerû használata, valamint a létesítmény építési
munkái az erdei élõhelyet és
életközösséget, valamint a faállomány felújuló képességét
csak a legszükségesebb mértékben befolyásolják.

Újabb vonzó turisztikai elemmel bõvült a város eddigi kínálata.

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj,
Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövõ
és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
tudósítókat keres a megye minden részébõl.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ számítástechnikai ismeretek alkalmazása.
Érdeklõdni lehet: 30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Majd a nagymama…
Pár éve nagy divat volt
húsvétkor a csokitojáson kívül élõ nyulat is ajándékozni. Ennek a divatnak több
éven át sikeresen ellenállt
Csaba. Mindig sikerült meggyõzni a gyereket arról, hogy
ez miért rossz ötlet. A végsõ
érv mindig az volt, hogy mit
csinálnak a nyúllal húsvét
után, hiszen nem maradhat
örökké a lakásban. Ez az érv
azért mûködött, mert a gyerekek nem találtak rá megoldást.
A következõ évben a gyerekek már rutinosan vágtak
neki az élõ nyuszi projektnek. Taktikát változtattak, a
nagyin keresztül indultak támadásba. A nagymamák nehezen tudnak ellenállni az
unokáknak - engedékenyebbek. A sok könyörgés hatására a nagyi megígérte,
hogy majd vigyáz a nyúlra
húsvét után. Már csak apát
kellett meggyõzni.
Csaba, hogy rövidre zárja a könyörgést, feltette a
végsõ kérdést: - Mi lesz a
nyúllal? Legnagyobb döbbenetére volt rá megoldás: a
nagyi vigyáz rá! Csaba nem
erre a válaszra számított.
Döbbentében csak ennyit
tudott mondani: – Ha a
nagymama megígérte, akkor lehet...
Másnap már hajnalban
izgatottan készültek a gyerekek – jön a nagyi, indulnak a nyúlért. A tenyésztõnél volt mindenfajta nyuszi,
fehér, tarka, még fekete is. A
gyerekek sokáig nem tudtak
választani. A nagyi a tanácstalanságot látva egy gyakorlatias érvvel próbálta a döntést segíteni: Ne a tarkát válasszátok! Annak nem jó a
húsa …
mxm lakberendezés:
Miszori Imre

11

Lenti és Vidéke

2015. március

Lenti fekvenyomó sikere
Szentes János az országos versenyt is szeretné megnyerni
Szentes János, a lenti Lámfalussy Sándor Szakképzõ
diákja érte el a legjobb eredményt a zalaegerszegi Kölcseygimnáziumban megrendezett
fekvenyomó versenyen.
A bárszentmihályfai városrészben élõ fiatalember saját
testsúlyának kétszeresét képes
kinyomni. Az országos diákolimpiát megelõzõ megyeszékhelyi felkészülési versenyen
77,7 kg-al mérlegelve 135 kg-ot
nyomott ki, ami korosztályában és súlycsoportjában is a
legjobbnak számított. A megyei felkészülési versenyen
több korcsoportban versenyeztek nõi és férfi fekvenyomók, többeket közülük az
országos legjobbak között tartanak nyilván.
A szép eredményrõl Kiss
Tamás, a versenyzõ edzõje
beszélt.
– Tízes skálán nyolcas erõsségû mezõny gyûlt össze. A

nagyon jó motiváció a fiatal
versenyzõnek. Jelenleg az országos diákolimpiára készülünk, amit májusban Kazincbarcikán rendeznek meg. Az
országos versenyen már a 140
kg kinyomása a cél. Jani heti
hét edzésébõl egyet szánunk a
versenyre való felkészülésre.
Hét hónapja dolgozunk együtt.
Célja, hogy profi testépítõ legyen. A fekvenyomó verseny
kiegészítõ megmérettetés volt
a felkészülésében. Most a tömegnövelésre koncentrál, de
az edzéseken a fekvenyomó
versenyre is készül. Alázatos és
elhivatott, jó versenyzõ típus
és komolyan veszi a feladatot –
mondta az edzõje, aki a bár-

zalaegerszegi középiskolákból
közel 60 férfi és 20 nõi versenyzõ indult. A gyõzelem

szentmihályfai településrész
képviselõjeként is büszke tanítványára.
– Ez a sport nagyon a szívemhez nõtt, ez foglalja el az
elsõ szerepet az életemben és
versenyszerûen szeretném folytatni - mondta Jani. – Mindent
bele adok edzéseken és mindent megteszek, hogy testépítõ legyek. Nagyon izgultam
verseny elõtt, ez kicsit a teljesítmény rovására ment. Igaz
megnyertem, de csak 135 kg-al,
ami ahhoz képest kevés, amit
edzéseken teljesítettem. Ott a
145 kg is ment. De nagyon
örültem és ez meg több motivációt ad nekem. Szeretném
az országost is megnyerni.

Zöld-fehér ereklyék

Fogadóórák
Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester
fogadóórájára a 92/553-912-es telefonszámon lehet
jelentkezni.
Önkormányzati képviselõk fogadóórái:
Héra József
2015. április 7-én (kedden) 15.00-16.00 óráig,
Árkovicsné Pezzetta Claudia
2015. április 8-án (szerdán) 9.00-10.00 óráig,
Dr. Fekete Zoltán
2015. április 8-án (szerdán) 15.00-16.00 óráig,
Kiss Tamás
2015. április 10-én (pénteken) 8.00-9.00 óráig,
Ferenczi Róbert
2015. április 13-án (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,
Gáspár Lívia
2015. április 14-én (kedden) 8.00-9.00 óráig,
Vatali Ferenc
2015. április 15-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig.
Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozóterem
Városrészekben tartandó fogadóórák:
Kiss Tamás
2015. április 10-én (pénteken) 9.00-10.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében,
Ferenczi Róbert
2015. április 13-án (hétfõn) 10.00-11.00 óráig a
mumori kultúrházban,
Gáspár Lívia
2015. április 14-én (kedden) 15.00-16.00 óráig a
máhomfai kultúrházban,
Gáspár Lívia
2015. április 14-én (kedden) 16.00-17.00 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban,
Vatali Ferenc
2015. április 15-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban
fogadják az érintett városrész lakóit.

A lenti Móricz intézmény
„testnevelés tanszékének” vezetõjét értékes, dedikált FTCmezekkel ajándékozták meg az
elmúlt 35 évben.
Albert Flórián, Nyilasi Tibor, Lipcsei Péter, Páling Zsolt,
Martos Gyõzõ, Balog Zoltán,

Farkas Ágnes, Pádár Ildikó, Kökény Bea, az FTC férfi kézilabda csapata, Haróth János, Furulyás János, Szeiler József elnökök és Nagy Béla, a Fradi legendás krónikása is meglepte
Paksa Tibor gyógypedagógiai
tanárt, 25-szörös focisuli vezetõt.
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Vörös tojótyúkok
Akció
Lenti állatpiac
2015. április 11., 7 órakor
600 Ft/db
Házhoz szállítva 700 Ft/db

További információ: 06/30-682-3217 • 30/8510452

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

A POLI-FARBE és a BÉCS Kft. hõszigetelõ akciót hirdet meg,
mely egész áprilisban, illetve a készlet erejéig tart.

Nyitva tartás:

Termékek: POLI-FARBE EPS 80-as homlokzati polisztirol lap,

POLI-FARBE termó ragasztóhabarcs 25 kg-os,
145 g-os üvegszövetháló,
hétfõtõl péntekig 7-17
Ton in ton szinre kevert vakolat.
szombat 7-12
A 10 cm-es rendszer ára 2.780 Ft-tól.
Kérje szakmai segítségünket!
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. • A kiszállítás az egész ország területén ingyenes.
További részletekrõl érdeklõdjön üzletünkben.
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Öngyógyító Lenti Kistérség
A végéhez közeledik a projekt
A lenti dr. Hetés Ferenc
Szakorvosi Rendelõintézet TÁMOP 6.1.2-11/3-2012-0047 számú Öngyógyító Lenti Kistérség címû projektje a végéhez
közeledik. A hivatalos zárás
idõpontja: 2015. május 31.
Nagyon sok programot,
rákszûrést megemlítettünk a
majdnem két éves idõintervallumban cikkeinkben. Olvasóink nyomon követhették a
kampány és komplex szûréseink idõpontjait, helyszíneit,
de a nagyon fontos mozgás
és egészségfejlesztõ programjainkról is folyamatosan beszámoltunk.
De természetesen, ahogy
lezárul egy programsorozat,
egy projekt, jó vissza tekinteni
mindazon munkákra, amiket
végeztünk.

A rajzpályázat eredményhirdetése.

Néhány a pályázatra beérkezett 101 rajzból.

Azt gondolom, hogy mindannyian, akik bármilyen módon részesei voltak a rendezvényeknek, szûréseknek,
elégedettek vagyunk.
Elégedettek vagyunk azzal,
hogy elsõként a gyermekeket
szólítottuk meg, projektünkben rajzpályázatot hirdettünk,
ahol arra kértük az általános
iskolás gyerekeket, hogy rajzoljanak az egészségért, az
egészségrõl és arra kértük
õket, hogy segítsenek a pályázat kabalafigurájának megter-

vezésében. Nagyon jól sikerült
program volt, 101 rajz érkezett
és elkészült a kabalafiguránk
is, ami minden szóróanyagunkon szerepelt. Rendkívül jól
sikerült díjátadó ünnepséget
szerveztünk a gyermekek számára. Köszönet valamennyi
ovis és iskolás gyermeknek,
akik megtiszteltek bennünket
rajzuk beküldésével.
Elégedettek vagyunk, mert
a 21 700 fõs Lenti járásban (51
település) 2 570 fõ vett részt
(Folytatás a köv. oldalon)

Ápoló és asszisztens felvétele
A dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet (Lenti)
pályázatot hirdet

általános ápoló és asszisztens, szakápoló

Jutalommûsort rendeztek a pályázó gyermekeknek.

munkakör betöltésére, közalkalmazotti jogviszonyban.
A pályázat benyújtási határideje: 2015. április 15.
A munkakör betölthetõ: 2015. április 27.-tõl.
Bõvebb információ az admin.közigállás.gov.hu weboldalon érhetõ el.
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Öngyógyító Lenti Kistérség
A végéhez közeledik a projekt
(Folytatás az elõzõ oldalról)
szûrõvizsgálatainkon a 9 háziorvosi körzetben 7 féle szakvizsgálaton,melyeket a háziorvosi körzetekben és a szakrendelõben végeztünk el. Több
esetben lett pozitív eredmény,
de már túl vannak a további
vizsgálatokon és esetleges beavatkozásokon.
Elégedettek vagyunk azért
is, mert a 62 egészségfejlesztõ
és egészségnevelõ programjainkba 6 430 fõt tudtunk bevonni. Beszéltünk klubfoglalkozások alkalmával az egészséges táplálkozásról, a dohányzás káros hatásairól, valamint
szakszerû étrendi tanácsadásokat tartottak kollégák, fõzõklubjaink is nagyon népsze-

Az úszóverseny eredményhirdetése.

Népszerûek voltak a fõzõklubok.

Nagy sikere volt a 24 órás sportmaratonnak.

rûek voltak. Fõzõklubjaink
közül kiemelnénk egyet, mely
a Móricz Zsigmond lakóotthon diákjainak szervezett fõzõklub volt Lengyel Mariann
vezetésével. 6 alkalommal látogatott el egy- egy lakóotthonba és ott minden esetben egyegy egészséges étel alapanyagaival készítették el a finomságokat. Tudásával, türelmével
és a finom ételekkel nagyon
népszerû volt. Amikor elõkészítette az alapanyagokat a
konyhában, bizony csodálkoz-

va tekintettek rá a fiatalok, tán
idegenkedtek is attól, amit
láttak. Aztán minden alapanyagról elmondta a kolléga,
hogy mi miért jó, ha szerepelne a mindennapi ételünkben, hányféle változatos és
egészséges finomságot lehet
készíteni. Együtt sok-sok szorgos kéz gyúrta a tésztát, keverte a fõzeléket. Nagyon élvezték
az együtt eltöltött idõt és az
este végére mindig a jutalom
az volt, hogy megehették vacsorára amit fõztek.
Nagyon nagy öröm az
Egészségfejlesztési Iroda munkatársainak az is, hogy a 24
órás sportmaraton rendezvényen 680 fõ volt jelen és nagyon színvonalas programokkal tudtuk a gyerekeket, fiatal
felnõtteket, munkahelyeket rábírni a mozgásra és ízelítõt
adni a sport szépségérõl, a
sportszerûségrõl, a mozgás
szeretetérõl.
Örömmel tölt el bennünket az is, hogy a fogyatékkal
élõknek is módunk volt szervezni nagyon hasznos programokat. Ismételten megemlíteném a terápiás lovaglást, a
jógát, a keringésjavító tornát.
De a természet szerelmeseinek is szerveztünk gyalogtúrákat. Két célcsoport volt,

2015. március
akiket megszólítottunk, azok a
gyerekek és szépkorúak.
A szépkorúakat kerékpártúrára is elvittük és bár nem
mindig helyeztük a hangsúlyt
csak az egészségre, mert bizony egy-egy kerékpártúra alkalmával szalonnapirításra is
sor került, de nagyon jó hangulatú kirándulások voltak
ezek is.
Elégedettek vagyunk azzal
is, hogy 8 szív- és érrendszeri
és diabetes klubot hoztunk
létre és segítettük mûködését.
Köszönjük a klubokat vezetõ
háziorvosoknak és asszisztenseknek a szervezést és a tartalmas programokat, melyeken
általában nagy létszámban vettek részt a látogatók.
Kilenc háziorvosi körzetben (Lenti I., II., III. számú
háziorvosi körzet, Csesztreg,
Páka, Lovászi, Csömödér Gutorfölde, Tornyiszentmiklós)
egyenként 10-10 alkalommal
betegklubot tartottak a körzetek háziorvosai.
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A Lenti Egészségfejlesztési Iroda a dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet területén lett
kialakítva.

Bõrgyógyászati kampányszûrés Lovászi háziorvosi körzetében, dr. László Péter háziorvos és dr. Kiss Gyula bõrgyógyász
szakorvos közremûködésével.
Gáspár Lívia projektmenedzser elõadás közben.

Gerinc- és tartásjavító torna a dr. Hetés Ferenc Szakorvosi
Rendelõintézetben Bacsa Józsefné gyógytornász irányítása
mellett.

Néhány gondolat arról,
hogy mivel több egy ilyen
klubfoglalkozás, mint egy
rendelési idõben eltöltött
5 perces orvos-beteg kapcsolat.
– Érthetõ, nem orvosi nyelven tartott elõadások.
– Felsorolt tünetek, amiket
ha odafigyelek, könnyedén fel
tudok ismerni magamon és
idõben orvoshoz fordulok.
– Nyitott kommunikáció orvos és beteg között.
– Van rám idõ.

– Bár nem vagyok egyedül, de a klubtagok ugyanazzal a problémával küzdenek
mint én, tehát bátran kérdezhetek, hiszen õket is érdekli a válasz.
– Megoszthatom a félelmeimet a szakemberrel – õ pedig
megerõsíti vagy eloszlatja azt.
– Végre már tudom, hogy
miért mérik folyton a vércukromat, amikor csak magas a
vérnyomásom és kissé elhízott
vagyok.
(Folytatás a köv. oldalon)
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Öngyógyító Lenti Kistérség
A végéhez közeledik a projekt
(Folytatás az elõzõ oldalról)
– Odafigyelek az étkezésemre és végre rájöttem arra
is, hogy a kerti munka nem
egyenlõ egy jó nagy sétával,
vagy egy órányi kerékpározással.
– Programokat ajánlanak,
ami segítségével visszanyerhetem a régi formámat, legalább
is megközelítõleg.
– És még mindennek a tetejében egy majdnem komplex vizsgálatot is elvégeznek,
hiszen vérnyomást, vércukrot,
koleszterein szintet, testzsír
százalékot, súlyt, magasságot
mérnek és BMI értéket számolnak, végre tudom, hogy
mit miért csinálnak, és mit
jelent az a BMI.
– Na és milyen jó a betegtársaimmal is egy kicsit beszélgetni. Amikor tudatosul bennem,
hogy nekem nem is annyira
szörnyû tüneteim vannak.
Összegzésképpen elmondható, hogy a kilenc települé-

A kerékpározás segít egészségünk megõrzésében. Lentiben hagyományuk van a tömegeket
megmozgató versenyeknek.
sen a cukorbeteg és szív -érrendszeri klubokban összesen
– 2014. januártól eddig – 39
alkalommal 585 fõ vett részt.
Nagyrészt az idõsebb korosztály jelent meg a klubfoglalkozásokon, megemlíteném a
„szépkorúak” klubjának tagjait, akik nagy érdeklõdéssel vettek részt minden elõadáson és programon. Az õ
körükben nagyobb volt az érdeklõdés.
És legvégül, de nem utolsó
sorban fontosnak tartjuk, hogy
a járásban mûködõ civil szervezetekkel és háziorvosokkal
meg tudtunk kötni egy együttmûködési szerzõdést és ennek
kapcsán együtt tudtunk dol-

A stáb tagjai mindent megtettek azért, hogy sikeres legyen az
Öngyógyító Lenti Kistérség programja.
gozni egy-egy program megvalósításán. Köszönetet szeretnénk ezúton is mondani valamennyi, programjaink szervezésében résztvevõ kollégá-

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

nak az együttmûködésért,
programjainkon résztvevõknek pedig szintén köszönjük,
hogy részvételükkel megtiszteltek bennünket.

