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(Folytatás a 2. oldalon)

Az új élményvilágban

csúszdás élménymedence, gyermekmedence,
jacuzzi és melegvizes élménymedence

kínál felüdülést.

(családi csúszda, gyermekcsúszda, masszázságyak,

hát- és derékmasszázs, nyakzuhanyok)

Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu

Alap fürdobelépo: 2 500 Ft

Gyermek belépo : 1 500 Ft(3-13,99 éves korig)

Élményfürdo kiegészíto jegy: 1000 Ft

Új fedett élményvilág a Lenti Termálfürdoben!

Valamennyi
Olvasónknak

és

kívánunk!

áldott, békés karácsonyt

boldog új évet

Több, mint hárommilliárd
forintos beruházás eredménye-
ként valósult meg a vá-
ros turisztikai életének jelentõs
mérföldkövét jelentõ

négycsillagos szál-
loda és az új fedett élményfürdõ
kivitelezése, melynek hivatalos
projektzáró és avató rendezvé-
nyét november 20-án, vasárnap
tartották.

Lentiben

Thermal
Hotel Balance

Lenti magasabb szintre lépett
Az ünnepség elsõ részét a

szálloda közel 200 fõ befogadá-
sára alkalmas modern konferen-
ciatermében tartották, ahol elsõ-
ként polgármes-
ter köszöntötte a megjelent ven-
dégeket, köztük a
Magyar Országgyûlés elnökét.

– Lenti egykoron laktanyá-
járól híres katonaváros, majd

Horváth László

Kövér Lászlót,

November 20-án hivatalosan is átadták a szállodát és az új fedett
élményfürdõt. Balról: Rigó Csaba, Közbeszerzési Hatóság elnöke,
Kövér László, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, Vigh László,
dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke, Kutfej Attila, Cseresnyés
Péter országgyûlési képviselõ, Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ, Horváth László.
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• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés 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

Valamennyi partneremnek békés karácsonyt és boldog új évet kívánok!

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

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

@

INDULÓ

KÉPZÉSEK

HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ

Lenti magasabb szintre lépett
(Folytatás az 1. oldalról)
piacáról ismert kereskedõ város
volt, manapság pedig a csodála-
tos természeti környezetnek és
az önkormányzat tulajdonában
lévõ gyógyfürdõ folyamatos fej-
lesztésének köszönhetõen a je-
lenlegi trendeket kihasználva
kiemelt turisztikai célponttá vált
a wellness és az egészségturisták
körében. A fürdõ területén talál-
ható Szent György Energiapark
pedig nem csak országosan, de
európai szinten is egyedülálló-
nak mondható és mindezeknél
fogva jelentõs vonzerõ a térség-
be látogatók számára. Sok éven
át nagy álma volt Lentinek, hogy
egy minõségi négy csillagos ke-
reskedelmi szálláshelyet tudjon
létesíteni és ez most végre
sikerült.

A folytatásban a
térség országgyûlési képviselõje
mondott köszöntõ beszédet,
melyben úgy fogalmazott: egy
mérföldkõhöz érkeztünk, amely-
rõl szeretnénk tovább menni.
Hozzátette: a zalai választókerü-
letekben számos hasonló jelen-
tõségû beruházás valósult meg.

A szálloda megvalósulását
bemutató filmösszeállítást köve-
tõen a rendezvény díszvendége,
Kövér László, a Magyar Ország-
gyûlés elnöke mondott be-
szédet.

– Mai zaklatott világunkban
nem csak egy jó szállodában

Vigh László,

való pihenés, de egy jó szálloda
átadása már önmagában is fel-
üdülésnek számíthat, hiszen ez a
gazdasági pezsgés legbiztosabb
jele. Ennek a létesítménynek a
megvalósításával Lenti és a Ker-
ka-völgye tett egy jó lépést, ami-
vel a korábbi hátrányait maga
mögött tudva elõnyére változtat-
hatja földrajzi adottságait. 2002
után ezen a vidéken is megtor-
pant a fejlõdés, sõt megindult
egyfajta visszaesés. Egy olyan
idõszak volt ez, amikor az akkori
kormány önvallomása szerint
trükkök százaival próbálták el-
fedni, hogy nem csináltak sem-
mit. Egy olyan idõszak volt, ami-
kor eluralkodott a rendetlenség
és a fejetlenség és az ország
sodródott az összeomlás felé.
2010-tõl kezdõdõen ebbõl az
állapotból kellett talpra állítani
Magyarországot, rendet kellett
teremteni az államháztartásban
és a költségvetésben, az adósság-
csapdába csalt lakosságot és ön-
kormányzatokat ki kellett men-
teni az uzsorabéklyóból. Rendet
kellett tenni a közmûszolgáltatá-
sok árképzésében, vagyis a re-
zsiköltségek területén, az állam
járandóságainak behajtásában, a
foglalkoztatásban és a képzés-
ben, méghozzá egy család és
munkaalapú társadalom kialakí-
tása keretében. Ebben a rendte-
remtésben Lenti és vidékének
energiái is felszabadultak. Kü-

lönbözõ fejlesztések, útfelújítá-
sok, erõsödõ mezõgazdasági
vállalkozások, korszerû termelõi
piac, turizmusfejlesztés, fürdõvá-
rosi fejlesztési koncepció jelzi,
hogy Lenti és vidékének közös-
sége nem csak akar, hanem tud
is cselekedni – mondta Kövér
László.

A szállodaavató rendezvé-
nyen a beruházás részleteirõl és
az eddig elért eredményekrõl
tartott elõadást , a
komplexumot üzemeltetõ

ügyvezetõ igaz-
gatója. Prezentációjában röviden
bemutatta a lenti fürdõ fejlõdés-
történetét kezdetektõl napjain-
kig és beszélt a projekt elõké-
szítõ fázisainak és a késõbbi
megvalósulásnak részleteirõl is.
Elmondta, a 3,1 milliárd forintos
beruházásból egy minõségi, a
mai kor követelményeinek maxi-
málisan eleget tevõ 92 szobával
és 2 lakosztállyal rendelkezõ négy
csillagos szálloda és egy minden
igényt kielégítõ fedett élmény-
fürdõ részleg valósult meg,
amely nem csak a térségi turiz-
musra, de a munkaerõpiaci mu-
tatókra is kedvezõ hatást gyako-
rol, mivel szállodában további 70
új munkahely is létesült, ezzel a
Lenti Gyógyfürdõ Kft. dolgozói
létszáma 130 fõre emelkedett.

A rendezvény a hotel fõbejá-
rata elõtt folytatódott, ahol

Kutfej Attila
Lenti

Gyógyfürdõ Kft.

Köb-

Kövér László beír az új szálloda vendégkönyvébe.

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán

li Tamás

Kósa Róbert

plébános megszentelte
a szállodát majd pedig az ün-
nepélyes szalagátvágással átadás-
ra került a Thermal Hotel Ba-
lance**** Lenti épülete.
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Szemüvegkészítés rövid határidõvel

Computeres szemvizsgálat

Védõszemüveg, 3D szemüveg

•

•

•

Tel.: 06-92/352-066
06-30/3055-817

Nyitva:
Hétfõ - Péntek: 9 - 17

Szombat: 9 - 12

00 00

00 00

Békés, boldog karácsonyt és új évet kívánunk!

Egészségpénztári kártya elfogadó helyEgészségpénztári kártya elfogadó hely

OPTI-LENT OPTIKAOPTI-LENT OPTIKA
LENTI, ALKOTMÁNY UTCA 22.LENTI, ALKOTMÁNY UTCA 22.

facebook: Opti-Lent Optikafacebook: Opti-Lent Optika

Jó árakkal,

udvarias

kiszolgálással

várjuk kedves

vásárlóinkat

a város

központjában.

Lenti Nagy ABC, Takarékköz 2.

A Lenti Gyógyfürdo Kft.

munkatársat keresPÉNZTÁROS

Középfokú végzettség
• Német nyelvismeret
Elony: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

Fényképes önéletrajzokat a pozíció megnevezésével a
e-mail címre kérjük benyújtani.

Érdeklodni a 0620/937-1207 telefonszámon.

•

miklost@lentifurdo.hu

Feltételek:

Jelentkezés módja:

„Kerek” évfordulós, (65 éves
- 4 fõ, 70-2 fõ, 75- 2 fõ, 80-2 fõ,
és 90 (!) - 1 fõ) születésnapos
tagtársait köszöntötte a

a kö-
zelmúltban, a Favorit vendég-
lõben. , az egyesü-
let elnöke, – akinek ezúton is
gratulálunk a többi ünnepelt-
tel együtt születésnapjához – el-
mondta, pályázati támogatásból
és a tagság hozzájárulásából va-
lósították meg programjukat.

– Minden évben felkö-
szöntjük kerek évfordulós tag-
társainkat, akik ilyenkor aján-
déktárgyat és egy emléklapot
kapnak – mondta a rendez-
vényrõl az elnök. – Vannak tag-
jaink, akik ezekre az összejö-
vetelekre finom süteményeket
is sütnek, valamint tombolatár-
gyakat is felajánlanak. Egy
bizonyos keretösszegig a klub

Lenti
Fegyveres Erõk és Testületek
Nyugállományúak Klubja

Barta Ödön

Tagtársaikat köszöntötték
is vásárolt tombolatárgyakat,
valamint az emléklapok és
ajándéktárgyak is a mi költ-
ségünket terhelik. Rendezvé-
nyünk megtartását a Honvéd-
ségi Klubok Országos Szövet-
sége is elõírja számunkra,
ilyen klubból országosan 29
van bejegyezve. Az elõbb rész-
letezett beszerzési tételeket a
Lenti Civilkurázsihoz beadott
és elnyert támogatásból való-
sítjuk meg, melyet ezúton is
köszönünk, a tagtársak a va-
csorát és az elfogyasztott italt a
saját költségükbõl állják.

– Több mint 50 fõre számí-
tunk, ilyenkor a köszöntés
után az ajándékok átadása kö-
vetkezik, majd vacsora, tánc és
kellemes beszélgetés, eszme-
csere a tervezett programunk.

– Hány vendégre számí-
tanak?

dj

Barta Ödön köszönti a résztvevõket.

Lenti Város Önkormányza-
ta Fegyveres Erõk
és Nyugállományúak

Bottyán
János

Érsekújvárat

, valamint a
klubjá-

nak közös szervezésében a
hadvezért ábrázoló Átkötõ úti
szobornál emlékeztek

kuruc generálisra.
Immáron 312 éve, hogy

Bottyán János elsõ nagy gyõ-
zelmét learatva 1704. novem-
ber 16-án társaival elfoglalta az
akkor 6000 fõs török õrséggel
lévõ és ezzel
beírta nevét a magyar tör-
ténelembe.

A kuruc generálisra emlékeztek

Az ünnepi megemlékezé-
sen nyug-
állományú ezredes mondott
ünnepi beszédet, mely során
ismertette a hadvezér élet-
pályáját és annak fontosabb
állomásait, illetve beszélt a
volt lenti laktanya történeté-
rõl is.

Az ünnepi beszédet köve-
tõen a városi intézmények és
civil szervezetek képviselõi
koszorút helyeztek el a ge-
nerális emlékmûvénél.

Zakariás Zoltán

k.r.

Minden évben megemlékeznek Bottyán Jánosról.

Ha elolvasta, adja tovább!
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Év Felelõs Foglal-
koztatója

Zalavíz Zrt.

OFA Non-
profit Kft.

díjat vett
át a ok-
tóber 24-én, Buda-
pesten. Az

által létre-
hozott pályázat célja
a felelõs foglalkoz-
tatói szemlélet nép-
szerûsítése, a jó gya-
korlatok bemutatása
és elismerése.

A pályázatot mik-
ro- és kisvállalkozá-
sok, közép- és nagy-

Év Felelõs Foglalkoztatója díjat kapott a Zalavíz

vállalkozások, illetve a köz-
szféra szervezetei számára ír-
ták ki. Az értékelésnél fi-
gyelembe vették azt is, hogy a
felelõsen gondolkodó válla-
latoknál a képzés és a szak-
képzés is kiemelt fókuszban
van, ezzel hozzájárul a mun-
kavállaló tudásának növelé-
séhez és ahhoz, hogy a válla-
latnál karrierút álljon elõtte.

A Zalavíz Zrt. pályázatá-
ban azt értékelték, hogy már
az óvodás kortól részt vesz-
nek a gyermekek szemlélet-
formálásában, Víz Világnap-i

rendezvények és üzemlátoga-
tások szervezésével, valamint
a közép-és felsõfokú tanul-
mányokat folytató fiatalok
szakmai gyakorlatát és képzé-
sét tesszük lehetõvé.

A társaság nagy hangsúlyt
fektet munkatársainak képzé-
sére, munka- és egészségvé-
delmére, a munkahelyi lég-
kör fejlesztésére. A munkatár-
si stabilitás jelenti a bizto-
sítékot arra, hogy a jövõben
is a társaságra háruló felada-
tokat sikeresen megvalósít-
sák. (x)

A díjat Fókás Gábor HR-vezetõ vette át.

Az amúgy is aktív közösségi
élet új színfolttal gazdagodott
a közelmúltban az alig 300 fõs
településen, . No-
vember 12-én Márton-napi
libalakomával és borkóstolóval
várták a falubelieket a szer-
vezõk. A vacsorán résztvevõk
az omlós libasült mellett a
Cezar pincészet borait kós-
tolhatták végig, melyekrõl
a helyben élõ

, mint szakavatott bor-
szakértõ tartott elõadást. Az
este családias hangulatú be-

Reszneken

Kálmán Csa-
ba

A közösséget erõsítik Reszneken

szélgetéssel, anekdotázással
zárult.

– Az utólagos visszajelzé-
sek, vélemények alapján ha-
gyományos rendezvény lesz a
jövõben a libavacsora, hiszen
többen jelezték, hogy jövõre is
szívesen résztvennének rajta -
tudtuk meg
polgármestertõl.

– November 27-e advent el-
sõ vasárnapja. A község köz-
pontjában az idei évben is

Kercsmár István

– Milyen egyéb progra-
mokkal várták a helyieket?

elkészült a betlehem, valamint
a várakozást szimbolizáló ad-
venti koszorú, melynek meg-
áldására és az elsõ gyertya
meggyújtására Lendvai Zoltán
János plébános urat kértük fel.
Az atya ezen ünnepi idõszak
jelentõségére, a parancsolatok
betartására, illetve a szeretet és
elfogadás fontosságára hívta
fel az egybegyûlt közel 70 fõ
figyelmét. A kulturális életért
felelõs szervezõk finom pogá-

csával, meleg teával, forralt
borral és hangulatos zenével
várták az érdeklõdõket és te-
szik ezt majd az elkövetkezõ
adventi vasárnapokon is. Egyéb-
ként minden rendezvényünk a
közösségi élet erõsítését céloz-
za, és a szeretet ünnepének
közeledtével mindinkább fon-
tosnak tartjuk az együtt töltött
perceket, órákat – tette hozzá
Kercsmár István.

D.J.

Balról Lendvai Zoltán plébános, mellette Kercsmár István pol-
gármester.

Immár XIII. alkalommal
szervezte meg a Lenti Rendõr-
kapitányság IPA MSZ (Interna-
tional Police Association Ma-
gyar Szekció) Lenti Tagszerve-
zete Egyesület nemzetközi te-
keversenyét.

– Hagyományos helyszí-
nen, a te-
kepályáján tartottuk meg ver-
senyünket, melyre a nagykani-
zsai, zalaegerszegi, muraszom-
bati (szlovén) IPA társszerve-
zeteket hívtuk meg – mondta a
verseny részleteirõl

, a házigazda egyesület
sportreferense. – Sajnos a szom-
bathelyi Ipások egyéb okok
miatt nem tudtak részt venni a
versenyen, ám így is teljes volt

Lovászi Bányász SE

Bekõ Pé-
ter

IPA Lenti nemzetközi tekeverseny
a létszámunk, hiszen saját
egyesületünk két csapatot is
indított.

Egyébként 4 fõ vett részt
csapatonként a tekeversenyben,
60 vegyes gurításban (30 te-
li/30 tarolás) versenyszámokban.

Az eredmények :
Csapat: 1. IPA Nagykanizsa

(953 fa), 2. IPA Zalaegerszeg
(951 fa), 3. IPA Murska Sobota
(Szlovénia) (941 fa).

Egyéni: 1. Járfás László IPA
Zeg. (257 fa), 2. Császár János
IPA Zeg. (257 fa ), 3. Bicsák
Erika IPA Nagyk. (253 fa).
Legjobb telizõ: Horváth István
IPA Nagyk., legjobb taroló: Jár-
fás László IPA Zeg.

dj

A fotón Dányi József elnök IPA Lenti, Ladislav Bagladi IPA
Murska Sobota, Vörös László gazdasági referens IPA Lenti,
Bekõ Péter sportreferens IPA Lenti.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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2014-ben avatták fel
a „Hûség és Hazaszere-

tet” emlékmûvét, amely az
1919-es helybéli történelmi ese-
ményeknek, a hõs ellenállók-
nak állít méltó emléket. Lová-
szi Község Önkormányzata és
a Kerka-völgye Baráti Kör Egye-
sület szervezésében megtar-
tott koszorúzási ünnepségen
és kiállítás megnyitón

polgármester a követ-
kezõ gondolatokkal emléke-
zett a hõsökre:

– Az 1919-es lovászi esemé-
nyek, bár részesei ezt nem tud-
ták, bátor tettük révén hõsök
lettek. Ha átgondoljuk, tudatla-
nul tettek tanúbizonyságot hû-
ségrõl, hazaszeretetrõl, pedig

Lová-
sziban

Léránt
Ferenc

A hõs ellenállókra emlékeztek Lovásziban

Fennállásának, mûködésé-
nek 30. évfordulóját ünnepel-
te a napokban a

.
alapító tag, egyesületi el-

nök, beszélgetésünkben arra
is kitért, miben elõzték meg
õket a csesztregiek.

– Annak idején, Bagó Jóska
vezetésével mûködött egy kert-
barát kör Csesztregen, mely-
nek a híre hozzánk is eljutott –
kezdte az elõzményekkel az el-
nök. – Mivel õk dombvidék hí-
ján, egyéb helyeken gondozták
szõlõjüket, gyorsan megállapí-
tottuk: „a csesztregieknek he-
gyük sincs, mégis van kertba-
rát körük…” ezért 1986-ban So-
ós Józseffel, a kultúrház akkori
vezetõjével mi is megalapí-
tottuk 16 fõvel kertbarát kö-
rünket.

– Öten vagyunk az eredeti
létszámból, oklevéllel is kö-
szöntöttük õket a jubileumon:
Völgyi Ferenc, Németh Sán-
dor, Györei Csaba, Lengyel Ist-
ván és jómagam. Jelenleg 60
taggal rendelkezünk, ebbõl 8
fõ hosszúfalusi, 5 fõ dobronaki

Rédicsi Kert-
barát Kör Egyesület Gaál Ká-
roly

– Vannak még alapító tag-
jaik az egyesületben?

30 éves a Rédicsi Kertbarát Kör Egyesület
(Szlovénia, Muravidék), a töb-
biek helyi gazdák.

– Éppen dr. Pálfi Dénes
volt a szülõatyja az akkoriban
alakult kertbarát köröknek,
többek között az õ szakmai
útmutatása mellett tanultuk
meg, hogyan kell kezelni a
bort, a szõlõt, és hogyan
rendezzünk meg egy borver-
senyt. Ünnepségünkön elhang-
zott tõle, akkor 50 kertbarát
kör mûködött a megyében,
most 12. Szinte minden hó-
napban tartottunk szakmai
foglalkozásokat, neves elõadó-
kat hívtunk meg, nehéz lenne
felsorolni 30 évünk szakmai
múltját.

- A dobronaki szõlõterme-
lõk egyesületével van kiváló
kapcsolatunk, és tagjaink kö-
zött is vannak a Muravidékrõl,
továbbá a lenti egyesülettel is
hosszú évekre nyúlik vissza a
barátságunk.

– Hogyan figyelhetõ meg
szakmai fejlõdésük, hiszen dr.
Pálfi Dénes kertészmérnök
annak idején szinte hazajárt
a térségbe?

– Széleskörû kapcsolato-
kat ápolnak a térségben.

– Hogyan tovább az egye-
sületi életben?

– Szeretnénk folytatni a mos-
tanra kialakult, magas szintû
egyesületi munkát. Most követke-
zik – azt hiszem egyedülálló kez-
deményezésünk – a schengeni
kirándulásunk, melyet 2007-tõl
szervezünk Tenke-hegyrõl, vagy
Lendvakecskésrõl, átmegyünk

csak településüket védték a be-
tolakodóktól, de eközben ha-
zánk egy kicsiny szegletének,
részének védelmezõivé, meg-
mentõivé váltak.

Az ünnepi eseményen je-
len volt állam-
titkár, országgyûlési képviselõ,
aki Márai Sándor megállapítá-
sával kezdte beszédét:

– Magyarnak lenni nem ál-
lapot, magyarnak lenni maga-
tartás. Ez a mondat õseinkre,
hõseinkre, így a bátor lovászi-
akra is emlékeztet bennünket.

A megemlékezés történel-
mi hátterét az 1919. augusztu-
sában az u.n. „zöld káderek”
bevonulásának ténye adta,
akik a Muravidékre és Lovászi-

Cserenyés Péter

ba érkezve jelöltek ki új or-
szághatárokat. Fegyveres felke-
lés lett az eredménye minden-
nek, melynek következtében a
szomszéd

összefogva
(szlovéniai határtelepülés – a
szerk.) lettek visszaverve a köz-

tornyiszentmiklósi-
akkal Pincéig

tudatban szerbekként nevezett
területfoglalók a helyi ellenál-
lók által. A „Hûség és Hazasze-
retet” ünnepséget az Olajbá-
nyász Mûvelõdési Házban kor-
történeti kiállítás és kulturális
mûsor zárta.

dj

Dr. Pálfi Dénes köt szalagot a jubileum alkalmából a zászlóra,
amelyet Heller Árpád tart.

Léránt Ferenc emlékezik a hõsökre.

a határon, közben megkóstol-
juk tagságunk pincéjénél a bo-
raikat és Hosszúfaluban vacsorá-
zunk, vagy épp fordítva indu-
lunk el és nálunk vacsorázunk.
Ezúton mondanék köszönetet a
jubileum alkalmából mindenki-
nek, aki aktívan részt vesz az
egyesületi munkában – zárta
gondolatait Gaál Károly elnök.
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Márton-nap alkalmából ha-
gyományos bormustráját tar-
totta a közelmúltban a

A
bortermelõk védõszentjével
kapcsolatos eseményrõl Rösz-
ler Attila egyesületi elnökkel
beszélgettünk:

– Minden bortermelõket
összefogó egyesületnek fontos
lehet ez az ünnep, hiszen a
Szent Mártonra való emléke-
zés a szõlõ- és bortermelõk
védõszentjérõl, az új bor kós-
tolásáról szól. A Márton-nap
tehát az új bor bírája is, ezért
gyûltünk össze egyesületünk
tagságával mai bormustránk-
ra, kóstolásra. Brazsil tanár
úr szavaival élve ezen idõ-
ponttól kezdve a gazdának
napi kapcsolatban kell állnia a
borral.

Lenti
Kertbarát Kör Egyesület.

Márton-napi bormustra

– Mi történik mai rendez-
vényükön?

dj

– Számba vesszük egész éves
termelõi tevékenységünket, ki-
csit felemlegetjük gondjainkat,
gondolok itt a tavaszi fagyká-
rokra és azok a gazdák, akik
úgy gondolták, hogy elhozzák
új boraikat, kóstolót is tartanak.
A fagykárra visszatérve azért
megjegyezném, a szõlõ egyedü-
li növényként milyen csodála-
tos regenerálódáson mehet ke-
resztül, ugyanis a mellékrü-
gyekbõl fürtöket is képes volt
hozni, természetesen csak ott,
ahol nem volt nagy a fagykár.
A közös kóstolás után egy
Márton-naphoz illõ vacsorával,
libaétekkel, rétessel és további
tapasztalatcserével, harmoni-
kaszóval zárjuk esténket.

Röszler Attila elnök a bormustrán.

November 18-án a Szociális
Munka Napja alkalmából a
Magyar Egészségügyi Szakdol-
gozói Kamara és a Kolping
Gondozási Központ Lenti és
kistérsége szervezésében tar-
tottak ünnepséget Lentiben.

A rendezvényen köszöntõ
beszédet mondott

, a Zala Megyei Közgyûlés
elnöke, aki elmondta: koráb-
ban a megyei önkormányzat

dr. Pál At-
tila

A Szociális Munka Napján

több szociális intézményt tar-
tott fent de ezeket 2011 után át
kellett adniuk és az élet iga-
zolta ezen döntés helyességét,
hiszen az intézmények jó ke-
zekbe kerültek. Úgy fogalma-
zott: az intézmények jó mûkö-
dését nem a tulajdonos szemé-
lye határozza meg, hanem
azok a szakmailag felkészült és
elhivatott emberek, akik ma is
ugyanúgy szívvel-lélekkel vég-

zik munkájukat. Elmondta, a
szociális területen dolgozó
emberek nehéz munkát végez-
nek, ezért fontos, hogy munká-
jukat elismerjük és hogy a
korábban már ígért szociális
életpálya modell a közeljövõ-
ben megvalósuljon. Hozzátet-
te, a kormány figyel az ága-
zatra, ennek egyik jele, hogy
jövõben a szociális munka
napját munkaszüneti nappá
nyilvánítják.

Az ünnepségen részt vett
, térségünk ország-

gyûlési képviselõje is aki szin-
tén köszöntötte a megjelen-
teket.

– Régen nem kellett ennyi
szociális munkás, de nem
azért, mert nem volt annyi el-
esett ember, hanem azért,
mert akkoriban a családokban
több generáció is együtt tu-
dott élni és óriási tisztelete
volt az idõs embernek, aki

Vigh László

bölcsességgel rendelkezett. Má-
ra ez megváltozott. Hogy mi,
magyar emberek hogy gondol-
kodunk az elesettekrõl és a
betegekrõl, megmutatja a tár-
sadalom intelligencia szintjét
és a kultúráját. Én azt gon-
dolom, ezen a téren nincs
szégyellnivalónk – mondta a
képviselõ.

A szociális területen tevé-
kenykedõ dolgozók számára
megtartott, szakmai elõadások-
kal színesített eseményen elis-
merések átadására is sor ke-
rült, ez alkalommal a zalabak-
sai intézmény nyugdíjazás
elõtt álló ápolóját

tüntették ki sok éves
áldozatos szakmai tevékeny-
ségének elismeréseként. Az el-
ismerést Vigh László és

, a szakdolgozói
kamara megyei alelnöke ad-
ta át.

Takács Ist-
vánnét

Sza-
bó Veronika

K.R.

Vigh László és Szabó Veronika köszönti Takács Istvánnét.

Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester

Ferenczi Róbert

Héra József

Árkovicsné Pezzetta Claudia

Gáspár Lívia

Kiss Tamás

Dr. Fekete Zoltán

Ferenczi Róbert

Gáspár Lívia

Gáspár Lívia

Kiss Tamás

fogadóórájára a 92/553-912-es telefonszámon lehet
jelentkezni.

2016. december 5-én (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,

2016. december 5-én (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,

2016. december 7-én (szerdán) 9.00-10.00 óráig,

2016. december 7-én (szerdán) 13.00-14.00 óráig,

2016. december 9-én (pénteken) 9.00-10.00 óráig,

2016. december 13-án (kedden) 15.00-16.00 óráig.

2016. december 5-én (hétfõn) 10.00-11.00 óráig a
mumori kultúrházban,

2016. december 7-én (szerdán) 15.00-16.00 óráig a
máhomfai kultúrházban,

2016. december 7-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban,

2016. december 9-én (pénteken) 8.00-9.00 óráig a
bárszentmihályfai kultúrházban fogadják

az érintett városrész lakóit.

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozóterem

Önkormányzati képviselõk fogadóórái:

Városrészekben tartandó fogadóórák:

Fogadóórák
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Nemzetközi konferencián mutatták be az idõsebb korosztálynak szóló
egészségturisztikai fejlesztés eredményeit

Dr. Sulyok Judit (Pannon Egyetem) és Ilenia Gheno (AGE
Platform, Brüsszel) a konferencián.

A projekt team tagjai: Albert Zoltán (Kovászna Megye Turiz-
musáért Egyesület), dr. Sulyok Judit (Pannon Egyetem), Gili-
ga Márta (Kovászna Megye Tanácsa), Horváth Orsolya (Hévízi
Turisztikai Nonprofit Kft.), Ilenia Gheno (AGE Platform), Vesa
Hautaniemi (VEGA RESOR, Svédország), Molnárné Gazdag
Tünde (Zala Megyei Önkormányzat), Vajda Tünde (Pannon
Egyetem).
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A 125 éves Magyar Balneológiai Egyesület Jubileumi
Nagygyûlésének keretében, 2016. november 18-20. között
került megrendezésre az OFF TO SPAS elnevezésû, nem-
zetközi egészségturisztikai projekt záró konferenciája és
szakmai workshopja Hévízen.

Az Európai Unió COSME programja által támogatott,
az idõsebb korosztályra fókuszáló balneológiai turisztikai
termék kialakítását célzó tevékenységek 2015. augusztus
és 2016. november vége között zajlottak négy országból
hét konzorciumi partner részvételével. Magyarországot a
Pannon Egyetem (a projekt koordinátora), a Hévízi Turisz-
tikai Nonprofit Kft. és a Zala Megyei Önkormányzat kép-
viselte, a további partnerek pedig a brüsszeli székhelyû
AGE Platform (Belgium), a Kovászna Megye Turizmusáért
Egyesület (Románia), Kovászna Megye Tanácsa (Romá-
nia) és a VEGA RESOR Travel Specialist Group Sweden
AB (Svédország) voltak.

A projekt hátterét az jelentette, hogy az Európai Bizott-
ság az elmúlt költségvetési idõszakban több elõkészítõ,
megalapozó felmérést, illetve tanulmányt készített, ame-
lyek egyértelmûen alátámasztották, hogy az idõsebb (55
éven felüli) korosztály turizmusban rejlõ lehetõségei nin-
csenek megfelelõen kihasználva: az elõ- és utószezonban
rejlõ potenciál ezen célcsoport számára jól kihasználható,
amihez a turizmusban érdekelt kis- és középvállalkozások
nagymértékben hozzájárulhatnak.

A partnerek fõ célja egy olyan közép-európai transzna-
cionális balneológiai turisztikai termékcsomag létrehozása
volt, amely az idõsebb korosztályt célozza meg és a
szezonon kívüli forgalom növelését ösztönzi, lehetõséget
nyújtva a fürdõ- és gyógyturizmus élénkítésére mindkét
érintett turisztikai desztinációban. További cél volt a tu-
risztikai értéklánc szereplõi és az idõskorúak szervezetei
közötti együttmûködések számának és minõségének ja-
vítása, valamint a turizmus, mint az aktív és egészséges
öregedés stratégiájának promóciója, illetve a szolgáltatók

professzionalizmusának növelése a projekt fenntarthatósá-
ga és önfejlesztésének biztosítása érdekében.

A projekt célkitûzéseinek megvalósítása érdekében az
egészségturisztikai fejlesztést megalapozó kutatások, piaci
felmérések, tanulmányok készültek az elmúlt idõszakban,
a német nyelvû térségek és skandináv területek idõskorú
szervezeteket tömörítõ platformjainak és partnereinek be-
vonásával. A döntéshozókat és potenciális utazókat meg-
szólító, speciális igényekhez szabott marketing kommu-
nikáció zajlott, illetve számos mûhelyfoglalkozásra, talál-
kozóra került sor a partnerségi kapcsolatok kiépítése és a
jó gyakorlatok megosztása érdekében.

A széleskörû kutatások eredményei, a szakemberekkel
és döntéshozókkal folytatott egyeztetések és az érintett
egészségturisztikai desztinációkat (Hévíz és Kovászna)
felkeresõk tapasztalatai egyaránt azt mutatják, hogy a cél-
területek kínálatában kiemelt szerepe van az élménynek. A
fogadóterületek egészség megõrzést, gyógyítást támogató
szolgáltatásainak új vendégkör – mint például a projektben
érintett észak-európai utazók – számára is vonzó tovább-
fejlesztése során figyelmet kell szentelni az egyes gyógy-
tényezõk, mint például a hévízi iszap vagy a Kovásznában
található mofetta, könnyen érthetõ formában való megis-
mertetésére. Az újdonságokra nyitott, jelentõs utazási ta-
pasztalatokkal rendelkezõ szenior szegmens egyértel-
mûen pozitív hozzáállása kiváló lehetõséget teremt az
érintett úti célok számára. Az egészségturisztikai szolgálta-
tások mellett szorosan kapcsolódhat az utazási élményhez
a gyönyörû természeti környezet, a helyi gasztronómia és
borok, valamint a kulturális értékek.

(Folytatás a 9. oldalon)
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Svéd és német nyugdíjasokat tömörítõ szervezetek tagjai
tanulmányúton Hévízen a projekt keretében.

A projekt tevékenységek eredményeként Hévíz és
Kovászna példáján keresztül kialakult egy olyan balneo-
lógiai turisztikai termékhálózat, amely hely- és piac-speci-
fikus gyógyászati és egészségturisztikai programokat kínál
az idõsebb korosztálynak. A www.offtospas.eu honlapon
kialakított utazás tervezõ segítséget nyújt az utazni vá-
gyóknak a személyes igényeikhez szabott szolgáltatás
csomag kialakításához.

A hévízi konferencián részletesen bemutatták a nem-
zetközi projekt eredményeit, az elkészült promóciós anya-
gokat, valamint bemutatkozott több, az egészségturiz-
mushoz köthetõ európai szervezet. A hálózatépítést szol-
gáló workshop lehetõséget kínált a termékfejlesztés során
szerzett tapasztalatok megosztására, a projekt eredmé-
nyeinek továbbfejlesztését biztosító kapcsolatok kiala-
kítására.

A projekt keretében elvégzett tevékenységek alapján
megállapítható, hogy az idõsebb korosztályra fókuszáló tu-

Nemzetközi konferencián mutatták be az idõsebb korosztálynak szóló
egészségturisztikai fejlesztés eredményeit

rizmus kiváló eszköz az aktív és egészséges öregedés
eléréséhez. Tény, hogy az utazás növeli az általános élet-
kedvet, segít aktívnak maradni, megakadályozza a magá-
nyosság és céltalanság kialakulását és fellép a szociális
kirekesztés ellen, ami az idõsebb korosztály egyik fõ
problémája napjainkban. Az utazás színes élményeket
kínál a nyugdíjasok számára, amelyek kiszakítják õket a
napi monotonitásból, felfedezésre serkentik õket és kap-
csolatot teremt a természettel, a kulturális környezettel, s
erõsíti a szociális hálót is. Ezáltal pozitív hatásait széles
körben és hosszútávon érzékelteti, nem csak az üdülés
idejére.

(Folytatás a 8. oldalról)

Több száz érdeklõdõt von-
zanak a

futóprogramjai. Leg-
utóbbi – a harmadik alkalom-
mal – megtartott téli futásukon,
amelyet Fuss át az õszbõl a tél-
be! szlogennel hirdettek meg,
közel 300 résztvevõ volt. A klub
mûködésérõl, terveikrõl

elnököt kérdeztük:
– 13 fõvel alapítottuk meg

2015-ben klubunkat és rövid
idõn belül 22 fõre gyarapod-
tunk. 2015 decemberében tar-
tottuk elsõ futórendezvényün-

Lenti Iszkiri Futóklub
Egyesület

Fe-
rincz Ágnes

Sikeres futórendezvények Lentiben

ket, mintegy próbaként, házi-
versenyként, de a megyébõl is
jöttek a rendezvényre, úgy-
hogy felbuzdultunk a további
futóesemények szervezését il-
letõen. 2016-os tavaszi rendez-
vényünk már két országon át
(Muravidék, Lendva) a Viná-
riumhoz vezetett, most pedig a
harmadik versenyünket szer-
veztük meg.

– A gyermekeknek 12 éves
korig 800 m-es futást szervez-

– Hogyan zajlott a legutób-
bi futóverseny?

tünk, amelyre 83 fõ nevezett, 5
km-t szerveztünk azoknak,
akik még ismerkednek, barát-
koznak a futással, õk 64-en
voltak. 10 km-en a rendszeres
futók indultak 78 fõvel. A na-
gyobb futótapasztalattal ren-
delkezõk pedig 21 km-es távot
választhattak, itt 45-en in-
dultak.

– Az utóbbi években a ha-
zánkban meghirdetett futóver-
senyekre órák alatt betelnek a
helyek és talán mi is egy ilyen
hiánypótló eseményt szerve-
zünk, ennek köszönhetõ a
népszerûség. A futás minda-
mellett, hogy nagyon egészsé-
ges, közösségformáló erõ is,
van mit megosztani egymással,
tapasztalatok, közös futások,
versenyek alkalmával. Viszony-
lag olcsó sport, szinte csak idõ
és elhatározás kérdése, hozzá-

– Ez 270 fõ, ilyen népszerû
ma a futás?

teszem az elõbb említett 21
km-es leghosszabb távunkat
egy résztvevõ minden extra
felszerelés nélkül melegítõ-
ben, egyszerû sportcipõben
futotta le.

– Ismerõsökbõl, barátok-
ból álló önkéntes segítõink 40-
50 fõvel álltak a rendelke-
zésünkre az irányításban, zsí-
roskenyér-kenésben és teaosz-
tásban, ami egyszerûen csodá-
latos és nagy köszönet jár érte!
Természetesen minden elköte-
lezett futót várunk az egyesü-
letbe, úgy érezzük sikerül elér-
ni céljainkat, hiszen Lenti és
térsége sportszeretõ közössé-
gét alakítgatjuk, amely önkén-
tes alapon történik, szinte
családias jellegû, a futás sze-
retetért fogunk össze.

– Ennyi résztvevõt egy
egész csapatnak kell irányí-
tani!

dj

Egyre népszerûbb a futás Lentiben is.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Lenti és Vidéke Hirde
ssen

nálu
nk !
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Sikeres pályázata révén, Za-
la megyében egyedüliként,
megkapta a Jobb Veled a Világ
Alapítvány Boldogság Intézeté-
tõl a Boldog Iskola címet a
2016-17-es tanévre a

.
igazgatótól meg-

Lenti
Lámfalussy Szakképzõ Iskola
Tótiván Endre

„Boldog Iskola” a Lenti Lámfalussy SZKI

tudtuk, a klini-
kai szakpszichológus, profesz-
szor által védnökölt kezde-
ményezés nagyon alkalmas a
tanulók önbizalmának, ki-
egyensúlyozottságának növelé-
sére, az életszeretet, pozitív
hozzáállás elõsegítésére.

Bagdy Emõke

– Iskolánkban 6 csoport,
(9-10. osztályosok), és egy vég-
zõs osztály is bekapcsolódott a
programba, amely minden hó-
napra egy-egy témát ajánl a
boldogság témakörökben fel-
dolgozásra – avat egyéb rész-
letekbe tanárnõ.
– Így beszélgettünk már a há-
láról, optimizmusról, ebben a
hónapban a társas kapcsola-
tokról, a december pedig a jó
cselekedetek hónapja.

– Nagyon aktívak voltak
már az elején is a gyerekek!
Tablót készítettünk, verseket
írtunk és a honlapon szereplõ
feladatok megoldását is feltöl-
töttük, amivel bizonyítjuk a
programban az aktivitásunkat.

– Nyitottabbak lettek a gye-
rekek, egymás és a pedagógu-
sok felé is. Mosolygósak, na-
gyobb önbizalommal rendel-

Huzián Éva

– Hogyan fogadták a ta-
nulók a programot?

– Mérhetõ eredményeik is
vannak?

keznek az osztályközösségek-
ben is, de most következik egy
foglakozás a 11. osztályban, te-
kintsenek bele a munkánkba!

Ilyen kedves meghívásnak
nem tudtunk ellenállni és oko-
zott is meglepetést a követke-
zõ néhány perc! Körben ülve
fogadták a fiatalok a peda-
gógust és rögtön saját érzé-
seikrõl, hogylétükrõl szólt a
beszélgetés. Közvetlen hang-
nem, vidámság, választékos ki-
fejezések, egymás segítése volt
a jellemzõ az óra menetére és
még a visszahúzódóbbak is
bátran megnyilatkoztak a tár-
sas kapcsolatokat elemzõ kér-
désekre. Azt is megtudtuk,
hogy ez a csoport különösen
is érzékeny a boldogságórákra
szociális szempontból, hiszen
jövõbeli szakmájukban, szociá-
lis gondozó-, ápolóként is nagy
szükségük lehet ezekre a ké-
pességekre. Az elnyert „Bol-
dog Iskola” cím pedig további
aktivitásra sarkallja a részt-
vevõket, mert kiderült, ezt a
címet nem csak egy tanévre,
de örökös címként is el lehet
nyerni!

dj

A fotó a 11. osztályosok óráján készült, jobbra Huzián Éva ta-
nárnõ.
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November végén a
torna-

terme adott otthont a hagyo-
mányos kupának, ahol
településrészeinek csapatai jó
hangulatú torna keretében
mérkõztek meg egymással.

Az idei megmérettetésen
résztvevõ csapatok közül ezút-
tal a együt-
tese léphetett a dobogó leg-
felsõ fokára, õket az ezüstér-
mes követte.
Harmadik helyezett lett a

csapata, negyedikként
pedig a
együttese végzett a tornán.

A hagyományoknak megfe-
lelõen, a döntõ mérkõzés utáni
eredményhirdetésen

Vörös-
marty Általános Iskola

Lenti

Bárszentmihályfa

Lentikápolna
Má-

homfa
Lentiszombathely

Horváth

Városrészek tornája

László

Koltai Balázs

Kovács
Dánielt

Borsos Tamás,

k.r.

polgármester adta át a
csapatok részére az elisme-
réseket és a korábbi évek-
hez hasonlóan a legjobb já-
tékosok teljesítményét ezúttal
is különdíjjal ismerték el a
szervezõk.

A torna gólkirálya címet ez
alkalommal , a
Lentikápolna játékosa vehette
át, aki hat alkalommal szerzett
gólt csapatának, a torna leg-
jobb játékosa címmel

, a Bárszentmihályfa
labdarúgóját tüntették ki, a
legjobb kapusnak járó elis-
merést pedig a
Bárszentmihályfa hálóõre ve-
hette át.

A gyõztes csapat.

A zord, fagyosan tomboló
szél és mindent és mindenkit
bõrig áztató havas esõ miatt
november 12-én szombaton
szinte valódi katasztrófahely-
zethez hasonló körülmények
fogadták a helyi települési
mentõcsoport tagjait, akik a

partján megtartott rend-
szerbe állító és minõsítõ gya-
korlaton vettek részt.

Az önkéntesek a Pro Arte
házként ismert alkotóházban
gyülekeztek szombaton kora
reggel, hogy az általános tájé-
koztatókat és az eskütételt kö-
vetõen az ártéri területre vo-
nulva gyakorlati felkészültsé-
gükrõl is számot adjanak. A
szimulált helyzet szerint a
hosszú ideje tartó csapadékos
idõjárás és a hirtelen lezúduló
kb. 80 mm esõ következtében
a lezúduló esõvíz miatt a Ker-
ta-patak és az ártér vízszintje
erõteljesen megemelkedett, a
megnövekedett vízmennyisé-
get nem képesek akadálytala-
nul befogadni. A magas víz-
szint miatt az utcában több
udvar víz alá került. A gya-
korlati feladatokat végrehajtó
önkénteseknek a veszélyezte-

Kerka

A helyi mentõcsoport gyakorlata
tett ingatlanok, az emberi, és
az anyagi javak megvédése
érdekében a településen véde-
kezési munkálatokat kell vég-
rehajtani a hirtelen lezúduló
víz mederben tartása érdeké-
ben a Kerka part – ártér, bok-
rozásával, tisztításával a bent
lévõ aljnövényzet eltávolításá-
val, kaszálással a megfelelõ víz-
elvezetést helyre kell állítani. A
mentõcsoport tagjai két kár-
helyszínen kezdték meg a
munkát, míg az egyik csoport
a homokzsákok töltését és
kihelyezését, nyúlgát építést
végzett, addig a másik cso-
port az érintett terület hor-
daléktól való megtisztításán
dolgozott.

polgármes-
ter elmondta, a 2014-es árvíz
után merült fel egy helyi ön-
kéntesekbõl álló mentõcso-
port megszervezésének gon-
dolata, mivel akkor is nagyon
sok helyi lakos csatlakozott a
kármentési és elhárítási mun-
kálatokhoz. A csoport idén
februárban 9 fõvel alakult meg
és egyre többen jelezték már
csatlakozási szándékukat.

Horváth László

K.R.

A felkészültségükrõl adtak számot.
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Karácsonyi áresõ!

8960 Lenti, Takarék köz 10. (SPAR mellett, keresse a képen látható üzletet.)

Aktuális kínálatunk csak Karácsonyi Bevásárló Kártyabirtokosoknak!

KARÁCSONYI BEVÁSÁRLÓ

kártyával extra kedvezmény

az ÜZLETBEN

megjelölt termékekre!

KARÁCSONYI BEVÁSÁRLÓ

kártyával extra kedvezmény

az ÜZLETBEN

megjelölt termékekre!
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házhozszállítás!

Televíziók már 49.990 Ft-tól

Tûzhelyek már 44.990 Ft-tól

Mosógépek már 54.990Ft-tól

Hûtõgépek már 45.990 Ft-tól

További akciókért keresse fel üzletünket! Nyertes hûtõgép-pályázatok beváltása!
*a hirdetésben szereplõ képek illusztrációk

A Karácsonyi Bevásárló Kártya egyszeri kedvezményre jogosítja fel bemutatóját a
Lenti EURONICS-ban, az extra kedvezmény az üzletben megjelölt termékekre vonatkozik.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet kívánunk!

A

várjuk Önöket a hét minden napján.

Thermal Hotel Balance**** Lobby bárjában
KÜLÖNLEGES AKCIÓKKAL

Kávé és tea különlegességeink mellé most
csodálatos cukrász remekeket kínálunk az édes élet kedvelõinek.

Dolce Vita - Édes élet Lentiben

Thermal Hotel Balance**** • 8960 Lenti, Táncsics út 8.

Kapcsolódjon ki nálunk és élvezze az életet!

!

Szombatonként élõ zenei mûsor és fantasztikus koktélok
KEDVEZMÉNYES ÁRON

Kedves lentiek és környékbeliek!

Tel.: 0692/630-590

Látogasson el hozzánk és étkezzen luxus körülmények között!

Várja Önöket

földszintjén!

A páratlan gasztronómia élményt nyújtó ételeink mellé ajánlunk

az L16 Étterem
a lenti Thermal Hotel Balance****

.
exkluzív borokat

KEDVEZMÉNYES ÁRON

Emellett éttermünk minden nap büfé jellegû, változatos menükínálattal várja Önöket!

Elõzetes asztalfoglalás és bõvebb információ: +36 92 630 590
Thermal Hotel Balance**** • 8960 Lenti, Táncsics út 8.

Kedves lentiek és környékbeliek!

Ha születésnapot, évfordulót ünnepelne, vagy csak egy

nagyobb társasággal kikapcsolódna, keressen fel bennünket,

különtermünk tökéletes választás

családi és céges rendezvényekre egyaránt!

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Lenti és Vidéke Hirde
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