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A megyéspüspök Bárszentmihályfán
Sok éves hagyomány, hogy a
karácsonyt megelõzõ adventi
idõszakban a fûzsátorban berendezett betlehemben megelevenedik Jézus születésének bibliai története, ahol település
lakói szenteste napjáig minden
vasárnap tábori istentisztelet
keretében gyújtják meg az adventi gyertyákat.
A második ilyen mise alkalmával ellátogatott a településre
dr. Veres András szombathelyi
megyéspüspök, aki köszöntötte

Dr. Veres András szombathelyi megyéspüspök ellátogatott Lenti
bárszentmihályfai városrészébe.
Több éve már, hogy Bárszentmihályfa településrészen
a helyiek szorgos munkája által
elkészült a városrész központ-

jában álló fûzsátor, melynél ünnepi alkalmakkor szabadtéri
szentmisére várják a helyi lakosokat.

a megjelenteket és elmondta: az
emberek számára fontos, hogy
megtalálják a közösségüket, mivel
a magány egyre nagyobb mértékben van jelen a mai világban
és ilyenkor a szeretet ünnepének közeledtével még jobban
kell értékelnünk a családdal és
barátainkkal együtt töltött idõt.
Az istentiszteletet követõen
a fûzsátorban álló adventi koszorú második gyertyáját Horváth László polgármester gyújtotta meg.

Valamennyi Olvasónknak
áldott, békés karácsonyt és
boldog új évet kívánunk!

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Felnõtt belépõ: 1 600 Ft
Gyermek belépõ (0-14 éves korig):
Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!
Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft
Kombinált belépõ (minden medence + szaunavilág): 2 500 Ft

ÚJ HELYEN A
DÉL-ZALAI TAKARÉKSZÖVETKEZET
LENTI KIRENDELTSÉGE!
Új helyszínen, kibõvített
szolgáltatásokkal, modern környezetben,
NYITÁSI AKCIÓKKAL
várjuk tisztelt ügyfeleinket és
leendõ ügyfeleinket

Lentiben a Kossuth u. 4. szám alatt!
Térjen be hozzánk, szeretettel várjuk!
Nyitvatartási idõn kívül ATM automatánk
0-24 órában az Önök rendelkezésére áll!
www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320
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Bevezetés az idegenforgalmi célpiacra
Lenti történetének legnagyobb turisztikai beruházása
keretében az elmúlt hónapokban megkezdõdött az épülõ
négycsillagos szálloda mint új
szolgáltatás és attrakció bevezetése az idegenforgalmi célpiacra.
A kommunikációs közbeszerzési eljárásban nyertes cég
megkezdte a lenti szálloda arculattervezését, mely során elkészült a hotel logója és már
folyamatban van egy modern
arculattal rendelkezõ hét – magyar, német, angol, cseh, szlovén, horvát és orosz- nyelven
elérhetõ honlap tervezése is,
valamint több tízezer tájékoztató kiadvány és prospektus is
készül 6 különbözõ nyelven.
Az online tevékenységek
mellett idén összesen 10 nemzetközi és hazai turisztikai vásáron került bemutatásra a
szálloda. A hazai piac szereplõi
és az érdeklõdõ látogatók Budapesten az OMÉK-on és az

Ökoindustria kiállításon találkozhattak az új szolgáltatással,
a német nyelvterületeken élõ
vendégkör pedig Erfurtban,
Klagenfurtban, Grazban ismerhette meg a szálloda kínálatát. Ausztria mellett a cseh
területen Brno-ban és Prágában, a szlovéniai fõvárosban
Ljubljanában és a szintén
Szlovéniában található Celjeben tartott workshop-on lett
bemutatva az új turisztikai létesítmény.
Csuka Zoltán, a szállodát
majd üzemeltetõ Lenti Gyógyfürdõ Kft. marketing vezetõje
elmondta, több hazai, illetve
külföldi napilapban és turisztikai szaklapban is kiemelt felületen kerül bemutatásra a
szálloda. Hozzátette, a nyitást
megelõzõ úgynevezett preopening idõszakban megkezdõdõ marketing munka nagy
jelentõséggel bír, mivel a potenciális vendégkört már jóval
a tervezett nyitás elõtt el kell

Ünnepi díszben és fényben

Esti és ünnepi fényben Lenti.
Több hétig tartó elõkészítõ
munka elõzte meg a város
hagyományos
Mikulás-napi
programját, melynek keretében Lenti utcáit és központját
díszítõ karácsonyi fényeket is
felkapcsolták.
A december 5-én este tartott eseményre a mûvelõdési
központ elõtti téren került sor,
ahol több mint százan gyûltek
össze, hogy láthassák miként
öltöznek ünnepi díszbe a város
több pontján található virágszobor alkotások, melyek a téli
idõszakban is csodás díszeivé
váltak Lentinek.
A Templom téri ünnepségen a Lenti Napközi Otthonos
Óvoda kis ovisainak mûsora
után Horváth László polgármester köszöntötte a megjelenteket, köztük kiemelten
a gyerekeket, kiknek az esti

program szervezõi egy igazi
meglepetéssel készültek. Nem
sokkal a rövid köszöntõ után
maga a Mikulás gurult be feldíszített hintóján a város központjába, hogy egy bûvös mozdulattal adventi fényárba öltöztesse a várost.
A gyerekek természetesen
boldogan fogadták a Mikulásmeglepetést és rögtön körbe is
állták a vendéget, aki minden
kicsinek adott ajándékot a
magával hozott puttonyából.
A tavalyi évben nagy érdeklõdés övezte az adventi vásárt,
így a napokban már a rendezvénytéren is kinyitottak a pavilonok, ahol a csípõs decemberi hidegben a fázós felnõttek forralt borral, a gyerekek
forró teával melegítették magukat.
k.r.

Tüske Krisztina (balról) és Fejes Katalin a grazi vásárban mutatta be az épülõ négy csillagos szálloda szolgáltatáskínálatát.
érni és be kell mutatni számukra az új szolgáltatást. A
jövõ évben tervezett átadást
megelõzõen egy nyilvános sajtó és lakossági fórum is meg-

rendezésre kerül ahol a lentiek
és a média képviselõi is megismerkedhetnek a város új
büszkeségével.
(r)

Karácsonyi mûsor idõseknek
Több éves hagyomány Lentiben, hogy az ünnepek közeledtével a város önkormányzata karácsonyi mûsort szervez a
településen és városrészeiben
élõ idõsek számára.
A korábbi évekhez hasonlóan ez alkalommal is a Vörösmarty Általános Iskola tornatermében tartották meg az
idõsek karácsonyát, melyen közel négyszáz szépkorú lakos
vett részt.
Az idei programon Horváth László polgármester mondott ünnepi köszöntõt.
– Úgy érzem az elmúlt esztendõ jócskán hozott változásokat, életre szóló tapasztalatokat és eredményeket is mindannyiunk számára – kezdte beszédét Horváth László. – Számomra jó érzés, hogy polgármesterként egy olyan közösség részeként dolgozhatok
akik egymást segítve, közösen
összefogva építik és formálják
településünk jelenét és jövõjét. Az adventi idõszak hangulata kicsit megváltoztatta Lentit, és a város is díszbe öltözött,

Hagyományos ez a rendezvény.

hisz Mikulás napján az utcákon kigyúltak ünnepi fények.
Mi magunk is megváltozunk
ilyenkor, jobban vágyunk a
csendre, a nyugalomra és
visszatérünk azokhoz az értékekhez, amelyek a hétköznapok rohanásában néha a háttérbe szorulnak. Nagyobb figyelmet fordítunk a családunknak, díszítjük otthonunkat és
az ünnepi készülõdés során fényekbe öltözött otthonok, utcák úgy gondolom szépen kifejezik a ránk bízott hagyományt.
A polgármester szavait követõen a Dobronaki Nótázók
együttese lépett színpadra,
majd pedig a Hevesi Sándor
Színház mûvészei, Debrei Zsuzsa és Bot Gábor jól ismert
operett dallamokkal szórakoztatták a közönséget.
Az idõseket köszöntõ karácsonyi rendezvény végén a
képviselõ-testület tagjai ajándékcsomagokkal kedveskedtek
a mûsoron megjelent szépkorúaknak.
(k)
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410 millió forint értékben

Épületenergiai felújítások Lentiben
A Környezet és Energia
Operatív Programban meghirdetett „Középületek kiemelt
jelentõségû épületenergetikai
fejlesztése” címû program keretén belül nyújtott be három,
száz százalékos támogatottságú sikeres pályázatot Lenti
Város Önkormányzata, melyek eredményeként a közelmúltban négy közintézmény
épületének felújítása és korszerûsítése fejezõdött be Lentiben. Ezek hivatalos átadó ünnepségére december 12-én került sor az Arany János Általános Iskola és AMI aulájában.
A mintegy 410 millió forint
értékben elvégzett kivitelezési
munkálatok során a lenti
Arany János Általános Iskola, a
Gönczi Ferenc Gimnázium, a
Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsõde székhelye és a lentiszombathelyi kultúrotthon
épülete kapott teljes külsõ
szigetelést és új nyílászárókat.
A rendezvényen dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés
elnöke köszöntötte a megjelenteket. Röviden ismertette a
megye több településén lezajlott hasonló, energiahatékonyságot megcélzó intézményfej-

lesztéseket, kiemelve a megyei
kormányhivatalokat, melyek
közel egy milliárd forintból
újulnak meg. A közgyûlés elnöke elmondta, a Lenti Járási
Hivatalban elkezdett 80 millió forint értékû beruházás keretében megvalósult energiaracionalizálási munkálatok is a
közelmúltban fejezõdtek be.
Az ünnepség díszvendégeként volt jelent az átadón Dr.
Nemcsok Dénes Sándor, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért
felelõs helyettes államtitkár,
aki elmondta; a kiírt pályázatok egyik célja az volt, hogy
felújítások támogatásával csökkentsék a közintézmények
energiafelhasználását. Hozzátette: másik fontos szempont
volt az épületek külsõ esztétikai állapotának javítása, mivel ha az oktatási intézmények
külsõségeiben is megszépülnek, akkor jobb hangulatban
fognak bejárni a tanárok és a
diákok is, ezáltal az iskola mindennapi életének színvonala is
jobbá válik.
Az államtitkár beszéde
után Horváth László polgármester ismertette a projekt

Az idõseket köszöntötték Rédicsen
Közel tíz éves hagyománya
van Rédicsen az idõsek köszöntésének, tudtuk meg Soós Endréné polgármester asszonytól.
– Az idén a hatvan év feletti polgárainkat hívtuk meg, remélem sokan eljönnek ünnepségünkre, nyolcvan-száz vendégre számítunk – mondta
még a rendezvény elõtt a polgármester asszony.
– Mivel kedveskednek a
nyugdíjasoknak?
– A képviselõ-testület tagjai, Kolping dolgozók, iskolá-

saink készültek erre a szép
vasárnapi alkalomra, Liptai Pista bácsi pedig mesével, verssel
köszönti a falubelieket. Ünnepi ebéddel várjuk a mûsor
után az idõseket (sült csirkecomb, fasírozott, fõtt burgonya, párolt káposzta, sütemény
lesz a menü), valamint minden
nyugdíjasunk 40 dkg szaloncukrot is kap, melyet azoknak
is kiszállítunk, akik valamilyen
okból nem tudtak eljönni
ünnepségünkre.
dj

Árkovicsné Pezzetta Claudia igazgató, Horváth László polgármester, dr. Nemcsok Dénes Sándor helyettes államtitkár és
dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke a Gönczi Ferenc
Gimnázium és Szakközépiskola ünnepélyes átadóján.
részleteit, melyben elmondta,
hogy a Gönczi Ferenc Gimnázium 1962-ben épült és a
'70-es évek végén '80-as évek
elején bõvített intézmény életében a fejlesztés az elmúlt
idõszak legjelentõsebb beruházása. Az épület és a homlokzati nyílászárók állapota régóta indokolta a felújítást, amely
most az elnyert támogatásnak köszönhetõen megvalósulhatott.
A 140 millió forintot meghaladó felújítás keretében a
gimnázium homlokzatán expandált EPS táblákat, a födémen EPS hõszigetelést és új
bitumenes vastaglemez vízszigetelõ réteget helyeztek el. A
régi, rossz szigetelésû fa nyílászárók helyett korszerû, a hatályos jogszabályoknak megfelelõ mûanyag profilos nyílászárókat építtettek be. A hõszigetelési munkák és a nyílászárók cseréje után az iskola
teljes homlokzat új vakolatot
kapott, amelynek köszönhetõen nem csak energiatakarékos, de kívülrõl is impozáns,
megújult épület várja ezentúl
az intézmény diákjait, tanárait
és dolgozóit.
Az Arany János Általános
Iskola és AMI épületének
korszerûsítésére elnyert 150

millió forint értékû beruházás
során megtörtént az épület
gyors lehûlését megakadályozó, az aula feletti részen lévõ,
acélszerkezetbe foglalt drótüveg tetõkúp és a tornaterem
tetõszerkezetébe beépített tetõbevilágító cseréje. A régi ablakok és ajtók helyére új, korszerû, mûanyag profilos nyílászáró szerkezetek kerültek
beépítése. A homlokzatra expandált EPS szigetelés, a födémre pedig 10 cm vastag EPS
hõszigetelõ réteg került, valamint a tetõtér és a padlástér
hõszigetelése is megtörtént.
Az óvoda, a bölcsõde és a
lentiszombathelyi
kultúrotthon esetében lezajlott 120 millió forint értékû korszerûsítési
munkálatok során az óvoda,
bölcsõde épülettömbjére szintén hõszigetelõ EPS táblákat
helyeztek el és a vastag födém
szigetelés is készült. A lentiszombathelyi kultúrház homlokzata 15-16 cm vastag szigetelõ lemezt kapott és a jelenleg nem beépített padlásfödémére 25 cm vastag polisztirolhabot fektettek. Minden épület esetében az új korszerû 5 légkamrás, mûanyag
profilos nyílászáró szerkezeteket építettek be a szakemberek.

Névelírás történt
Elõzõ számunkban az „5
éves a Civil Nyugdíjas Klub”
címû anyag képaláírásánál sajnálatos névelírás történt. A képen nem Fövényesi Jánosné,
hanem Tüske Lászlóné látható
Császár Dezsõvel.
Az érintettektõl elnézést
kérünk.

Elérhetõségeink:

Szép számban megjelentek az ünnepeltek.

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

Kovács Tünde és Horváth László a fórumon.
A Lenti és Térsége Vidékfej- kockázatokról is, amelyek belesztési Egyesület december folyásolják a tisztított víz minyolcadikán tartott szakmai fó- nõségét is, ami az egyik fõ
rumot Zala megye települései szempont egy-egy rendszer
számára a Vidékfejlesztési hatékonyságának megítélése
Program keretében a közeljö- szempontjából.
A térség szennyvíztelepeit
võben megjelenõ, 2000 fõs lakosságszám alatti települések és egyéb üzemeltetési feladaszennyvízkezelésének megol- tokat is ellátó Zalavíz Zrt. képdását segítõ intézkedésrõl. A viseletében jelen volt Böcskey
lenti mûvelõdési központban megtartott
program célja
volt, hogy a pályázat elõkészítéséhez szükséges információk közül minden lényeges
kérdésre közvetlenül a meghívott szakemberektõl kaphassanak választ az érdeklõdõk.
A szakmai
fórumon Horváth
László
Lenti polgármestere köszöntötte a meghívott vendégeket, majd ezt
követõen Lakosi Ilona, a Nyugat - dunántúli
Vízügyi Igazgatóság vízi közmû referense
tartott elõadást,
mely során a
megye kisebb
településein
m e g va l ó s u l t
szennyvízkezelési technológiákat mutatta
be. Elõadásában a megvaAz egész éves közös munkát megköszönve,
lósított beruháboldog
karácsonyt és sikerekben gazdag új évet
zásokkal kapkíván tagjainak, valamint minden vállalkozónak,
csolatban bevállalkozásnak a
szélt a pozitívumok
melZala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
lett azokról az
Elnöksége és a hivatal munkatársai.
üzemeltetési

Zsolt mûszaki igazgató, aki arra hívta fel a résztvevõk figyelmét, mennyire körültekintõen kell átgondolni egy kistelepülésnél, hogy mely technológiai megoldás mellett teszi le a voksát. A mûszaki igazgató elmondta, a döntés elõtt
figyelembe kell venni, hogy az
elkészült rendszert fenn is kell
tartani, meg kell felelni jogszabály által elõírt vízminõségi
feltételeknek és ehhez költségek társulnak. Hozzátette, fontos hogy minden szóba jöhetõ
alternatívát megvizsgáljon egyegy település és a terület
adottságait, valamint a költséghatékonyság szempontjait
is figyelembe véve válassza ki a
legmegfelelõbb megoldást.
A program második felében különbözõ egyedi szennyvíztisztító kisberendezéseket
forgalmazó, illetve természetközeli szennyvízkezelési megoldásokat ajánló vállalkozások,
valamint a Települési Szenny-

vízkezelési Program elkészítésében segítséget nyújtó tervezõk, szakértõk tartottak elõadást, amelyet követõen kérdéseket is feltehettek a résztvevõk.
– A legtöbb résztvevõ a lenti járásból érkezett, de a megye
más településeirõl is elfogadták a meghívást olyan önkormányzatok, ahol a szennyvízkezelés megoldására jó lehetõséget kínál ez a pályázati
felhívás – mondta Kovács Tünde, fórumot szervezõ egyesület munkaszervezetének vezetõje. – A program során a polgármesterek, jegyzõk és érdeklõdõ lakosság elsõként a pályázati feltételekrõl és a hatósági kérdésekrõl, jogszabályi
környezetrõl kaptak tájékoztatást. Úgy gondolom a 80 fõs
program a visszajelzések alapján nagyon hasznos volt és
számos fontos szempontra rámutatott, amelyet egy-egy település közösségének figyelembe kell venni mielõtt döntene
a legmegfelelõbb szennyvízkezelési megoldás mellett.
K.T.

Mikulás-túra
A csípõs, ködös télies idõ
ellenére is közel félszázan
vettek részt december 5-én a
Lenti Egészségfejlesztési Iroda
szervezésében megtartott Mikulás-túrán. A kirándulás résztvevõi szombaton délután a
lenti kisvasút állomásnál gyülekeztek, hogy Hara Henriett

túravezetõvel útnak induljanak
a város határában található
parkerdõbe.
A túra végállomásán a legkisebbek hatalmas örömére
maga a Télapó várta õket, aki
minden résztvevõ gyerek számára egy kis ajándékcsomaggal kedveskedett.

Zala Megyei
Kereskedelmi és
Iparkamara

8900 Zalaegerszeg,
Petõfi u.24.
Tel.: 92/550-514,
Fax: 92/550-525
E-mail: zmkik@zmkik.hu
Web: www.zmkik.hu

A végállomáson a Mikulás várta a résztvevõket.
„Béke szálljon minden házra,
Kis családra, nagy családra,
Karácsonyfa fenyõága,
Hintsél békét a világra!”
Meghitt karácsonyi ünnepeket és
sikeres, eredményekben gazdag boldog új évet kíván a

Városi Mûvelõdési Központ Lenti
minden kedves látogatójának és támogatójának!
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Rekultivációs munkálatok Lentiben
A Lenti határában található
szilárdhulladék lerakó telepen
a közelmúltban befejezõdött rekultivációs munkálatok második ütemének befejezése kapcsán tartottak decemberben
helyszíni bejárást és sajtótájékoztatót.
A helyszínen Hordós Krisztina, a kivitelezést végzõ Le-Ko
Kft. ügyvezetõ igazgatója tájékoztatójában elmondta: a projekt célja egy olyan egységes,
kezelhetõ felület kialakítása volt,
amely megfelel a környezetvédelmi tájesztétikai szempontoknak. Mivel az elsõ ütem során a biológiailag lebontható
hulladék a zárást követõen
komposztálódott és a terület
további süllyedése már nem
következhetett be, így a pályázati elõkészítés befejezõdését
követõen október 19-én elkezdhették a második ütemet.
– A munkálatok a meglévõ
humuszréteg eltávolításával és
az altalaj rendezésével kezdõdtek – tájékoztatott a beruházás
részleteirõl Hordós Krisztina.

– Ezt követõen több mint 15
ezer köbméter földet terítettünk szét, melybõl egy 50 cm
vastag szigetelõ réteget hoztunk létre, majd pedig egy alulfelül geotextil terítéssel ellátott geodrén szivárgó réteget
alakítottunk ki, melynek funkciója, hogy csökkentse a csapadék érintkezését az alatta lévõ kis vízáteresztõ képességû
réteggel. Ezen egy három részbõl álló úgynevezett rekultivációs réteget hoztunk létre,
amit egy 20 cm vastag növényzet telepítésére alkalmas gyökérzáró réteg, egy 50 cm-es kis
humusztartalmú altalaj réteg
és egy szerves anyagokban
gazdag 30 cm-es fedõréteg alkot. A kivitelezési munkák során a deponiagáz kiszellõzõ
kutakat
is
meghosszabbítottuk, de az optimális környezetvédelem a gázkiszellõzõ kutat kialakításával jöhetne létre.
A rekultiváció második ütemében elvégzendõ feladatok során 47 ezer köbméter anyagot
mozgattunk meg, amiben 24

Balról Drávecz Gyula alpolgármester, Bali József, a Zalaispa
Zrt. vezérigazgatója, Dékány Endre a Zalaispa Társulás elnöke,
Vigh László országgyûlési képviselõ és Hordós Krisztina, a
Le-Ko Kft. ügyvezetõ igazgatója.
nyergesvontató, illetve több 34 tengelyes szállító jármû is
vett részt.
A sajtótájékoztatón részt
vett Vigh László országgyûlési
képviselõ is, aki elmondta, manapság már az ország minden
településén szervezett hulladékszállítás folyik, valamint
egyre több településen került
és kerül bevezetésre a szelektív hulladékgyûjtés. A rekultivációs folyamat kapcsán hozzátette, az ilyen munkálatok célja, hogy a jövõ generációi szá-

mára egy élhetõ, biztonságos
környezetet adjunk át. A képviselõ elmondta azt is, amíg a régi kor embere az otthoni háztartásban újra tudta hasznosítani a többnyire természetes
anyagokból álló felesleget, addig a manapság használt fémbõl és mûanyagokból álló hulladék biztonságos tárolása, ártalmatlanítása és újrahasznosítása már sokkal szervezettebb és átgondoltabb eljárást
igényel.
K.R.
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Korszerûvé váltak a középületek Pákán Hagyományõrzõ és Mikulás-ünnepség
Mindezt Bene Csaba, a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke
mondta a felújított önkormányzati hivatal és az Öveges
József Általános Iskola átadási
ünnepségén.
– A kor igényeinek megfelelõ középületekkel gazdagodott a térség, amelyek egyaránt
szolgálják a környezetvédelem,
a gazdaságosság és a kényelem
szempontjait. A hivatal 1974ben, illetve az iskola 1979-ben
épült és ez a négy évtized
nyomokat hagyott az épületek
állagában – hangzott az alelnök beszéde az iskolánál.

– Jó idõben és jó helyre
érkezett a pénz, amibõl ezek a
felújítások megvalósulhattak –
részletezte dr. Pál Attila, a megyegyûlés elnöke a hivatal épületénél Pákán. – Dr. Nemcsok
Dénes helyettes államtitkár
úrnak óriási szerepe volt abban, hogy ez a beruházás –
együtt még sok megyei, köztük
lenti felújítással – létrejöhetett.
A továbbiakban Lukács Tibor polgármester köszönte meg
az önrész nélküli támogatást,
majd Kiss László esperes áldotta meg a felújított épületeket.
dj

Nyilas Istvánné mutatja be a viseletet.

A szalagátvágás, balról Bene Csaba alelnök, Lukács Tibor
polgármester, dr.Pál Attila elnök, Németh Andrásné iskola
igazgató.

Hagyományõrzõ célzattal
tartotta meg a Lenti Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
(RNÖ) kulturális és Mikulásnapi programját. Az ünnepségen Drávecz Gyula alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, majd az igazi Mikulásról,
Szent Miklós püspökrõl szóló
mesével lepte meg a kisebbeket.
Az esemény különlegessége volt a roma hagyományokat
felelevenítõ népviseleti bemutató, melyen idõsebbek és
fiatalok egyaránt részt vettek.
– A viselet megmutatja,
hogy a leány eladósorban van-

e, vagy ha kendõt visel, már
férjezett – tárta fel a népviseletrõl Nyilas Istvánné, a helyi
RNÖ elnöke bemutatójában. –
A szoknya díszes, drága holmi,
akár húsz-harmincezer forintba is kerülhet.
A Mikulás-váró eseményen
közremûködött Bese Dorina
Szilvia verssel, Orsós Benjámin és társa énekes mûsorral,
Kopár Antal és zenekara muzsikával, majd a Mikulás-csomagokat és a karácsonyi ajándékokat vehették át a megjelent családok.
dj

Évzáró „hálaadási” rendezvény a Kertbarát Körnél
tunk szakmai és tapasztalatgyûjtõ elõadásaink, kirándulásaink rendre sikeresek voltak.
17 alkalommal találkoztunk az
év folyamán, megtartottuk szokásos, hagyományos rendezvényeinket, és részt vettünk társegyesületeink – a rédicsi, csentei, kebelei, tormaföldi – programjain. Tagtársaink is meghívtak bennünket két alkalommal
egy-egy látogatásra, ahol bemutatták birtokaikat. Részletes

– Egy évvel tapasztaltabbak
(és nem öregebbek) lettünk –
kezdte tréfásan beszámolóját
Röszler Attila egyesületi elnök (képünkön), a Kertbarát
Kör Egyesület évzáró vacsoraestjén.

– Azért is hálaadás, hiszen
jó évünk volt, kitûnõ termést
sikerült szüretelnünk és már
szinte csak a gazdákon múlik a
továbbiakban a bor minõsége
– tette hozzá kérdésünkre
Röszler Attila. – Jó évet zár-

beszámolót majd a februári
beszámoló közgyûlésen tartok,
addig is ma a jelenlévõ családtagokkal kapcsolódunk ki a
vacsoraestünkön. Köszönetünket fejezzük ki a Civilkurázsi
Közalapítványnak a támogatásáért, és természetesen további pályázatokat is benyújtunk,
legközelebb például január
4-ig a mûködési pályázatra –
zárta gondolatait az elnök.
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

2015. december

7

Lenti és Vidéke

„Jó volt olajosnak lenni…”
Idézzük fel beszámolónk elején Léránt Ferenc polgármester kiállítás – megnyitó
gondolatait, amely Lovászi 75
éves kõolajbányászatát volt hivatott bemutatni. Az ünnepségsorozat az I. számú kútnál
és a mellette felállított emlékmûnél kezdõdött, melyet az
1940. december 1-én termelésbe állított kút tiszteletére emeltek. Itt Léránt Ferenc polgármester, Kovács Jánosné, az
Olajbányász Nyugdíjas Klub elnöke és Kósi József termelõ
mester helyezte el az emlékezés virágait a dicsõ olajos múltra gondolva.
– Az itt megtalált olajmezõ
6,5 km hosszúságú, átlag 2 km
2
szélességû, mintegy 20 km területû volt – sorolja a tudnivalókat már az Olajbányász Mûvelõdési Otthonban tartott elõadásában Kósi József termelõ-

mester, aki 42 évet töltött
nyugdíjba meneteléig az olajiparban. – 1944 végére 96 kút
fúrása fejezõdött be, köztük a
különleges történetû L-94-es –
idézte fel a gázkitörésrõl, majd
1944. október 26-án a meggyulladásról elhíresült kút történetét az elõadó, amely fényénél állítólag még Lentiben is
újságot lehetett olvasni, és
amely fény Budapest felé vezette fel az Észak-Olaszországban felszállt amerikai bombázókat.
– Ez az idõszak egyébként
Lovászi felemelkedésével volt
egyenlõ, ugyanis kiépült a teljes ipartelep, a tankállomások,
melyek csúcsidõben 1300 (!)
embernek adtak munkahelyet.
Lakótelep, mérnök és tisztviselõ lakások, orvosi rendelõ,
gyógyszertár, iskola, legény- és
leányszálló, mozi, mûvelõdési

A Lenti Mûvelõdési Központ színháztermében tartotta
ünnepségét a Fogyatékkal élõk
Világnapján a Kolping Támogató és Foglalkoztató Szolgálat közösen a Móricz Zsigmond EGYMI-vel és Fehérbottal a Kerka Mentén Egyesülettel.
– 1992-óta tartja meg az
ENSZ felhívására a világ ezt a
napot, intézményünk negyedik éve ünnepli azt az alkalmat
– avat a részletekbe PozonecCsoma Veronika intézményvezetõ. – Közösen ünneplünk a
gyermekek fejlesztésével, tanításával foglalkozó Móricz iskolával, a felnõttek érdekképviseletét felvállaló Fehér bot
Egyesülettel.
– Mi most a legfontosabb
feladatuk a fogyatékkal élõk
világában?
– A fogyatékosokat nem
sajnálni kell, hanem tudni azt,
hogyan lehet segíteni nekik.
Kiegészíteném a helyi önkormányzat közelmúltan kapott
„Idõsbarát Díját”, „Fogyatékos

barát” díjjal, úgyis mind intézményi szinten, mind egyénileg
a fogyatékosok segítésében.
– „Én nem fogyatékkal, hanem a családommal, a barátaimmal, szeretteimmel élek” –
idézte egy segítséggel élõ
ember gondolatait Horváth
László polgármester köszöntõ
beszédében az ünnepségen. –
Városunkban történt elõrelépés például a mozgás terén,
hogy kielégítsük a mozgáskorlátozottak igényeit az intézmények, könyvtár, iskolák, az utak
könnyebb megközelítése érdekében. Vannak még feladataink és vannak programok, akciók, de semmi nem pótolhatja azt a mindennapi törõdést,
amit tõlünk, teljes életet élõktõl elvárnak a fogyatékosok.
Az ünnepi mûsort – a teljesség igénye nélkül – fogyatékos otthonok lakóinak mûsora,
iskolások zenei elõadása és
például a Móricz-iskola pedagógus énekkara fellépése színesítette.
dj

Léránt Ferenc nyitotta meg a kiállítást.
ház, kantin, boltok (mûszaki,
ruhás, élelmiszer) pékség,
strand, sportlétesítmények épülése adta az infrastrukturális
fejlõdés alapját.
A mezõ folyamatosan csökkenõ létszámú dolgozókkal

gyakorlatilag egészen 2000-ig
üzemelt, akiket aztán Ortaháza,
Bajánsenye-Õriszentpéter gázmezõkre irányítottak
át, ahol ma is folyik olaj- és
gázkitermelés.
D.J.

Informatikai
fejlesztés
Ünnepség a Fogyatékosok Világnapján

Az ünnepség résztvevõi.

Dr. Fekete Zoltán az új berendezésekkel.
Egy országos egészségügyi
informatikai fejlesztési program keretében új szervereket,
nyomtatókat, monitorokat és
szoftvereket kapott a dr. Hetés
Ferenc Rendelõintézet. Dr. Fekete Zoltán, az Egészségügyi
és Szociális Bizottság tagja elmondta, egy elõzetes felmérést követõen az országban elindult egy nemzeti egészségügyi informatikai fejlesztési
program, melynek célja, hogy
az ország különbözõ pontjain
mûködõ szakrendeléseket egy
központi távközlési gerinchálózatra kapcsolva biztonságosabb és gyorsabb adattovábbítási rendszer kerüljön kiépítése.
– Az országos felmérés során a lenti intézmény infrastruktúrája nagyon jónak minõsült, ami a néhány évvel ezelõtt lezajlott komplex fejlesztési programnak köszönhetõ,
mivel annak keretében 50 millió forint értékben az informatikai rendszer és az eszközpark
korszerûsítése is megtörtént.

Akadnak viszont olyan eszközök, melyek a nagy igénybevétel miatt az évek során elhasználódtak és cseréjük szükségessé vált. Így került beszerzésre két új szerver, 35 nyomtató, monitorok és a számítógépek szoftvereit is korszerûbbre cseréltük. Célunk volt
egy olyan rendszer kiépítése,
amely a szakrendelések közt a
lehetõ legbiztonságosabb és
leggyorsabb adattovábbítást teszi lehetõvé. Ez utóbbi azért is
fontos, mert a betegeknek nagyon sok idõt tudunk megtakarítani azzal, hogy az eredményeikért például nem kell elutazniuk a megyeszékhelyi intézménybe, hanem a zárt országos gerinchálózaton keresztül azonnal eljutnak adatai a
helyi szakrendelésre. A pályázat keretében öt rendelõben a
teljes gépparkot cseréltük le, a
többi szakrendelésen pedig új
monitorokat és nyomtatókat
telepítünk – tájékoztatott a fejlesztésrõl dr. Fekete Zoltán.
K.R.
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Vörösmarty-hét az iskolában

Horváth Lászlóné mondott beszédet.
November utolsó napján
tartott ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét Lentiben a
Vörösmarty Általános Iskola
egy héten át tartó – az intézmény névadójának tiszteletére
rendezett – hagyományos rendezvénysorozata.
A huszonhárom éves múltra visszatekintõ tradicionális
rendezvénysorozat megnyitó
ünnepségen Horváth Lászlóné igazgató köszöntötte a megjelent diákokat, tanárokat és a
meghívott vendégeket. Beszédében felidézte Vörösmarty
Mihály életpályáját és munkásságát, valamint beszélt az iskola történetérõl. Elmondta, az
intézmény 1992-ben vette fel a
reformkori költõ nevét és azóta a születésnapján, vagy ahhoz közel esõ december eleji
idõpontban egy héten át tartó
iskolai programokkal, rendhagyó tanítási órával, tanulmányi
versenyekkel színesített hetet
tartanak a diákoknak.
A hagyományoknak megfelelõen idei évben is a megnyitó ünnepség keretében adták
át az iskola által alapított kitüntetéseket, melyet a munkájukban kimagasló tevékenységet végzõ pedagógusoknak, il-

letve diákönkormányzat javaslata alapján két végzõs diák
vehetett át. Idén Czigány Csaba Kálmánné és Bodnár Ilona pedagógusok, illetve Kovács Fanni 8.a. és Török Anna
8.b. osztályos tanulók kaptak
elismerõ oklevelet.
Horváth Lászlóné elmondta, az iskolai rendezvénysorozat programjait a korábbi
évekhez hasonlóan állították
össze, melyben a megyei szinten meghirdetett vers,-és prózaíró verseny eredményhirdetése mellett további tanulmányi,-és sportversenyek, a hagyományos hobbisarok és a
gyerekek kedvence, a Mikulásdiszkó is megrendezésre kerül.
Az idei évben új foglalkozások
is megjelentek a Vörösmartynapok programfüzetében. Ezek
egyike az Édes-mézes címet
viselõ vásárral egybekötött
mézeskalács készítõ esemény
volt, melyen a kreatív munka
mellett a Lentiben tevékenykedõ méhészek termékeit lehetett megkóstolni és megvásárolni, illetve elõadások keretében a méz egészségre gyakorolt hasznos hatásait is megismerhették a nebulók.
K.R.

Jó árakkal,
udvarias
kiszolgálással
várjuk kedves
vásárlóinkat
a város
központjában.

Lenti Nagy ABC, Takarékköz 2.
Valamennyi vásárlónknak békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

2015. december
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Könyvbemutató Lentiben
Egy talpalatnyi hely sem
maradt december 8-án, kedden este a Városi Könyvtár
Lenti olvasótermében, ahol
kötetbemutató keretében ismerhette meg a közönség Soós
József költõ, író „Göcseji Bódi
Ferkó” címet viselõ könyvét.
A rendezvényen Német Józsefné, az estet szervezõ intézmény igazgatója köszöntötte a
megjelenteket, majd Horváth
László polgármester mutatta
be pár szóban a régi korok
emberének mindennapjait humoros történetek formájában
bemutató kötetet.
A bemutatón részt vett
Szemes Péter kritikus, a Pannon Tükör kulturális folyóirat
fõszerkesztõje, aki méltatta a
szerzõ munkásságát. Elmondta, a nemrég megjelent sajátságos nyelvezetben íródott
könyv a zalai nyelvjárás irodalmi értékû prezentálása. Beszédében az egyiptomi balzsamozókhoz hasonlította Soós
József munkásságát, mivel elõb-

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

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

Fõzni jó!
40 év múlva…

Soós József új kötetével.
biek is az örökkévalóságnak
szerették volna megõrizni alkotásaikat.
Az elõadáson jelen volt a
kötet szerkesztõje, Vogl Mária
is, aki a dualizmus korában élt
szilvágyi születésû címszereplõ életének részleteivel ismertette meg a közönséget.

A kötet bemutatóján közremûködött Dányi József, aki
citerán elõadott dallamokkal
színesítette az estét, fellépett a
Nefelejcs Népdalkör, valamint
Hóbor Alexandra és Horváth
Nikolett olvastak fel részleteket a kötetbõl.
k.r.

Minek is örülne? Decemberben, a karácsony közeledtével, talán ez a leggyakrabban feltett kérdés.
Istvánnak elég radikális
nézetei vannak a karácsonyról. Hosszú évek alatt tett
megfigyelései alapján határozottan állítja: szenteste a
vacsorával mindig örömet
lehet okozni. Ezzel szemben
az ajándékokkal mindig lehet valami probléma. Gondolj csak bele, hányan állnak az üzletekben karácsony után. Lehet, hogy már
Te is álltál ott – teszi hozzá
mosolyogva.
Ezért én vacsorával lepem meg a szeretteimet.
Minimum 6 fogásból áll a
vacsora, hogy sokáig tudjunk együtt lenni. A fogások
között mindig van tradicionális és valami egzotikus,
nem mindennapi, amivel
meg lehet lepni mindenkit.
És ez szerinted mûködik?
Igen! Ezt azért gondolom, mert még 40 év után is
emlékszem arra a karácsonyra, amikor a nagyanyámnál voltam. Másnap
reggel arra ébredtem, hogy
frissen sült kalács illata
lengte be a kis házat. Még
most is érzem a kalács illatát. Akkor még eszembe se
jutott, de így utólag tudom,
a mama már hajnalban felkelt azért, hogy reggel az
unokájának friss kalács kerüljön az asztalra. Szerintem
a mama sem gondolta, hogy
ez lesz az egyik legszebb
emlékem róla. Mert nem
ezért csinálta. Egyszerûen
csak azért, mert imádta nézni az unokáját, ahogy jóízûen falja a kalácsot…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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OPTI-LENT OPTIKA
LENTI, ALKOTMÁNY UTCA 22.

•Szemüvegkészítés rövid határidõvel
•Computeres szemvizsgálat
•Védõszemüveg, 3D szemüveg
Tel.: 06-92/352-066
06-30/3055-817
Nyitva:
00
00
Hétfõ - Péntek: 9 - 17
00
00
Szombat: 9 - 12

www.optilent.hu
Egészségpénztári kártya elfogadó hely

Békés, boldog karácsonyt és új évet kívánunk!

Magyar Malom Kft.
Tevékenység:
liszt, búzakorpa,
takarmányliszt elõállítása,
értékesítése
Telefonszám: 06/30/9018-052
Faxszám: 06/92/373-833
E-mail:
nagylaszlo012@freemail.hu
Valamennyi partnerünknek békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

Minden programról bõvebb tájékoztatást az EFI irodában
kaphatnak az érdeklõdök, illetve a klubtagok, akik már a
kezdetektõl valamelyik program tagjai, a klubok vezetõjével
vehetik fel a kapcsolatot.
Elérhetõségeink:
Cím: Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet
Egészségfejlesztési Iroda,
8960 Lenti Kossuth u. 10, tel.: 06 92/351-485,
e-mail cím: lent_efi_kisterseg@zalaszam.hu,
Honlap: www. lentrendelo.hu/efi (várjuk kérdéseiket és
hozzászólásaikat a „kérdések és válaszok” menü pont alatt.)
A dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet
Egészségfejlesztési Irodája áldott, békés karácsonyi
ünnepeket és nagyon boldog új évet kíván minden kollégának
és mindazoknak, akik a fenntartási idõszakban is részt
vesznek a programjainkon.

Minden típusú szivattyú
javítása és értékesítése
Zalaegerszeg, Kökény u. 4.

Légrádi Ferenc
Pum PR Kft.

Tel.: (92) 596-246 vagy (30) 9460-633
Valamennyi partnerünknek békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

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

www.zalatajkiado.hu

• Bérfõzés

• Kereskedelmi fõzés

um
ik
ar
ng
Hu

Akció a
Sári Fotónál

• Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.
Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037
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Válogatott relikviák Sporttigris Kupa
Az országban egyedülálló
módon a lenti Móricz-os diákok találkoztak a négyszeres
olasz és négyszeres német világbajnok labdarúgó válogatottakkal. Az egyszeres világbajnok
angol csapattal, valamint a szlovén, portugál, japán és norvég
válogatottakkal és vezetõikkel.
Mindig készült közös fénykép a csapatokkal, külön a legnagyobb sztárokkal is. Az már
csak hab volt a tortán, hogy
Benkõ László, dr. Bozóky Im-

re, Laczkó Mihály MLSZ-elnökök, dr. Elbert Gábor fõtitkár, Mészöly Kálmán és Nyilasi Tibor legendák, Horváth
Ferenc, Szekeres Tamás, Gelei
Károly, Szabó Ákos és Egervári Sándor 1-1 eredeti dedikált mezzel lepték meg Paksa
Tibor focisuli vezetõt, az intézmény krónikását.
A magyar labdarúgó-válogatott EB-re való kijutásával a
relikviák még értékesebbek
lettek…

Fotó: Horváth László
Ezúttal is nagy sikere volt a tornának.

A relikviák még értékesebbek lettek.

Foltvarrók kiállítása

A „Szeretet Színei” címmel
Nagykanizsa és Letenye térségében élõ, alkotó foltvarrók
munkáiból nyílt kiállítás december elején Lentiben a
város könyvtárában.
A Muramenti Foltboszorkák nevet viselõ patchwork
csoport 2010-ben alakult a
környezõ falvak kézimunkát
kedvelõ és a foltvarrás iránt
érdeklõdõ asszonyaiból. A kiállítás megnyitóján Cseresnyésné Cser Andrea (képünkön)

mutatta be a foltvarró csoport
történetét és munkásságát. Elmondta, az évek alatt 12 fõre
növekedett létszámú csoport
tagjai kéthetente találkoznak,
ilyenkor ötleteket és technikákat cserélnek egymást közt. A
nyugat-dunántúli térség felelõseként a Foltboszorkák csapata egy, az elkészült munkákat
bemutató régiós kiállítást is
rendezett.
– Nyitottak vagyunk az új
dolgokra, szívesen tanulunk
egymástól. Ezt jól példázza,
hogy az ország több pontjára
is ellátogattunk közös varrásokra, ahol a helyi technikákkal és különlegességekkel ismerkedhettünk meg. 2011-ben
Szombathelyen egy megmérettetés során tájkép kategóriában az elsõ helyezést sikerült
elérnünk, de ezen kívül még
több versenyen is szép eredményeket értünk el és az idei
évben egy Letenyén szervezett
kiállítás keretében is bemutattuk alkotásainkat – mondta
Cseresnyésné Cser Andrea.
A megnyitón közremûködött a Kerka Táncegyüttes,
amely szatmári botolót mutatott be a közönségnek. A kiállítás december 31-ig látogatható.

Nagy érdeklõdés mellett
tartották meg decemberben a
VIII. alkalommal megrendezett Sporttigris Kupa teremlabdarúgó tornát, melyre 22
csapat nevezett.
A döntõ mérkõzést a Sasi
Benz Csapata játszotta a zalabaksai Czupi Csárda együttesével, mely a helyi gárda 2-1-es
gyõzelmével zárult. A dobogó
bronzérmes helyéért a Nagykanizsáról érkezett Olajbányász együttese csapott össze
a csesztregi Csizmáskandúrok
csapatával, ahol a 2-2-es mérkõzést büntetõrúgásokkal döntötték el, mely végül a kanizsai
csapat gyõzelmével zárult.
A végeredmények kihirdetésekor a hagyományoknak
megfelelõen díjazták a torna
legeredményesebb játékosait
is. A legjobb mezõnyjátékosának járó elismerést Kasza
Krisztián, a második helyen
végzõ Czupi Csárda tagja vehette át, a legjobb kapus díját
ez alkalommal Szakmeiszter
Ádám, az Olajbányász hálóõre
kapta. Horváth Gergõ emlékdíjat kapott Horváth Péter, a
tornagyõztes Sasi Benz játékosa és átadásra került a Horváth
István emlékdíj is, melyet
Papp László (Sasi Benz) vett

át. A legjobb 18 év alatti játékos kategóriában Zsirai Péter a kanizsai Olajbányász játékosa vehetett át elismerést.
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Valamennyi partnerünknek békés karácsonyt
és boldog új évet kívánunk!
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Valamennyi vásárlónknak, partnerünknek
és a Lenti és Vidéke olvasóinak
békés karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk!
Telephely
Cím: 8960 Lenti, Petõfi út 34/B.
Telefon: 36/92-551-025
Fax: 36/92-551-027

Budapesti bemutatóterem
Cím: 1132 Budapest, Váci út 60-62.
Telefon:36/30-697-3856
Fax:36/92-551-027

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