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A szakképzés jelentõsége
A szakiskolai képzés iránt
érdeklõdõ diákokon kívül a
duális szakképzési rendszerben másodszakmát megszerezni kívánók is számos hasznos
információt szerezhettek az
április 15-én országosan meghirdetett Szakmák Éjszakája
címû országos rendezvényhez
kapcsolódott ZSZC Lámfalussy
Sándor Szakképzõ Iskolában.
Sabján Sándor igazgatóhelyettes érdeklõdésünkre elmondta, a program célja, hogy
az iskola szakképzései iránt
érdeklõdõk kötetlenebb formában ismerhessék meg az intézmény által nyújtott képzési
lehetõségeket.
A programok késõ délután
kezdõdtek az iskola tornatermében, ahol a szakképzõ isko-

la tanulói mutatták be az általuk választott szakmát. A szakács tanulók palacsintát, chilis
babot és gyorsételeket készítettek, a szerkezetlakatos diákok lemezbõl készítettek madáretetõt, az asztalosok fa dobozt csináltak és mindemellett
több, az iskola tanulói által
korábban szakmai versenyekre
készített díjnyertes tárgyat is
bemutattak.
Az intézményvezetõ-helyettes hozzátette, a tanulók bemutatói mellett több külsõs
szervezet is segítségükre volt.
Jelen voltak a lenti mentõállomás munkatársai, akik egészségügyi szûrést és bemutatókat tartottak, továbbá egy dietetikus és gyógytornász hasznos tanácsokkal látta el az ér-
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Az iskola tanulói bemutatták szakmai tudásukat.
deklõdõket. A szakmai programok mellett az iskola tornapályáján ügyességi vetélkedõt
szerveztek, a tantermekben kialakított helyszíneken pedig
helyi cégek – köztük a hamarosan megnyíló Thermal Hotel
Balance – prezentációs anya-

gát, illetve az iskola tanulója,
Háry Zsófia alkotásait bemutató kiállítást tekinthették meg
a látogatók.
A duális szakképzések kapcsán Sabján Sándor elmondta, az
idei évben bevezetett törvényi
(Folytatás a 2. oldalon)

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
A SZABADTÉRI STRANDFÜRDÕ
ÁPRILIS 30-TÓL NYITVA!
Felnõtt belépõ: 1 900 Ft
Gyermek belépõ: INGYENES
(0-3 éves korig)

Gyermek belépõ: 1 000 Ft
(3-14 éves korig)

Extra belépõ: 2 500 Ft
(minden medence + pezsgõfürdõ + szauna)

www.lentifurdo.hu;
www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320
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A Költészet napján Ismerkedés az iskolával

A Magyar Költészet Napját
országszerte április 11-én, József Attila születésnapján ünneplik. Ezen a napon minden
évben könyvbemutatókat, költõtalálkozókat szerveznek a
közmûvelõdési intézményekben, könyvtárakban.
Az idei évben a Városi
Könyvtár Lenti és a Pannon
Írók Társasága lenti csoportja
„Szélkiáltók” címmel rendezett
közös estet, melyre az intézmény olvasótermébe várták az
érdeklõdõket.
Az esti programot Gyulavári Adrien fagott szólója nyitotta meg, majd Soós József
költõ köszöntötte a vendégeket, ezután Utassy József költõ
özvegye, Horváth Erzsébet

beszélt férje életérõl és munkásságáról (képünkön). Az
irodalmi találkozón jelen volt
Keszthelyi Jenõ intarziamûvész, aki „Füstkarikák” címû
vadásznovellájából olvasott fel
részleteket a közönségnek.
Az idei költészet napi találkozó különlegessége volt,
hogy a korábban „A fiók mélyén” címmel meghirdetett irodalmi pályázat legjobb alkotásainak szerzõi is bemutatkozhattak, így találkozhatott a közönség újra Szak Zita, Szak
Fanni, Kámán Dániel verseivel, Zsupánné Illés Margit,
Jánosi Ferenc és Farkas Tibor
pedig prózai alkotásaikat mutatták be az est hallgatóságának.
k.r.

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

www.zalatajkiado.hu

Az általános iskolai beiratkozásokat megelõzõen „Játékos ismerkedés az iskolával”
címen szerveztek programot a
Vörösmarty Általános Iskolában április 8-án kora este.
A program kapcsán Móriczné Gyuricza Éva pedagógus elmondta, a rendezvény
célja, hogy a gyerekek kötetlen, játékos keretek közt ismerkedjenek meg az általános
iskola intézményével.
– A rendezvényt rendszerint a beiratkozási idõszakot
megelõzõen szoktuk megtartani és jó elõre meghirdetjük a
helyi óvodákban. Ilyenkor mókás történettel körített játékos
feladatokat találunk ki a kolléganõkkel az ovis gyerekek
számára, amivel azt szeretnénk
megmutatni nekik, hogy az
iskolában nem csak tanulás

van, hanem szórakoztató játékos programok is. Az esti ismerkedéskor a kicsik nem
csak az intézménnyel, de a tanárnõkkel is találkozhatnak,
ilyenkor mindenki itt van, így
a késõbbiekben már elsõsként
iskolánkba kerülõ gyerekek
számára ismerõsek lesznek a
pedagógusok. A program egyfajta beilleszkedést elõsegítõ
rendezvény is, mivel a gyerekek számára kialakított feladatállomásokon több, az iskolakezdéssel kapcsolatos feladatot is adtunk. Egyik ilyen feladat például, hogy a kicsiknek
több, oda nem illõ tárgy közül
kell kiválasztani az iskolatáskába valót, amit nagyon ügyesen
oldanak meg. Ez is azt mutatja,
a gyerekek várják a szeptemberi kezdést és készülnek is rá.
(k-r)

A szakképzés jelentõsége
(Folytatás az 1. oldalról)
változások lehetõséget adnak
arra, hogy a már szakmával
rendelkezõ felnõttek ingyenes
képzés keretében újabb szakmát szerezhessenek, mindemellett a szakképzõ vagy szakmunkás iskolát végzettek számára
két éves érettségire felkészítésre is van lehetõség az intézményben. Jelenleg felnõttoktatás keretében a szeptemberben és októberben indult érettségi felkészítõ és egy hegesztõ
tanfolyam zajlik az iskolában.
– Ezeket a felnõttképzéseket októberben szeretnénk bõvíteni, de még nyáron kiderül,
hogy melyek lesznek azok a
szakmák, melyek a másodszakmai képzést erõsítik. Mind a
vendéglátás, mint az építészet
területén szeretnénk szakmai
képzéseket bevezetni esti tagozatos felnõttjeink, illetve végzett diákjaink számára. Az ingyenes felnõttképzés lehetõséget ad a cégek számára is, hogy

dolgozókat tanulmányi szerzõdés keretében beiskolázzák továbbképzési céllal, így például
egy szakács végzettségû munkavállaló számára ezen oktatási
forma keretén belül lehetõség
adódik a pincér szakma elsajátítására.
Az intézményvezetõ-helyettes hozzátette, a szakképzõ iskola állandó kapcsolatban van
a helyi és térségi cégekkel, vállalkozásokkal, amelyek folyamatosan tájékoztatást adnak az
aktuális munkaerõ igényükkel
kapcsolatosan és az iskola ehhez igazodva próbálja kialakítani a szakképzéseit. Sabján
Sándor úgy fogalmazott, az internet által nyújtott közösségi
szolgáltatások révén napi kapcsolatban vannak az intézmény végzett tanulóival, kiket
az iskola Facebook oldalán folyamatosan tájékoztatnak a cégek által nyújtott foglalkoztatási lehetõségekrõl is.
K.R.
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Javult a rendõri munka megítélése
A Zala Megyei Közgyûlés
április 28.-iki ülésén dr. Sipos
Gyula megyei rendõrfõkapitány számolt be a megye közbiztonsági helyzetérõl, a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében tett intézkedésekrõl. Elmondta, hogy
2015-ben 8.6%-kal csökkent Zalában a regisztrált bûncselekmények száma, ugyanakkor az
õszi hónapokban kiemelt feladatot jelentett a rendõrség
számára az illegális migrációs
nyomás, amely részben a horvát-magyar határszakaszon
jelentkezett, részben pedig a
megyén átvezetõ fõbb közlekedési útvonalak kiemelt ellenõrzését foglalta magában. A
lakosság biztonságérzetének
növelése érdekében jelentõsen nõtt a közterületen szolgálatot teljesítõ rendõrök száma. A Zala Megyei Közgyûlés
egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) tevékenységérõl, kiemelve a zalai feladat-

ellátást, Lendvay Miklós megyei igazgató adott tájékoztatást. Kiemelte az elmúlt év elején esett rengeteg csapadék és
az így kialakult belvizek miatti
nehézségeket a tavaszi vetést
és a gombabetegségek kialakulását illetõen, valamint a nyári
aszály miatt felmerült terméskiesést a megye legnagyobb
részén. Hangsúlyozta, hogy a
NAK keretében kialakított, bõvített létszámmal mûködõ falugazdász hálózat lehetõvé teszi a gazdatámogató rendszer
hatékonyabb mûködését, melynek eredményei már a tavalyi
évben is láthatóak voltak.
Dr. Nemcsók Dénes, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért felelõs helyettes államtitkára a KEHOP elõkészítésérõl
és végrehajtásáról tájékoztatta
a közgyûlést, részletesen bemutatva az egyes fejlesztési
irányokat, kiemelve a zalai
fejlesztéseket, amelyek között
települési szennyvízelvezetési,

„Testbõl font jelbeszéd”

A Kerka Táncegyüttes tagjai közremûködtek.
A Táncmûvészet világnapja
alkalmából „Testbõl font jelbeszéd” címmel tartott elõadást
Kiss Norbert táncos, koreográfus, mûvészeti vezetõ április
29-én este Lentiben a városi
könyvtár olvasótermében. A
Nemzetközi Táncbizottság által
létrehozott ünnepet, a tánc
világnapját 1982 óta minden
évben Jean-Georges Noverre
híres francia táncos és balettmûvész születésnapján tartják.
A Lentiben tartott elõadáson Kiss Norbert a tánc kialakulásának történelmérõl és
fejlõdésérõl beszélt visszavezetve azt egészen az õskorig.
Elmondta, az emberi létben a

fogantatástól kezdve ott van
egyfajta ritmikuság, az anya
ütemes szívverése amit a fejlõdõ gyermek hall és a vérkeringésünk és a légzésünk is egy
ritmikus folyamat része.
Az emberek az õsidõk óta
táncolnak, és bár azt gondolhatnánk nincs kapcsolat az
õsemberek és a mai kor táncosaink mozgása közt, de valójában a célja napjainkig ugyanaz: a táncosok ritmusra mozogva, egyfajta révületet keresnek.
Az elõadáson közremûködtek a Kerka Táncegyüttes
táncosai.
k.r.

Számos fontos téma szerepelt a közgyûlés ülésén.
élõhely-védelmi projektek ta- területrendezést érintõ munkálálhatók egyebek mellett.
ról, valamint rendeletet alkoGyöre Edina, a Szociális és tott a Zala Megyei ÖnkormányGyermekvédelmi Fõigazgató- zat 2015. évi gazdálkodásának
ság Zala Megyei Kirendeltségé- zárszámadásáról, s módosítotnek igazgatója tájékoztatást ta 2016. évi költségvetését.
A Zala Megyei Közgyûlés
adott a megye területén mûaz ülésen döntött a köteleködõ ellátórendszerrõl.
Jogszabályi kötelezettség- zõ betelepítési kvóta elutanek eleget téve a közgyûlés tá- sításáról.
Forrás:
jékoztatást kapott a 2015-ben
Zala Megyei Önkormányzat
elvégzett területfejlesztést és
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Jubilált a Lámfalussy
Fennállásának és mûködésének 30 éves évfordulóját
ünnepelte április elsején a
Lámfalussy Sándor Szakképzõs Iskola, melynek alkalmából a Városi Mûvelõdési Központ színháztermében tartottak ünnepi mûsort.
A rendezvényen elsõként
az iskolában egykoron tanárként is dolgozó Pácsonyi
Imre, a Zala Megyei Közgyûlés
alelnöke mondott ünnepi
beszédet.
– Azon pedagógusok közé
tartozom, akik ebben az iskolában és egykori elõdjében
kezdte pályáját. Nem csak
nosztalgiával, de õszinte szívvel és szeretettel felidézni nagyon jó dolog azt, hogy egy
ilyen közösségben és tantestületben kaptam meg a tanári
pályán való elinduláshoz szükséges késztetést, motivációt,
értékeket, amelyek ebben az
iskolában adottak voltak. Mértéket és tartást kaptam ezen
intézmény pedagógusaitól és
úgy gondolom, ha én kaptam,
akkor mindazok is, akik késõbb a nevelõtestület tagjai
lettek és a mostani testületet
alkotják – mondta köszöntõjében Pácsonyi Imre.
A folytatásban Vigh László
országgyûlési képviselõ köszöntötte a megjelenteket,

majd Horváth László polgármester is beszédet mondott.
– A hétköznapok forgatagában néha megállhatunk egy
pillanatra, visszatekinthetünk
egy harminc éves megtett útra
és rácsodálkozhatunk arra a
három évtizedre, ami számos
eredményt hozott és szólhatunk pár szót az elõttünk álló
jövõrõl is. Amikor egy intézmény évfordulót ünnepel és
tisztelettel emlékezik az elõdökre, a névadóra, oktatók, nevelõk, tanítványok helytállására, eredményeire és kudarcaira is egyaránt – mondta
Horváth László polgármester –
Egy oktatási intézmény élete
tükre a körülötte zajló társadalmi és gazdasági történéseknek. Az iskola máig ható tartalmának, képzési profiljának
megújítását szolgáló változásainak igazodnia kellett és kell a
mindenkori oktatási törvényekhez, illetve a mindennapi
életben zajló változásokhoz.
Gondoljunk arra is, a technológiai fejlõdése milyen változásokat hozott az elmúlt harminc évben. Ha a számítógépek megjelenésére, vagy a
megváltozott fogyasztói szokásokra gondolunk, látjuk, hogy
ezek milyen változásokat indítottak el a munkaerõpiacon, a
gazdaságban és az oktatásban

OPTI-LENT OPTIKA
LENTI, ALKOTMÁNY UTCA 22.

Napszemüvegek nagy választékban,
divatos fazonokban
kaphatók üzletünkben!

100% UV szûrõs 2.500 Ft,
Polarizált lencsével, UV szûrõvel 8.200 Ft.
•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/Facebook
Egészségpénztári kártya elfogadó hely

Pácsonyi Imre egykor tanított is az intézményben.
egyaránt. Mondhatjuk, hogy az
intézmény történelme is hûen
tükrözi az államosított közoktatás útkeresését, egyúttal Zala
megye és Lenti város fejlõdését, oktatását és iparfejlesztését is. Tényként szögezhetjük le, hogy a Lámfalussy
Sándor Szakképzõ Iskola nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a
térség gazdasága megfelelõ
szakemberekkel rendelkezzen és teljesítményük kimutatható a fejlõdési folyamatban is.
A polgármesteri köszöntõ
után Cseresnyés Péter munkaerõpiacért és képzésért felelõs
államtitkár beszélt az országos
munkaerõ tendenciákról. El-

mondta: az elmúlt évek kormányzati intézkedéseinek eredményeként az európai átlag
alá, 6,1%-ra csökkent hazánkban a munkanélküliség, több
mint 4 millió fõ felett van a
foglalkoztatottak száma és jelentõsen emelkedett az átlagkereset is.
A jubileumi ünnepi mûsor
az iskola történetét bemutató
elõadással folytatódott, melyben Sabján Sándor intézményvezetõ-helyettes
ismertette az intézmény életének
fontosabb állomásait. Az elõadást az iskola diákjainak mûsora követte, majd a rendezvény állófogadással zárult.
K.R.

Fogadóórák
Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester
fogadóórájára a 92/553-912-es telefonszámon
lehet jelentkezni.
Önkormányzati képviselõk fogadóórái:
Kiss Tamás
2016. május 2-án (hétfõn) 8.00-9.00 óráig,
Ferenczi Róbert
2016. május 2-án (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,
Héra József
2016. május 2-án (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,
Vatali Ferenc
2016. május 4-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig,
Dr. Fekete Zoltán
2016. május 10-én (kedden) 15.00-16.00 óráig.
Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozóterem
Városrészekben tartandó fogadóórák:
Kiss Tamás
2016. május 2-án (hétfõn) 9.00-10.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében,
Ferenczi Róbert
2016. május 2-án (hétfõn) 10.00-11.00 óráig a
mumori kultúrházban,
Vatali Ferenc
2016. május 4-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban
fogadják az érintett városrész lakóit.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Nyugdíjas klubok találkozója Lovásziban
IV. alkalommal tartotta
meg a Lovászi Olajbányász
Nyugdíjas Klub Egyesület karöltve a községi önkormányzattal a Nyugdíjas Klubok Találkozóját és Mûvészeti Bemutatóját.
– Az elsõ két alkalommal
környékbeli és zalai klubokat
hívtunk meg, hogy mutassák
be, mivel foglalkoznak, majd
tavaly már a határon túli, muravidéki csoportokkal is felvettük a kapcsolatot – mondta
a közremûködõkrõl Tóth Károlyné, a klub vezetõje. – Az
idén a muraszombati Baráti

Kör- Népdalkör tisztelt meg
bennünket jelenlétével.
– Milyen jellemzõ programjaik vannak még?
– Széles skálán mûködünk,
októbertõl júniusig tart a munkatervünk, a téli hónapokban
inkább elõadás-szerû programjaink vannak, megtartjuk a
Márton-napot, nõnapot, amely
például zenés, táncos esttel
végzõdik. Az idén a csesztregi
„Korhatártalanokkal” és a Lenti Civil Nyugdíjasokkal közös
tekeversenyt is szerveztünk.
A regionális találkozón jelen volt Bene Csaba, a megye-

Versünnep Rédicsen

Jobbról: Cseresnyés Péter, Bene Csaba, Léránt Ferenc.
gyûlés alelnöke, valamint Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ, államtitkár is. Léránt Ferenc polgármester köszöntõjében külön megemlítette a találkozóra elsõ alkalommal érkezõ csoportokat,
így a zalaegerszegi Nefelejcs, a
botfai Nyugdíjas Klubot és a
muraszombati Baráti Kört.
– Nagy motiváció az önök
számára, hogy életet adjanak
az éveknek és hogy együtt
lehessenek minél többet, mi-

nél jobban baráti társaságukkal, minél szebben, tartalmasabban, aktívan töltsék el ezeket a napokat, az életüket –
hangzott a polgármester köszöntõjében, majd Cicero (62
évesen írt, ami annak idején
ritkán megért életkor volt)
soraival zárta gondolatait:
„…öleljük szívünkhöz az öregséget, szeressük. Tele van gyönyörûséggel, ha élni tudunk
vele…”
dj

INDULÓ
KÉPZÉSEK
E-00803/2014/A002

A díjazottak.
Rédicsen immár hatodik
alkalommal rendezte meg a
Móra Ferenc Általános Iskola
Versünnep elnevezésû rendezvényét, mellyel az irodalom, a
vers szeretetét és az itt élt
Kossuth-díjas költõ, Utassy József emlékét is ápolják. Stokker Pálné, az iskola igazgatónõje köszöntõjében elmondta,
nagy örömükre szolgál, hogy a
kategóriákban mind nagyobb
számú indulót regisztrálhatnak
a környezõ iskolák tanulóiból,
majd bemutatta a háromtagú
zsûrit, Utassyné Horváth Erzsébet (elnök, a költõ özvegye)
Szekeres Frigyesné, Dányi József (az Utassy versmondó kör
tagjai) személyében.
– A versünnepnek nem a
versenyzés a célja, hanem az,
hogy a gyerekek találjanak
olyan költeményt, amit szívesen olvasnak és elõadnak –
emelte ki az igazgatónõ.
A közel 40 általános iskolás
résztvevõ egy-egy szabadon vá-

lasztott Utassy verset szavalt a
zsûri elõtt. Az értékelés során
a zsûri elnöke, Horváth Erzsébet, Utassy József özvegye minden résztvevõ teljesítményét személyre szólóan értékelte.
– Az tapasztaltuk, hogy versünnepünk elérte célját, hiszen
nem csak a magatok örömére
olvastatok verseket, hanem be
is mutattátok azokat. Megfogadtátok tanácsainkat is, egyre
nehezebb a zsûri feladata, évrõl-évre magasabb szintû versélményben van részünk –
hangzott az értékelésben.
Az idei versünnepen négy
korcsoportban hirdettek eredményt. Elsõ helyezettek: 1-2.
évfolyam: Meizner Nikoletta
(Arany János Általános Iskola,
Lenti), 3-4. évf.: Maturicz Mira (Arany, Lenti), 5-6. évf.:
Sáfár Levente (Arany, Lenti),
7-8. évf.: Halász Ramóna (Móra Ferenc Általános Iskola,
Rédics).

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

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ
HATÓSÁGI VIZSGA
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

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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Lenti sikerek
A közelmúltban Lendván
rendezték meg a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár által szervezett József Attila megyei versmondó verseny döntõjét. A rangos irodalmi eseményen, melyhez több mint
egy évtizede a Muravidék is
csatlakozott, több lenti siker is
született. Weinhoffer Péter, a
Lenti Arany János Általános
Iskola és AMI 8. osztályos tanulója 2. helyen végzett (felkészítõje Kovácsné Vidóczi Rita). A lenti csapat résztvevõi
között volt még Kovács Fanni
8. osztályos és Kiss Nelli 7.
osztályos tanuló (felkészítõ tanáruk Fendrikné Máté Ildikó)
a Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola képviseletében,
akik összesített pontszámuk
alapján megnyerték a csapatversenyt, átvehették a vándorserleget, amelyet egy évig õrizhetnek a következõ döntõig.
Weinhoffer Péter teljesítményét külön is ki kell emelnünk, ugyanis az Emberi Erõforrások Minisztériuma és a
Kazinczy-díj Alapítvány-Péchy
Blanka emlékére kuratóriuma a 2015-2016. tanévre meghirdett, Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar Beszéd”
versenyen az idén a legmagasabb díjban, a Kazinczy-

jelvény arany fokozatában részesült.
– A vetélkedõ résztvevõinek
egy – a forduló rendezõi által
kijelölt – kötelezõ és egy magukkal hozott szabadon választott 20-25 soros prózai szöveget kellett felolvasniuk – tudtuk
meg Pétertõl, az Arany János Általános Iskola végzõs diákjától.
– Hogyan készültél fel erre
a megmérettetésre?
– Felkészítõ tanárommal,
Kovácsné Vidóczi Rita tanárnõvel nagyon sok idegen szöveget olvastam fel, akár egybõl
minden felkészülés nélkül.
Természetesen amúgy is sok
regényt és egyéb mûvet olvastam már, amely ugyancsak segít az értelmezõ felolvasásban.
A versenyzõk teljesítményének értékelésekor – mind
az iskolai, mind a további fordulókon – a következõ szempontokat vették figyelembe:
szövegértés, szöveghûség, hangvétel, hangképzés, hangsúlyozás, szünettartás, természetes
beszéd. A Balatonbogláron megrendezett versenyen, olyan neves szakértõk értékelték a diákokat, mint Wacha Imre Kazinczy- és Lõrincze-díjas egyetemi docens és Bordi András
Kazinczy-díjas rádióbemondó.
dj

Nyugalom, kikapcsolódás, öröm
Modern ikonok címmel április 5-én a Városi Könyvtár Lentiben nyílt meg Böjti Balázsné – mûvésznevén
B. Tóth Irisz – képeit
bemutató kiállítás, melynek ünnepélyes megnyitóját az intézmény olvasótermében tartották.
Az esti megnyitón
Német Józsefné intézményvezetõ köszöntötte a megjelenteket, majd Takácsné Bodnár Ilona, a lenti Vörösmarty
Mihály Általános Iskola tanára
mutatta be a tormaföldi születésû festõmûvész életét és
pályafutását.
B. Tóth Irisz másfél évtizeddel ezelõtt kezdett el komolyabban foglalkozni a festészettel. A kezdetekben autodidakta
módon igyekezett elsajátítani
az alapokat, majd rövidesen
Röszler Mária tanítványaként
folytatta az alkotómûvészet
tanulását.
A kiállításon bemutatott
képein tájak, csendéletek elevenednek meg, de az alkotások
többségén a festõ kedvenc témáját, a nõi arcképeket lát-

hatták a látogatók. A kiállított
képek mellett saját készítésû
ásvány és vintage technikával
létrehozott ékszereket is megcsodálhattak a vendégek.
Saját bevallása szerint nem
követi az aktuális irányzatokat,
egyszerûen csak az a célja,
hogy nyugalmat, kikapcsolódást és örömet hozzon a tárlatot megtekintõ mûkedvelõk
számára.
A megnyitó ünnepségen
zongorajátékkal közremûködtek az Arany János Általános
Iskola tanulói, Bokányi Itgel
Emese, Kecskés Regina és
Nagy Eszter. A kiállítást április
végéig tekinthették meg az
érdeklõdõk.
k.r.

A lenti versmondó csapat.

Weinhoffer Péter Bordi András Kazinczy-díjas rádióbemondóval.
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Õrségi receptek kertbarátoknak
A szakmai elõadások sorát
gyarapította a Lenti Kertbarát
Kör Egyesületnél Gaál Zsuzsa
„Az õrségi konyha kincsei, régi
és új receptek” címû könyvbemutatója.
– Szalafõrõl érkezett elõadónk, Gaál Zsuzsa, akit még
„körjegyzõségi munkakörömbõl” ismerek személyesen és
tagságunk kérésére tart elõadást a helyi étkekrõl, valamint
kóstolót is hoz nekünk – avat a
részletekbe Röszler Attila egyesületi elnök, közben mutatva
az elkészített finomságokat a
Mûvelõdési Központ elõadótermében. – A mai alkalommal
nem csak a tagságot, hanem
külsõ érdeklõdõket is várunk,
kóstolunk az étkekbõl és bizonyára a kötetet is meg lehet
majd vásárolni.

A kötet szerzõjét a bemutatók sikerérõl és újabb receptek gyûjtésérõl kérdeztük:
– Csak az elmúlt hónapban
hét helyre hívtak könyvbemutatóra és ezek az alkalmak nem
zárulnak le az én „mondókámmal”, kötetlen beszélgetések formájában szó esik a növények termesztésérõl és bizony újabb és újabb receptek
gyûjtésére is sor kerül. Lassan
a kis könyvecském majdani
kibõvített kiadása is megoldódni látszik, fõleg az idõsebb
korosztály tapasztalataival.
– Milyen növények fogyasztása jellemzõ az Õrségre?
– Elsõsorban a hajdina, a
csutri, vagy hivatalos nevén
karórépa, a kerekrépa, a köles
és a hagyományos bab, krump-

Fókuszban az elemi rehabilitáció

Röszler Attila mutatja az õrségi receptek alapján készített ételeket.
li, amely más vidékekre is
jellemzõ.
– Megosztaná velünk egy
érdekes tájjellegû étel receptjét?
– Jómagam kísérleteztem
ki egy finomságot, a rakott

káposzta mintájára, csak ennél
a savanyított kerekrépa szerepel a savanyított káposzta helyett, a rizs helyett pedig
hajdinát fõztem, próbálják ki,
kóstolják meg, nagyon finom!
D.J.

Fényképezõgép és vésõ

Középen az elõadó Peszleg Katalin, jobbra Kovács Béla.
Éves, betervezett programsorozatának megfelelõen a rehabilitációval, a betegség miatt
kialakult funkcióveszteség helyreállításával, pótlásával foglalkozó elõadást szervezett a Fehérbottal a Kerka mentén
Együtt-egymásért Egyesület.
– Állandó, nagyon fontos
téma a rehabilitáció a sorstársak tekintetében – tette hozzá
Kovács Béla, az egyesület elnöke. – Ennek része például a
gyógyászati segédeszköz-ellátás és ezen eszközök használatának betanítása is. Elõadónk,
Peszleg Katalin, a Vakok Intézetének dolgozója az elemi
rehabilitáció kérdéseit tárja
elénk, amely a mindennapi
életben való eligazodásban
nyújt segítséget, a betegség
miatt megváltozott körülmények között.
Az elemi rehabilitáció, mint
szolgáltatás már 30 éve mû-

ködik hazánkban, elõször Budapesten a Vakok Állami Intézetében kezdõdött, ahol kidolgozták a szolgáltatás technikáit.
– Olyan a mindennapi életben való segítséget, technikát
– közlekedés, tájékozódás, írásolvasás, háztartásban való eligazodás – ajánl, amit a látássérülés ténye jelentõsen megnehezít – részletezte Peszleg Katalin. – Olyan technikákat, módszereket mutatunk és tanítunk
be, amelyek megkönnyítik a
látássérültek életét. Mindez
személyre szabott, tehát elmegyünk a klienseink otthonába,
ott az õ saját körülményei között, szükségleteinek és egészségi állapotának megfelelõen
mérjük fel és tanítjuk meg a
különbözõ praktikákat. Eszközöket, azok mûködését és használatát is bemutatjuk.
dj

Németh Dezsõ
H'arcaink címmel Kovács
Zoltán fotós és Németh Dezsõ
famûves alkotásaiból nyílt kiállítás április elsõ hetében a
Városi Mûvelõdési Központ
alulájában.
A tárlat ünnepélyes megnyitóján Horváth László polgármester köszöntötte a megjelenteket és méltatta az alkotók munkásságát. Pályafutásuk során több alkalommal is,
1996-ban és 2000-ben is szerveztek már közös kiállítást, az
idei a harmadik alkalom, hogy
egy kiállítás keretében tekinthetõek meg munkáik.
A polgármesteri köszöntõ
után dr. Kostyál László mûvészettörténész beszélt a két
gyermekkori jóbarát közös
életútjáról és a bemutatott

Kovács Zoltán
alkotásokról tartott rövid
elemzést.
– Két olyan mûvész kiállításán vehetünk ma itt részt, akik
szintén 60 éves évfordulót ülnek idén és úgy gondolom
kicsit azért is vállalkoztak arra,
hogy mai itt önök elé álljanak
alkotásaikkal, s ezt az évfordulót a maguk módján megünnepeljék. Bár más-más mûvészeti
eszközökkel dolgoznak, de
mégsem különböznek egymástól, mivel a fotós kezében a
fényképezõgép pont olyan, mint
a famûves kezében a vésõ.
A tárlat megnyitóján fagottszólóval közremûködött Gyulavári Adrien, a kiállítást május 3-ig tekinthették meg a
látogatók.
-k-
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Új név, új távlatok, megszokott közelség

Az ügyvezetõ testület díjátadása az alapítvány részére.
Alapos elõkészítõ munka
után, március végén született
meg az elõzetes tulajdonosi
döntés a Dél-Zalai Egyesült -, a
Kéthely és Vidéke, valamint a
Somogy Takarék Szövetkezet
fúziójáról.
A három gazdaságilag aktív,
földrajzilag határos takarék egye-

sülésnek tervezett idõpontja
2016. szeptember 30. napjában
került meghatározásra. A takarékszövetkezeti integráció szilárd
pénzügyi háttere és a modern
termékportfolió együttesen segíteti elõ a tõkeegyesítést.
A nagyatádi központ mellett 6 régióközpont biztosítja

majd az ügyfelek teljeskörû
kiszolgálását: Lenti, Nagykanizsa, Balatonboglár, Marcali,
Kaposvár, Nagyatád. A 30 milliárd forint feletti mérlegfõöszszeg és 42 fiók révén Somogy
és Zala megye meghatározó
pénzügyi szolgáltatója jön létre, közel 40 ezer aktív ügyféllel.
A korábban megszokott közelség, együttgondolkodás a
névhasználatban is megjelent.
Névadó pályázat került meghirdetésre az egyesüléssel létrejövõ takarék elnevezésére
vonatkozóan. A pályázaton bárki indulhatott, aki elfogadta a
kiírók által szabott feltételeket,
életkori, foglalkozásbeli megkötés nélkül. Egy pályázó maximum 3 névjavaslattal élhetett. A pályázatok beküldésének határideje: 2016. március
15. volt. A pályázati kedvnek
köszönhetõen 76 pályázótól
201 javaslat érkezett. A bekül-

dött pályázati anyagokat az
ügyvezetõi testületbõl álló zsûri bírálta el.
A zsûri döntése alapján az
M7 Takarék elnevezés végzett
az elsõ helyen. Ezen név esetén teljesültek leginkább a pályázati útmutatóban megfogalmazott szempontok: a közérthetõség, az újszerûség és a
földrajzi jellemzõ. A nyertes pályázó nagylelkûségének köszönhetõen a 100.000 Ft-os fõdíj a zalaegerszegi Koraszülöttmentõ és Gyermekintenzív
Alapítvány javára került felajánlásra. A nyeremény átadására Zalaegerszegen április 26án került sor, a döntést hozó
ügyvezetõ testület adta át a
nyertes pályázó felajánlását az
alapítványt képviselõ dr. Gárdos László fõorvos részére.
Bizton állítható, hogy a lehetõ legjobb helyre került a
nyeremény, valamint az is, hogy
az M7 Takarékkal célba ér.

Mesemondó verseny
Helyi és térségi általános iskolások versengtek április végén Lentiben, a városi könyvtárban megrendezett hagyományos Hetedhét Ország mesemondó versenyen. A megmérettetésre ezúttal 22 diák jelentkezett, akik közül a legtöbben
az eredeti kiíráshoz igazodva
magyar népmeséket adtak elõ.
Voltak, akik nem a felhívásnak
megfelelõen készültek és úgynevezett mûmesét tanultak
meg a versenyre, ám a bíráló
bizottság úgy döntött: azokat a
gyerekeket sem marasztalja el,
akik nem tettek eleget a magyar népmese elõdására vonatkozó kritériumnak és végül öszszességében a produkciókat,
azon belül is az elõadásmódot
értékelték.
Vogl Mária, a zsûri elnöke
az elismerések kiosztása elõtt

elmondta, a kicsik nagyon színvonalas elõadásokkal készültek, úgy fogalmazott: bármelyik produkciót akár nagyközönség elõtt is be lehetne mutatni. Ennek legjobb példája,
hogy az egytõl tízig terjedõ
skálán történõ értékelés során
hetesnél rosszabb eredményt
egy mesemondó kisdiák sem kapott és az elõadók helyezései
közt is csak minimális különbségek döntöttek.
Az eredményhirdetés során
minden kis résztvevõ emlékajándékot vehetett át a zsûritõl, majd pedig a legjobbaknak
adtak át elismeréseket.
Az idei Hetedhét Ország mesemondó verseny elsõ helyezettjének járó oklevelet
és könyvet Hácskó Bendegúz, az Arany János Általános Iskola és AMI diákja ve-

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

A díjazottak és a zsûri tagjai.
hette át. Megosztott második helyen végzett Gyuricza
Júlia és Fliszár Mira, akik szintén az Arany János Általános

Iskola és AMI tanulói. Harmadik lett a Vörösmarty Általános
Iskola diákja, Radóczi Zóra
Liza.
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„Nemes”-Neked mesélek, ovis bábelõadás

A bábokat, díszleteket is az óvodapedagógusok készítették.
Harmadik éve hívják meg a
környezõ települések óvodásait a Lenti Napközi Otthonos
Óvoda óvodapedagógusai bábelõadásukra, tudtuk meg Gál
Elekné óvodavezetõtõl:

– Fantázianevünk azonban
csak most debütál, ha már
egy ilyen nemes gondolat támadt
óvodapedagógusaink
fejében, akkor nevezzük el
ezt az ebbõl összerakott

„Nemes” - Neked mesélek szójátékkal.
– Milyen darabot adnak
elõ az óvónõk?
– Az idén a Ki mit tud az
erdõben? címû mesét játsszák
el az óvodapedagógusok, ez
egy bábdarab, amelyhez a gyönyörû díszleteket és a bábokat
is a kollégák készítették el.
Talán egy kicsit elfeledett mûfaj a bábjáték, ezért ennek a
hagyományát is szeretnénk feleleveníteni, az óvodapedagógusok sok szabadidõt áldoztak
fel, hogy elkészítsék a tárgyi
kellékeket, megtanulják, eloszszák a szerepeket és ilyen színvonalas elõadást adjanak át a
kicsiknek. A báb, a mese nagyon közel áll a gyermekekhez, elvarázsol, pszichés funkciókat segít, az óvodához való
közelkerülést, a beszoktatást is
elõsegíti és megkönnyítheti a
szülõk számára is a napi elválást gyermeküktõl.

– Honnan érkeznek ovisok
az ajándék bábelõadásra?
– Rédicsrõl, Csesztregrõl,
Zalabaksáról és Csömödérbõl
kaptunk visszajelzést az intézmények részérõl és az elõadás
idõpontját az érkezõ-induló
autóbuszokhoz is igazítottuk.
Egyébként – mivel Lentiben
olyan sok az óvodás és nem
férnék be egyszerre – késõbb
a helyieknek is bemutatjuk az
elõadást, a „Vidám Óvodai Napok” programsorozat keretében, amely egy egész hétig tartó rendezvény. Óvodanyitogatóval várjuk majd a leendõ
óvodásainkat, várjuk a szülõket, hogy betekintést nyerjenek az intézmény életébe nyitott napunk alkalmával, sümegi kirándulásra „várnézõbevárjátékra” visszük a gyerekeket, tehát egy színes programsorozat része lesz majd az
újabb bábelõadás.
dj

lémát okozhat a gyerek viselkedésében, ha nem kellõen
éretten kerül be az iskolai környezetbe, ahol nem tudja teljesíteni az elvárt teljesítményt
és ezáltal megjelennek nála a
fent említett neurotikus tünetek. Az elõadó kiemelte, fontos
hogy meglássuk az árulkodó
jeleket, mint például az ujjszopás, körömrágás, szájak harap-

dálása és még idõben üljünk le
a gyerekkel beszélgetni arról,
hogy mi okozza a félelmeit, szorongását, mert ezzel oldható a
felgyülemlett feszültség. Szabóné Balázs Mónika hozzátette, ha a neurotikus tünetek folyamatosan visszatérnek, akkor
a szülõnek célszerû a szakszolgálathoz fordulni segítségért.
K.R.

„Szülõi klub”
Ötödik állomásához érkezett áprilisban a Városi Könyvtár Lenti és a Zala Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat lenti tagintézménynek közös
szervezésében lebonyolításra
kerülõ „Szülõi klub” címû rendezvénysorozat.
Ezúttal Szabóné Balázs Mónika (képünkön) szakpszichológus volt a program meghívott elõadója, aki „Neurotikus
tünetek megjelenése kisgyermekkorban” címmel a 6-12
éves kor közti gyermeknél
megjelenõ tünetekrõl tartott
elõadást az est hallgatóságának. Elmondta, ebben a korosztályban a kisebbeknél elõforduló éjszakai felriadás, étvágytalanság, hányás, hasfájás

és bepisilés, a nagyobbaknál
pedig az agresszív viselkedés,
depresszív magatartás, szorongás, lopás, hazudozás a jellemzõ tünetei egy komolyabb,
a családi környezetre visszavezethetõ problémának.
A szakember kifejtette, a
probléma egyik legfõbb kiváltó oka lehet az anya-gyermek
közti kötõdés kialakulásának
hiánya, vagy az anya durva,
passzív, merev viselkedése a
gyermek irányába. Az elõadáson elhangzott, hogy a gyerekek agresszív, durva viselkedése sok esetben a szeretet
megvonásának okán alakul ki,
ami a következményektõl való
félelem miatt szorongásba és
gátlásosságba fordulhat. Prob-

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen
Vonyarcvashegyen 4-6-8 fõ részére
önálló nyaralóház kiadó!

Érdeklõdni telefonon lehet: 30/642-0330

Ha elolvasta, adja tovább!
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Szorobán verseny Lentiben
jesítõ diákok számára Japánból
küldik meg az vizsgatételt igazoló okleveleket – tette hozzá.
A területi döntõn végül az
lenti iskola 54 induló diákja
közül 37-en teljesítették az országos döntõbe való jutáshoz
szükséges szintet. Czigány Csabáné érdeklõdésünkre elmondta, elsõ helyezett az idei területi döntõn nem volt, mivel azt
csak a teljesen hibátlan feladatlapot kitöltõ tanuló kap-

hatja meg, viszont több második és harmadik helyezés is
született, ami kiemelkedõ teljesítményt takar. Harmadik helyen végzettek: Hochschorner
Lilla (3.o.), Joós Liliána (3.o.),
Ferecskó Máté (3.o.), Kiss Nelli
(7.o.) tanulók. Második helyezést értek el Pintér Gitta és
Gál Levente harmadik osztályos tanulók, illetve Kulcsár
Kitti hetedik osztályos tanuló.
K.R.

A dobogós helyen végzett diákok.
Április elsõ hetében a
Vörösmarty Általános Iskolában tartották a Magyar Szorobán Társaság által 1996 óta
minden évben megrendezésre
kerülõ országos szorobán verseny megyei, területi döntõjét,
ahonnan a legjobbak számára
egyenes út vezet a fõvárosi
megmérettetésre.
A 10-es számrendszert használó eszközt az 1600-as években Japánban fejlesztették ki
és 1940-tõl kezdett a világ más
pontjain is népszerûvé válni.
Hazánkban a kilencvenes években kezdett el elterjedni, a
Vörösmarty iskolában 1998
óta használják matematika
órákon.
– A Nyugat-dunántúli régióban Gyõr mellett még a
lenti Vörösmarty Általános Is-

kola büszkélkedhet azzal, hogy
immáron 13 éve házigazdája
lehet a verseny megszervezésének és lebonyolításának –
mondta Czigány Csabáné
szervezõ – Az idei versenyen a
házigazdák mellett a gellénházi diákok is részt vesznek,
velük együtt a teljes létszám 69
fõt számlál. A megmérettetésen a második osztályos tanulóktól a végzõsökig minden
évfolyam képviselteti magát.
Büszkeséggel tölt el minket,
hogy a versenyt megelõzõ napon intézményünk 42 tanulója
tett sikeres Kyú vizsgát, amely
egy komoly felkészültséget
igénylõ nemzetközi normáknak megfelelõ szintfelmérõ
feladatsor, amit meglehetõsen
szûk idõkeretek közt kell megoldani. A sikeres vizsgát tel-

www.zalatajkiado.hu

Az akció a készlet erejéig tart!
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Közel félezer résztvevõ
Látványos produkciók a Lenti Táncversenyen

A legfiatalabb lenti versenyzõk a színpadon.

Lenti városát a Kelta Álom
Ír Sztepp Tánccsoport képviselte, akik 6 koreográfiát mutattak be a táncversenyen és
mindösszesen 3 elsõ, 2 második helyezést, és 1 ezüst minõsítést értek el. A hat koreográfiából 2 egyéni, 2 duó, 1 trió
és 1 csoport koreográfiával
léptek színpadra. A tánccsoport három korosztályból tevõdik össze, a legkisebbek
(Szabó Júlia, Ferecskó Júlia,
Sabján Botond) mini, Sabján
Bianka és Varga Noémi pedig
a junior korosztályban indultak, illetve Ferecskó Júlia egyéni számot is bemutatott, a junior és mini korosztály 4 táncosa pedig együtt is színpadra
lépett. Õket Deák Fanni készítette fel. A felnõtt korosztályban Deák Fanni egyéni kategóriában és Szalai Dórával
közösen, duóban is indult,
mindkettõben elsõ helyezést
értek el. Az utóbbi koreográfiáját Tihanyi Andrea állította
össze.
A nap folyamán kétszer
került sor eredményhirdetésre, átadásra került a IV. Lenti
Táncverseny Bajnoka cím, me-

lyet a Rezibõl érkezõ Rezidance érdemelt ki.
A zsûri idén két különdíjat
is kiosztott. Különdíjban részesült a Magyarszerdahelyrõl
érkezõ Vadrózsa Tánccsoport
koreográfusa, Bakos Gerda,
aki a Zala Megyei Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és
Otthona ellátottainak tanította
be a Harry Potter koreográfiát,
illetve különdíjban részesült
még a zalaszentgyörgyi TornyosTánClub Tisztelet az õsöknek címû koreográfiája, melynek koreográfusa Tornyos Ervin és Zsirka Erika.
A kiváló hangulatban telt
rendezvényt 21:00-kor a zsûri
elnökének szavai zárták, aki
megköszönte a felkészítõ tanárok munkáját és a szülõk támogatását is.
A táncverseny megvalósításában a Városi Mûvelõdési
Központ dolgozóin kívül lelkes szülõk, önkéntesek vettek
részt, és az aprólékos részletekkel megtervezett forgatókönyv alapján gördülékenyen,
mindenki megelégedését szolgálva bonyolították le az IV.
Lenti Táncversenyt.

A csoportképen a lenti táncosok, balról jobbra: Szalai Dóra,
Ferecskó Júlia, Varga Noémi, Sabján Botond, Sabján Bianka,
Szabó Júlia, Deák Fanni.
Immár negyedik alkalommal került megrendezésre a
Lenti Táncverseny a Városi
Mûvelõdési Központ Lenti
szervezésében.
A 2016. április 16-án 9:30
órakor kezdõdõ táncversenyt
Horváth László, Lenti polgármestere nyitotta meg, aki köszöntötte a résztvevõket. Kitért arra, hogy tánc nélkül
elképzelhetetlen az élet, tánc
nem csak érzelmek kifejezése,
hanem egyúttal mûvészet,
szépség, társasági idõtöltés és
valakinek alakot formáló tevékenység is és sport is.
A verseny amatõr csoportok részére biztosított versenyzési lehetõséget, melyen 23
csoport lépett színpadra 462
táncossal 128 koreográfiával,
ami minden tekintetben rekordot jelent az elõzõ három táncversenyhez képest. A késõ es-

tébe nyúló rendezvényen 5
kategóriában mérethették meg
magukat a versenyzõk. A legnépszerûbb idén is a színpadi
show tánc, a mûvészi látványtánc és az open kategória volt,
melyet a versenytánc és a hiphop kategória követett. A versenyzõk Dunántúl 3 megyéjébõl Baranya, Veszprém és
Zala megyébõl érkeztek.
A zsûri tagjai Novák Tamás
(elnök), Nívó díjas társastánc
pedagógus, Földesiné Németh
Csilla, Látványtáncok Mestere
címmel rendelkezõ moderntánc oktató és Károly Róbertné tánc- és drámapedagógus voltak.
A zsûrinek idén is többször
volt nehéz dolga, hiszen a
felkészült versenyzõk látványos és színvonalas produkciókkal kápráztatták el a közönséget.

Nagy sikert aratott a IV. Lenti Táncverseny.
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MUNKALEHETÕSÉG
FIATALOKNAK
LENTIBEN!
A város legnagyobb turisztikai vállalkozása
a termálfürdõt és a hamarosan nyíló négycsillagos
Thermal Hotel BALANCE**** szállodát üzemeltetõ
Lenti Gyógyfürdõ Kft.

Medenceõri munkakörbe
Érettségizett fiatalok jelentkezését várja!
Elvárások:
• Biztonságos úszástudás.
• Jó kommunikációs és problémamegoldó készség.
Ha szeretnél egy dinamikusan fejlõdõ Lenti cégnél dolgozni,
érdekel egy stabil, kiszámítható és elõrelépést kínáló munkahely,
akkor érdeklõdni és jelentkezni
miklost@lentifurdo.hu e-mailcímen és a
06 20/ 937-1207 telefonszámon lehet.

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 nyárnyitó
RIGIPS akció!
Ár: 2690 Ft

Ár: 3590 Ft

Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 7-17
szombat 7-12
Ár: 2650 Ft

