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Törekvéseiket méltányolják, eredményeiket elismerik

Város-napi ünnepség Lentiben

Dr. Palkovics László mondott ünnepi beszédet.

FEDETT ÉLMÉNYFÜRDÕ LENTIBEN!

Az új élményfürdõben 4 új medence
benne különféle élményelemekkel,
óriáscsúszdával, családi csúszdával,
jacuzzival, nyakzuhanyokkal,
számos álló- és ülõmasszázshellyel,
masszázságyakkal, kisgyermekes medencével
kínál tartalmas felüdülést.

Fürdõbelépõ: 2 790 Ft
Élményfürdõ kiegészítõ jegy: 800 Ft
Élményfürdõ gyermekeknek
(9,99 éves korig, szülõi felügyelettel): INGYENES
Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu

Január hetedikén szombaton délután Köbli Tamás plébános celebrálásával megtartott
szentmisével vette kezdetét
Lentiben az egykori település
várossá nyilvánításának 38. évfordulója alkalmából megrendezett Város-napi ünnepség. A
jubileumi mûsor az istentiszteletet követõen három órakor
a mûvelõdési központban folytatódott.
A rendezvényen a Boglya
Népzenei Együttes zenés elõadása után Horváth László polgármester köszöntötte a megjelenteket. Beszédében összegezte a 2016-os év legfontosabb
történéseit, kiemelve a város
életére és jövõjére jelentõs mér-

tékben ható olyan beruházásokat, mint a Lenti Termálfürdõ
mellett épülõ 94 szobás, négycsillagos szálloda és a fürdõ új
fedett élményrészlegének megnyitását.
– Feladatokkal és eredményekkel teli óévet hagytunk magunk mögött. 2016 eredményes
év volt: kiegyensúlyozottan mûködött a város, kötelezõ és önként vállalt feladatainkat megoldottuk, gazdálkodásunk stabil
volt. A legfontosabb és a régió
legnagyobb beruházását sikerült befejeznünk, üzembe helyeznünk, hogy aztán Kövér
László házelnök úr ünnepélyesen átadhassa a létesítményeket,
(Folytatás a 2. oldalon)
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Törekvéseiket méltányolják, eredményeiket elismerik

Város-napi ünnepség Lentiben

A kitüntetettek dr. Palkovics Lászlóval és Horváth Lászlóval.
(Folytatás az 1. oldalról)
és zárhassuk a projektet. Lenti
megkapta a gyógyhely minõsítést, mely jelentõs elõrelépést
tesz lehetõvé az idegenforgalom, a turizmus, a vendéglátás
terén. A 3,3 milliárd értékû
négycsillagos szálloda és az élményfürdõ
megvalósításával
nem csak a termálturizmusra,
de a szolgáltatásra, a vásárlóerõ
növelésére, a munkaerõpiacra,
a város egészére kedvezõ hatással lesz majd. Menet közben is
dolgoztunk, benyújtottuk a következõ idõszak pályázatait: az
elemzõ munkát követõen elkészültek a tervek és a megvalósíthatósági tanulmányok, a
pályázati döntésekre várunk, és
reméljük, hogy az új évben is
sokat tehetünk Lenti fejlesztéséért. A turizmus és a város fejlesztése közben nem feledkeztünk el a nevelési - oktatási intézményeinkrõl sem, hiszen a
hotel építésével párhuzamosan
még 2015 végén mintegy 630
millió forint értékben valósultak meg épületenergetikai beruházások, felújítások a településen. Megszépült, korszerûsödött a Gönczi Ferenc Gimnázium, a Napközi Otthonos Óvoda Vörösmarty utcai telephelye,
a bölcsõde és az Arany János
Általános Iskola, és kész tervekkel rendelkezünk az 1972-ben
épült, patinás Vörösmarty Általános Iskola és tornaterme
felújításához is, bízunk abban,
hogy ez a körzetközponti intézmény is megújulhat majd.
Büszkék vagyunk arra, hogy
munkánkat több kitüntetõ címmel ismerték el, az elmúlt évben is megkaptuk a kerékpárosbarát település címet, és Kaposváron a Virágos Magyarorszá-

Fotók: Sári Zoltán
Az államtitkár és Horváth László polgármester adta át a díjakat.
gért környezetszépítõ verseny
eredményhirdetésén vehettük
át az Év települése elismerõ
címrõl szóló oklevelet. Törekvéseinket méltányolják, eredményeinket elismerik és ez
büszkeséggel tölt el bennünket.
Nem bízzuk el magunkat, mert
tudjuk, hogy az eredményeket a
város polgárainak összefogásával, sokak segítségével értük el összegezte beszédében az elmúlt év történéseit Horváth
László polgármester.
A polgármesteri köszöntõt
követõen az est díszvendége, dr.
Palkovics László, az Emberi
Erõforrások Minisztériumának
oktatásért felelõs államtitkára
mondott ünnepi beszédet.
– Bár Lenti területét és lélekszámát tekintve nem minõsül nagynak de adottságainak és
infrastruktúrájának köszönhetõen rendelkezik mindazokkal
az értékekkel, ami a biztonságos és kiegyensúlyozott üzleti

élethez szükséges. Lenti városa
folyamatos tettrekészséggel és
lelkesedéssel segíti a település
virágzását, lakói pedig áldozatos
tevékenységükkel szolgálják a
közösség továbbfejlesztését. A
városban megvalósult fejlesztések mind a városvezetés és az itt
élõk közös sikerei. Egy közösség ereje, a térség lakosainak
összefogása, együttmûködése
mindig visszatükrözõdik a helyi
gazdaságok és vállalkozók sikerében. Egy város vagy egy régió
kizárólag az ott élõk ereje és
tenni akarása által fejlõdik.
Azok a térségek képesek sikeresek lenni, ahol a térségi identitástudat, a tenni akarás meghatározza a generációk gondolkodását, az idõsekét és a
fiatalokét egyaránt. Az elmúlt
években több iskola külsõleg és
belsõleg is megújult, modern
eszközök és kiváló pedagógusok segítik a tanulók fejlõdését.
A fejlettebb technikai megol-

dások és az épületenergetikai
korszerûsítésnek köszönhetõen
egyre jobb körülmények közt
tanulhatnak az épületekben a
gyerekek. Mindezek az oktatás
színvonalának erõsítésén túl
erõsen hatnak a fiatalok és a
családot alapítók helyben maradására is. Az oktatás helyi
meglétének is kulcsszerepe van
egy település fejlõdésében és
lakosait megtartó képességében – mondta beszédében az
államtitkár.
Mint minden évben hagyományosan, ez alkalommal is az
ünnepség fénypontja, a városi
kitüntetések átadása következett. Az önkormányzat által alapított díjakat minden évben
azon személyek vehetik át, akik
munkásságukkal hozzájárultak
a város jó hírnevének megtartásához, tevékenységükkel értéket közvetítettek és adtak át a
települése lakói és a közösség
számára. A díjakat ez alkalommal Horváth László polgármester és dr. Palkovics László államtitkár adták át.
Lenti Város Közszolgálatáért díjat vehetett át Garai
Istvánné, a Lenti Járási Hivatal
volt irodavezetõje, Lenti Város
Oktatásáért díjat kapott Pusztainé Sebõk Lívia, a Lenti Arany
János Általános Iskola és AMI
intézményegység vezetõje, valamint Lenti Város Közoktatásááért díjat vehetett át Szabóné
Zakó Krisztina, a Móricz Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai Intézmény vezetõje. Az önkormányzat Lenti Város Ifjúsági Sportjáért díjat adományozott Hara Henriett túravezetõnek, valamint átadásra került a
Lenti Város Közösségi Életéért
díj, melyet ez alkalommal Farkas Gyula, a Le-Ko Kft. munkatársa vehetett át. Lenti Város
Egészségügyéért díjat vehetett
át Kámán Lászlóné felnõtt- és
foglalkozás egészségügyi szakápoló, Lenti Város Szociális
Gondoskodásáért és Gyermekvédelméért díjjal ismerték el
Véghné Szabó Ida, a Kolping
Támogató és Foglalkoztató Szolgálat szociális gondozójának tevékenységét, majd végül Kiss
Marcell, a Lenti Városgazdálkodási Kft. kertészeti ágazatának
vezetõje lépett színpadra, hogy
átvegye a Lenti Város Környezetvédelméért díjat.
Az elismerések átadását követõen a díjazottak nevében
Szabóné Zakó Krisztina mondott köszönet, majd pedig a
Kerka Táncegyüttes ünnepi fellépése következett.
A kora estig tartó mûsor a
hagyományoknak megfelelõen
este hétkor a rendezvénytéren
folytatódott, ahol forralt boros
koccintással és látványos tûzijátékkal várták a város lakóit.
Kósa Róbert
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Idõsek karácsonya Lentiben
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.
– A karácsony titka az, hogy
megmutassa a szeretet útját és
megváltsa az életünket. A szeretet azt jelenti, hogy rájövünk,
szükségünk van egymásra. Sajnos az élet gondjait nem spórolhatjuk meg, de gondoljunk
gyermekeink, unokáink örömére a karácsonyfa alatt, gondoljunk azokra az idõs emberekre, akiknek elintéztünk
egy-egy ügyet, gondoljunk önmagunkra, amikor sikerült elrendezni egy-egy nézeteltérést. Ha egymást tápláljuk, kiegészítjük egymás hiányosságát, értelmet és örömöt adunk
egymás életének. Az igazi ünnephez nem kell más, csak az,
hogy szeretni, tisztelni tudjuk
egymást, mert hiába jön össze
a család és a baráti társaság, ha
csak rideg ajándékozásból, vacsorázásból és tévénézésbõl áll
az ünnep. Próbájuk meg felidézni a régi karácsonyok hangulatát és tegyünk meg mindent azért, hogy ez a karácsony olyan meghitt és békés
legyen, mint amilyenre mindig
is vágytunk – mondta beszédében Horváth László.
A köszöntõben elhangzott,
hogy Lentinek a kiegyensúlyozott mûködésen kívül is van az
idei évben mit tenni a karácsonyfa alá, mivel megvalósult a város egy régi álma és
elkészült a legnagyobb beruházás, a szálloda és a Lenti
Termálfürdõ új élményrészlege, valamint tovább szépültek a közintézmények és a
város is.
A köszöntõt megelõzõen a
Zalaapáti Harmonikások együttese lépett színpadra, majd pedig a Szivárvány Kamarakórus
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mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Vak majom korszak…

A Zalaapáti Harmonikások együttese adott mûsort.
karácsonyi dallamokkal hozott
ünnepi hangulatot a rendezvényre.
Az idõseket köszöntõ karácsonyi rendezvény végén, a

képviselõ-testület tagjai ajándékcsomagokkal kedveskedtek
a mûsoron megjelent szépkorúaknak.
K.R.

Péter házat épít, mert
nagyobb otthonra lesz szüksége a családnak.
A ház tervezése tovább
tartott, mint gondolta. Nem
akart túl nagy házat, de azt
sem akarta, hogy valaminek
ne legyen elég helye. A
tervek többszöri átgondolása és átvariálása után Péter
úgy gondolta, túl vannak a
nehezén, innen már csak
egy jó kivitelezõre van
szükség.
Csak hát az építés során
mindig volt valami kérdés,
valamit el kellett dönteni.
Majd kiderült, nem sikerült
mindig jól dönteni, mert
erre vagy arra nem gondoltak, amit késõbb viszont
fontosnak tartott a család.
Ezeket a bosszantó helyzeteket megunva Péter felhívott bennünket. Átnéztük a
tervet, helyiségenként berendezési tervet és látványterveket készítettünk. Így
egyértelmûen látszik, mi
lenne a jó megoldás, minek
mekkorának és hol kell lennie. Könnyebb jó döntéseket hozni.
Az anyagokat, színeket
is sokkal könnyebb kiválasztani.
Végre vége a vak majom
korszaknak – jegyezte meg
Péter –, mert az nálunk
nem mûködött.
Mi az a vak majom
korszak?
Állítólag – kezdte el Péter – egy gazdasági szaklap
felkért több menõ brókert
hogy versenyezzenek. Az
gyõz, aki nagyobb nyereséget tud elérni a tõzsdén. A
brókerek nem tudták, de
egyikük egy majom volt. A
majom úgy tudott tõzsdézni, hogy egy falon fent volt
az összes részvény, és azt
vették vagy adták el, amit a
majom a labdájával eltalált.
És így lett a majom a legjobb bróker…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Sikeres volt az elsõ év
Kiváló eredményekkel zárta 2016-ot Lenti 94 szobás,
négycsillagos szállodája, a
Thermal Hotel Balance****,
amely tavaly júniusban, a nyári
szezon kezdetekor nyitotta
meg kapuit a vendégek elõtt
és azóta folyamatosan növekvõ
érdeklõdésnek örvend a városban minõségi szálláshelyet keresõ hazai és külföldi turisták
körében.
Kutfej Attilát, a hotel üzemeltetését végzõ Lenti Gyógyfürdõ Kft. ügyvezetõ igazgatóját kérdeztük az eredményekrõl és tervekrõl.
– A nyitás óta eltelt közel
fél éves idõszak tapasztalatai is
azt mutatják, hogy a városnak
szüksége volt egy négycsillagos minõsítésû szálláshelyre.
Új szállodaként jelentünk meg
a hazai és nemzetközi turisztikai palettán de már az elsõ
hónapok eredményei is minket igazoltak. Június 17-e óta
közel 9 ezer szobaéjszakát értékesítettünk, a szálloda átlagos foglaltsága 46%-os volt.
Már az elsõ hónapokban volt
olyan idõszak, hogy 80-90%-os
telítettséggel és több alkalommal – fõleg hétvégéken – pedig telt házzal mûködtünk. Ez
a tendencia az õszi és téli
hónapokban is folytatódott,
például novemberben két hétvégén is 100%-os kihasználtsággal mûködtük, illetve szilveszterkor és az új év elsõ
hétvégéjén is teljes volt a szálloda telítettsége. A vendégkört

illetõen elmondható, hogy míg
a nyári idõszakban a hazai
vendégek voltak többségben,
addig az õsszel és télen jelentõsen megnövekedett a külföldi – elsõsorban osztrák, szlovén és cseh – vendégek száma.
A visszajelzések alapján úgy
gondolom, hogy a vendégeink
többsége elégedett azzal a
szolgáltatással, amit a hotel
nyújt számukra, a színvonalat a
hivatalos négycsillagos minõsítésünk is garantálja. Figyelembe vesszük vendégeink véleményét, visszajelzéseit és folyamatosan azon dolgozunk,
hogy a legjobbat és a legjobb
áron tudjuk biztosítani számukra. A hotel beruházásához
kapcsolódó és szeptemberben
megnyílt fedett élményfürdõ
kihasználtságának adatait tekintve is beigazolódott amire
számítottunk, hogy a vendégek egy régi igényét sikerült
ezzel teljesíteni. A nyitás óta
közel 15 ezren vették igénybe
a 4 új medencével kibõvült
fürdõ szolgáltatásait. Az új
részlegben óriáscsúszda, családi csúszda, gyermekmedence
egy álló, ülõ és fekvõ masszázs
elemekkel ellátott felnõtt medence, valamint jacuzzi is várja
a vendégeket. Az új fürdõrészleg szolgáltatásait a szálloda vendégei részére alapszolgáltatásként biztosítjuk, a többi vendég pedig kiegészítõ
jegy megvásárlásával tudja
igénybe venni – tájékoztatott
Kutfej Attila.

Hivatalosan is négycsillagos
Számos kritériumot sikeresen teljesítve a közelmúltban Lenti elsõ szállodája a
Thermal Hotel Balance****
hivatalosan is megkapta a
Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségétõl a négy csillagos minõsítést, amely biztosíték a vendégek számára arról, hogy a lenti szállodában
valóban a legjobb minõségû
szolgáltatáskínálat várja õket.
– Már a projekt elõkészítési szakaszban azt a célt
tûztük ki magunk elé, hogy a
város elsõ szállodája egy
valóban minõségi szálláshely
és éttermi szolgáltatást nyújtson minden hozzánk érkezõ
vendég számára. Nagyon sok
és szigorú elõírásnak kellett

megfelelnünk nem csak az
épület és a szobák felszereltsége, de a szolgáltatásaink
minõségének kapcsán is, melyek közül mindet sikeresen
teljesítettük. Ezzel elmondható, hogy Lenti egy újabb szintet lépett turisztikai kínálatban és a Thermal Hotel Balance**** hivatalosan is felkerült a hazai négy csillagos
szállodák közé. Ezzel a minõsítéssel úgy gondolom egy
olyan vendégkört is sikerül
majd elérnünk, amely a legjobbat keresi a legjobb áron
és ezt itt Lentiben meg is
fogja találni – mondta Kutfej
Attila, a szállodát üzemeltetõ
Lenti Gyógyfürdõ Kft. ügyvezetõ igazgatója.

A városnak szüksége volt erre a szállodára.

Ünnepséggel zárták az évet
Hagyományaiknak megfelelõen Denis Fogadóban tartott ünnepi találkozóval, vacsorával zárta az évet a Lenti Kertbarát Kör Egyesület. Az eseményrõl Röszler Attila elnök
tájékoztatta lapunkat:
– Ez a program egy rövid
összegzéssel kezdõdik, és ekkor hívjuk meg házastársainkat
is, hiszen egyéb programjainkon, kirándulásainkon a létszám igencsak behatárolt és az
érdeklõdési körünk sem mindig találkozik. Ilyenkor lehetõség nyílik az év eleji programok egyeztetésére, s egyéb
hozzászólásokra is. Kiváló, háromfogásos vacsorával várt
minket a vendéglátónk, melyet
a hölgyek házilag készített süteményekkel egészítettek ki.
Ismét megkóstoljuk az új borainkat, azt figyelve, hogy az
utolsó bormustránk óta történtek-e változások az érésben.
Elmondható, hogy ebben az
idõszakban, az elmúlt hónap
alatt is rengeteget változtak a

borok, folytatódott az érési
folyamat, legtöbb gazda pedig már túl van az elsõ borfejtésen is.
– Hogyan foglalná össze
az elmúlt esztendõ történéseit?
– Mozgalmas évünk volt,
16 alkalommal találkoztunk
nagy létszámmal, ezen kívül 12
kisebb rendezvény volt (más
egyesületek borversenye, ünnepségek, stb…), ahol részt
vettünk. Hagyományos rendezvényeinket megtartottuk, (Vince nap, borverseny, Mártonnap) több szakmai elõadásunk
volt és szakmai kirándulásunk
is jól sikerült.
– Milyen rendezvényekkel
indítják az idei évet?
– Január 16-án borászati
témában tartunk elõadást, aktuális borkezelési feladatok,
felkészítés a borversenyre címmel, dr. Kocsis László, a keszthelyi egyetem tanszékvezetõ
tanára lesz az elõadónk.
D.J.

Röszler Attila adott tájékoztatást.

2016. december
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25 év a klub szolgálatában
December elsõ hetében tartotta éves záró közgyûlését Lentiben a Fegyveres Erõk és Testületek Nyugállományúak Klubja. A hagyományoknak megfelelõen Barta Ödön elnöki beszámolójával kezdõdött a program, aki részletezte az évben
teljesített feladatokat, kiemelve a vállalt kötelezettségeket,
kirándulásokat, megemlékezéseket. A felügyelõ bizottság és
a pénztáros beszámolója után
a hozzászólások napirendi pontja nem várt módon folytatódott, Barta Ödön elnök ugyanis bejelentette, hogy elnöki
tisztségérõl lemond és javasolta, hogy a klubot, mint jogi
személyiségi civil szervezetet
szüntessék meg. Érdeklõdé-

sünkre Barta Ödön a következõként indokolta döntését:
– Egészségügyi okok és a
jelenlegi civil egyesületekkel
kapcsolatos mûködtetési anomáliák játszottak szerepet a döntésemben.
Megtudtuk, hogy jelenleg
egy jogilag, bíróság által bejegyzett civil szervezet pályázatok útján, vagy egyéb módon
megkapott (például hasonló szervezetek országos egyesülése révén) juthat támogatásokhoz,
valamint a helyi önkormányzatok is támogatást nyújthatnak
a mûködéshez, programokhoz. Pénzügyi szempontból a
bevételeknek, kiadásoknak szakszerû könyvelés után az adóhatóság felé kell megfelelni, az

Barta Ödön lemondott tisztségérõl.
éves közgyûlésekrõl jegyzõkönyveket, jelenléti ívet, a központ felé beszámolókat kell
készíteni és még sorolhatnánk
azt az adminisztrációs munkát,
amely a jogszerû mûködés feltétele és további szakértõi munkát igényelne. Ezek elvégzéséhez azonban nincs alkalmazottja egy civil szervezetnek (ha lenne, az még tovább bonyolítaná

a helyzetet) és a költségvetésébõl
sem képes megfizetni például a
könyvelõi munkát.
A közgyûlés folytatásában
többen megköszönték a lemondott elnök hosszú éveken át tartó áldozatos munkáját és kérték a klub egyéb módon történõ mûködési lehetõségeinek
számbavételét és biztosítását.
dj

Új laborgépet szereztek be Honfoglalás-kori motívumokkal
A lenti dr. Hetés Ferenc
Szakorvosi Rendelõintézet dr.
Petõházi Sándor fõorvos vezette laborja (Huberné Kovács
Erika, Farkasné Horváth Anita, Némethné Salamon Margit
asszisztensek) új mérõ, elemzõ
készüléket szerzett be a napokban.
– Az elõzõ gépünk már
igencsak elöregedett, szükség
volt egy modern készülék beszerzésére, amely egy Backman Coulter mûszer lett – részletezte a laborvezetõ fõorvos.
– Kémiai vizsgálatok (anyagcsere, cukor, húgysav, enzimvizsgálatok: szív, máj, valamint
az ionok (nátrium, kálium,
klór) elemzése végezhetõ vele,

körülbelül 40 féle vizsgálatról
van szó.
– Sokkal gyorsabb, megbízhatóbb ez az új készülék, valamint mivel szinte minimális
paraméterekkel mûködik, költségkímélõ is – tette hozzá Huberné Kovács Erika asszisztens. – Online mûködik, a reggeli kalibráció után a „rekkek”be több anyagot is egyszerre
helyezhetünk.
– Mikortól állítják mûködésbe az eszközt?
– December közepétõl már
mûködik a készülék, reményeink szerint gyors, pontos, megbízható méréseket, elemzéseket végezve.
(d)

A rendelõintézeti labor munkatársai, jobbról a laborvezetõvel.

A megnyitó közönsége.
A Városi Könyvtár Lenti olvasótermében tartották december 8-án Szép László bõrmûves, népi iparmûvész „Honfoglalástól-napjainkig” címû kiállításának megnyitóját, melyen a
sokak által „Vacak” becenéven
ismert helyi alkotó munkásságában nyerhetnek betekintést
a látogatók.
A megnyitón Német-Baksa
Judit intézményvezetõ köszöntötte a vendégeket, Prokné Tirner Gyöngyi, a zalaegerszegi
Kézmûvesek Háza szakmai vezetõje beszélt Szép László
életpályájáról és eddig elért
szakmai elismeréseirõl.
Mint azt a kiállítás címe is
mutatja, az alkotó munkája során fõként a honfoglaláskori
motívumokat használja fel sa-

ját ízlésvilágához és a mai kor
elvárásaihoz igazítva. Az általa
készített eszközök és használati tárgyak nagyon széles területet fednek le, a kiállításon
láthatunk tárcákat, faliórákat,
öveket, karkötõket, mappákat,
irattartókat és okostelefon tokot is. Szép László a napi használati tárgyak elkészítése mellett nagy gondot fordít a hagyományõrzésre is, így a kiállítás vendégei megtekinthetik
az általa készített süveget, bõr
páncélt, tegezeket, tarsolyokat is.
A megnyitón közremûködött Szebelédi Zsolt és Baranyi László, akik a P. Mobil és
a Válaszút zenekar tagjai és az
alkotó közeli jóbarátai.
k.r.
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Szakképzések bemutatója
Az unió területén folyó
programba Magyarország 2016ban csatlakozott, melynek a
szerepe, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz tartozó
szakképzési centrumok és azok
intézményei (mint a Lámfalussy SZKI) bemutassák a szakmai képzéseiket – mondta a megvalósított „Szakmák Európai Hete” programról Tótiván Endre,
a ZSZC Lámfalussy Sándor Szakiskola intézményvezetõje.
– Öt szakágat választottunk ki az intézményünk kí-

nálatából és a szakmák kompetenciáinak bemutatása zajlik önálló programsorozatunkban.
– Kompetenciát említett,
bizonyára szüksé g van egyfajta személyi készségre, képességre, mint például a kézügyesség és biztos vannak szakmai elvárások is!
– Egységes képesítési keretrendszert hoztak létre az
unióban, amely alapján, ha egy
szakmát tanítanak, létrehozták
annak kompetenciáit, amit to-

Ajándék a Magyar Autóklubtól

A fotón balról Szak Árpád r. tzls, Rubi János régiós igazgató,
Gróf János r.alezr., Kurucz Erzsébet r.tzls, Barta András régiós
elnök.
A hagyományos jó kapcsolat és a közlekedésbiztonság
területén való közös feladatok
adták meg az alapját annak a
kedves szokásnak, hogy a Magyar Autóklub munkatársai
ajándékkal lepik meg az év
utolsó napján szolgálatban lévõ rendõröket.
– Mi, mint egy autós társadalmi érdekszervezet, azt valljuk, hogy közösen kell dolgoznunk a közlekedés biztonságáért a rendõrséggel – kezdte tájékoztatóját Barta András régiós elnök – Közlekedésbiztonsági üzletágunkhoz tartozik a gépjármûvezetõ képzés, a továbbképzések és
például a „csúszos - pálya”
üzemeltetése Újpesten. Ez
utóbbi lehetõséget ad – nyári
kánikulában is – a téli útviszonyok közötti vezetés gyakorlására.

– Hány taggal rendelkeznek országosan?
– Sajnos csökken a tagságunk, százezer alatt vagyunk,
pedig havi ezer forintért már a
normál alaptagság is különbözõ kedvezményekre jogosít,
mint például az országúti segélyszolgálat
igénybevétele,
vagy a mûszaki állomások szerviz és egyéb kedvezményei. A
mai alkalommal gesztusnak és
nagy örömmel végzett feladatnak is nevezhetném az ajándékkosarak átadását, annak a
mottónak a figyelembevételével,
miszerint „Az úton társak vagyunk”. A közlekedés egy veszélyes nagyüzem, amelynek mindannyian részesei vagyunk és sajnos sok áldozatot szed, ezért
elengedhetetlen, hogy együtt
tegyünk meg minél többet
azért, hogy ne legyen baleset.
dj

Bérczes Róbert szakoktató tart elõadást.
vább bontottak megfelelõ tantárgyakra. A konkrét tantárgyak esetében elõírás, hogy milyen készségekkel, képességekkel, szakmai rátermettséggel kell
rendelkeznie a tanulónak, hogy
ezt a szakmai képesítést megszerezhesse. Programunkon ezeket a tantárgyakat mutatjuk be,
együtt a kompetenciákkal, melyeket a hároméves képzés alatt
kell elérni, illetve kollégáim a
gyakorlatban is megmutatják azokat az eszközöket, amelyekkel
a diákok tanulni fognak, azokat az alapanyagokat, amelyeket fel fognak használni a termékek gyártása közben.
– Különbözõ szakköri foglalkozásokon való részvételre
is lehetõségük van az érdeklõdõknek, ahogy olvasható kiírásukban…

– Három éve hirdettük meg
a szakköri foglalkozásokat az
általános iskolák 7-8. osztályos
tanulói számára. Ennek fõ célja, hogy megismerjék a tanulók az alapanyagokat, szerszámokat, azok használatát is. Nem
minden esetben jellemzõ, hogy
azok jelentkeznek egy szakács
- pincér szakkörre, akik azok is
szeretnének lenni, hanem például, akik érdeklõdnek az
iránt, hogyan kell egy ünnepi
asztalt megteríteni, hogy kell
egy ételt felszolgálni. Jelenleg
pincér-szakács, szociális gondozó és asztalos szakkörünk mûködik, az utóbbinál elõfordult,
hogy egy leány érdeklõdött a famunkák iránt, két éve tagja a szakkörnek, mert megszerette a fával való foglalatoskodást.
D.J.

Betlehemezõ cserkészek

Hagyományõrzõ szokásként betlehemes játékkal keresték
fel karácsony elõtt a Lenti 362. számú Szent Mihály Cserkészcsapat tagjai a lenti családokat. Felkészítõjük Kalmár Imre, a cserkészcsapat vezetõje volt. A betlehemezõk: Gazdag
Olivér, Belsõ Péter, Szunyogh Levente, Nagy Eszter, Stángli
Rebeka.
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A „rendezvények hónapja” Reszneken
Az elõzõ évekhez hasonlóan december a rendezvények
hónapja volt Reszneken – kezdte Csiszárné Fliszár Eszter szervezõ a beszámolóját, amikor a
falu évzáró programjairól kérdeztük:
– Hétrõl-hétre meggyújtásra kerültek a település központjában elhelyezett adventi
koszorú gyertyái és megérkezett a Mikulás is a település
gyermekeihez, akik vers és dalcsokorral várták ajándékaikat.
A 4. gyertya meggyújtásával
együtt, december 18-án tartotta az önkormányzat az évek
óta hagyományos Idõsek napja
és Falu karácsonya rendezvényét. A szépkorúak tiszteletére készített ebédet ünnepi
szentmise követte, majd Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke és Kercsmár
István polgármester köszöntötte a jelenlévõket. Ekkor köszöntötték a település legidõsebb lakóját, Szunyogh Ger-

gelyt, valamint a jelenlévõk között legidõsebb Szabó Zoltánné, Márta nénit és Simonyai
Elemért, akiket sikerült meglepni ezzel a gesztussal. A délután további részében változatos kulturális mûsor szórakoztatta a megjelenteket és varázsolta a színpadra a közelgõ
karácsony hangulatát, Gubinecz Ákos, Herman Gréta,
Gondos Gabriella, a Csesztregi
Korhatártalanok Klubja és a
reszneki fiatalok közremûködésével.
– Hogyan folytatódott ünnepségük?
– A mûsort követõen átadásra került a frissen felújított orvosi rendelõ épülete,
valamint meggyújtásra került a
4. adventi gyertya. Végül bõséges disznótoros vacsorával
látta vendégül Resznek Község
Önkormányzata a jelenlévõket.
– Komoly szervezõmunka
elõzhette meg színvonalas
programjukat!

A reszneki fiatalok adtak mûsort.
– Valóban, de a készülõdés
fáradtságát, a szervezés okozta
stresszt és minden gondot feledtetett, amikor láttuk a boldog és hálás arcokat, kaptunk
pár elismerõ kedves szót, vagy
meghallgattuk a helyi fiatalok
húsz fõs amatõr kórusától a
„Történjen bármi, amíg élünk
s meghalunk, Mi egy vérbõl valók vagyunk!” sorokat zengeni.
Egy-egy ilyen rendezvény a legjobb példája az összefogásnak,

az önzetlenségnek és ez a legfontosabb a szeretet ünnepén
és az év minden egyes napján.
Itt szeretném megköszönni magam és Resznek Község Önkormányzati Képviselõ-testülete nevében minden szervezõ, segítõ, támogató és fellépõ egész éves közremûködését és legalább ilyen aktív,
békés boldog új esztendõt
kívánni településünk minden
lakójának.

Fogadóórák
Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester
fogadóórájára a 92/553-912-es telefonszámon lehet
jelentkezni.
Önkormányzati képviselõk fogadóórái:
Kiss Tamás
2017. január 2-án (hétfõn) 15.00-16.00 óráig,
Árkovicsné Pezzetta Claudia
2017. január 4-én (szerdán) 9.00-10.00 óráig,
Vatali Ferenc
2017. január 11-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig,
Dr. Fekete Zoltán
2017. január 24-én (kedden) 15.00-16.00 óráig.
Helye:
Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem
Városrészekben tartandó fogadóórák:
Kiss Tamás
2017. január 2-án (hétfõn) 14.00-15.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében,
Vatali Ferenc
2017. január 11-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban fogadják az érintett városrész
lakóit.

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

INDULÓ
KÉPZÉSEK
E-00803/2014/A002

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
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„Soha nem adom fel”
Intézményfenntartó Szervezet
igazgatója köszöntötte a megjelenteket és nyitotta meg a
diákok alkotásaiból összeállított tárlatot, amely a Soha nem
adom fel címet kapta.
A rendezvény ezt követõen
színházteremben folytatódott,
ahol Szabóné Zakó Krisztina
és Pozsonec-Csoma Veronika
intézményvezetõk köszöntötték a vendégeket és a diákokat,
majd Pácsonyi Imre, a Zala
Megyei Közgyûlés alelnöke
mondott beszédet.

A program meghívott díszvendégeként Szekeres Pál miniszteri biztos, olimpiai bronzérmes és háromszoros paralimpiai bajnok tõrvívó osztotta meg gondolatait a közönséggel, ezt követõen pedig Horváth László polgármester is köszöntötte a megjelenteket.
A rendezvény a szervezõ
intézmények kulturális programjával és állófogadással
zárult.
k.r.

Kulturális program is színesítette a rendezvényt.
December másodikán a
Móricz Zsigmond EGYMI és a
Kolping Támogató és Foglalkoztató Szolgálat közös szervezésében került sor a két
szervezet Fogyatékkal Élõk Világnapja alkalmából megtartott rendezvényére Lentiben.

A város mûvelõdési központjában megtartott esemény elsõ felében kiállításmegnyitóra invitálták a vendégeket, ahol Farkas Katalin, a
zalaegerszegi tankerület igazgatási vezetõje és Tóth Gábor,
a Kolping Oktatási és Szociális

Ünnepi hangulatban

109.900 Ft
Horváth László polgármester köszönti a megjelenteket.
Advent harmadik vasárnapján Lentiben és Bárszentmihályfa
településrészen is meggyújtották a
szenteste közeledét jelzõ harmadik adventi gyertyát. Lentiben kora este folytatódott
az Arany János Általános
Iskola és AMI ünnepi hangversenysorozata, ahol az iskola zenetagozatos növendékei
varázsoltak ünnepi hangulatot
a Szent Mihály plébánia falai
közé.

Bárszentmihályfa városrészben ünnepi szentmisével egybekötött adventi gyertyagyújtást tartottak a település központjában található fûzsátorban berendezett betlehemnél,
ahol Horváth László polgármester is köszöntötte a megjelenteket, majd a Köbli Tamás
plébános által megtartott istentiszteletet követõen meggyújtották a harmadik adventi
gyertyát is.
K.R.

Az akció január 25-ig vagy a készlet erejéig tart. Az árak az áfát tartalmazzák! Az akció csak a zalaegerszegi üzletünkben érvényes!
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Vörösmarty-napok Lentiben

A díjazottak…
Ünnepélyes megnyitóval,
megemlékezéssel, díjak átadásával kezdõdött a közelmúltban a Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola, névadóról elnevezett rendezvénysorozata.

– Kötelességünknek érezzük, hogy minden iskolánkba
járó tanuló megismerje névadónk, a Szózat költõjének
életútját – hangsúlyozta megnyitójában Horváth Lászlóné
intézményvezetõ.

Az ünnepi megemlékezést
követõen sor került a Vörösmarty oklevelek átadására. Az
elismerést az idén Szunyogh
Lászlóné tanárnõ – a több évtizedes munkaközösség-vezetõi munkájáért, valamint a magyar nyelv és irodalom tantárgy területén kifejtett eredményes, hagyományápoló tevékenységéért, Joós Andrea
tanítónõ a matematika tantárgy területén végzett eredményes munkájáért és színvonalas kézmûves tevékenységéért kapta meg. A tanulók közül
Kiss Nelli 8.a osztályos tanuló
kimagasló kulturális tevékenységéért és közösségi munkájáért, Kaszás Zsóka 8.b osztályos tanuló kimagasló kulturális tevékenységéért és közösségi munkájáért kapott oklevelet.
A rendezvénysorozat versenyeit, így a Vörösmarty Mate-

matika Versenyt a 3.osztályban
Joós Dávid (Lenti Arany János
Általános Iskola és AMI) nyerte, 4.osztályban Pintér Gitta
(Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola), 5.osztályban
Nagy Zsófia (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola), 6.osztályban Nyári Ákos
(Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola). A megyei versés prózaíró pályázat verskategória 2. helyezettje lett Németh Zsanett (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola). A Vörösmarty Szavalóversenyt óvodás kategóriában
Iványi Anna, 1-2. osztályos
kategóriában Antal Bianka
Boglárka (1.b - Lenti Vörösmarty M. Ált. Isk.), 5-6. osztáSteiner
Joakim
lyosoknál
(Lenti Arany János Általános
Iskola és AMI), 7-8. osztályban
Kiss Nelli (Lenti Vörösmarty
Mihály Általános Iskola) nyerte.

Karbantartási, felújítási munkálatok Pákán
Különbözõ felújítási és karbantartási munkálatok elvégzésérõl és a közeljövõ terveirõl
értesítette lapunkat Lukács Tibor, Páka polgármestere:
– Pákán, a Dózsa utcában
áteresz és ároktisztítási munkálatokat végeztünk el a közelmúltban. Már nagyon ráfért
erre a területre a karbantartás,
a munka által könnyebbé válik
a csapadék elvezetése – kezdte
tájékozatóját Lukács Tibor.
– Milyen összegekbõl valósították meg a felújítást?

– A költségek szempontjából kiemelném, hogy településünk nem volt eladósodva, így
adósságkonszolidációban nem
részesültünk, hanem a megállapított kétszer húsz millió forintot kaptuk meg. Ebbõl fedeztük az elõbb részletezett
felújítási munkálatot, továbbá
a maradék pénzbõl két belterületi utcát szeretnénk majd
tavasszal leaszfaltozni, valamint a kultúrház színháztermét felújítani.
dj

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Lenti és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Tisztítják az árkot Pákán.

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

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

2016. december
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Mikulás Kupa és futsal sikerek
Idõrendi sorrendben a
Mikulás Kupa teremlabdarúgótornáról és a IV. korcsoport futsal megyei döntõben elért 3. helyezésrõl értesítette lapunkat Drávecz
alpolgármester,
az
Gyula
Arany János Általános Iskola és
AMI tanára.
– Közel 30 éves múltra tekint vissza a Mikulás Kupa rendezvényünk, amely az utóbbi
idõben egyben a diákolimpia
helyi döntõje is, a gyõztes csapat képviseli a térséget a megyei döntõben – avat a részletekbe Drávecz Gyula. – Ez a torna a 2. korcsoportnak, a 3-4.
osztályosoknak lett megszer-

vezve. Egy bemutatkozó mérkõzés is zajlott, ugyanis a harmadikasok nagyon szerettek
volna játszani, bemutatkozni
egy ilyen jeles eseményen. A
kupán elsõ lett a Lovászi, második a Lenti Arany, harmadik
a Lenti Vörösmarty csapata.
– Egyéb focisikerek?
– IV. korcsoportos futsal
csapatunk a keszthelyi döntõben – Nagykanizsát verve, Letenye elleni döntetlennel és a
Landorhegytõl elszenvedett 42-es vereség után – a harmadik
helyért mérkõzhetett a Keszthely Csány-Szendrey Iskolával,
melyet remek játékkal 1-0-ra
legyõztünk.

Lenti úszósikerek

MUNKALEHETÕSÉG LENTIBEN
A THERMAL HOTEL BALANCE**** szállodában!
A szálloda L16 éttermébe

Éttermi Kisegítõ
munkatársakat keresünk

Érdeklõdni és jelentkezni az alábbi elérhetõségeken:
Tel: 0620/212-1978; tibor.vesztroczi@balancehotel.hu

• Bérfõzés

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás

um

ik

ar

ng

dencében – foglalta össze a
szakmai részt Kiss Tamás.
A kétnapos versenyen a
lenti csapat tagjai voltak: Róhrer Ádám (2009), Róhrer Emma (2006), Németh Nikol
(2007), Németh Réka (2007),
Szabó Mátyás (2007), Hõninger Barna (2005), Szabó
Júlia (2005), Boncz Maja
(2004), Holl Hanna (2003),
Lukács Dorka (2003), Pusztai
Kornél (2003), Kõmûves Balázs (2003), Horváth Eszter
(2001).
Az összesített csapatversenyben a Lenti GYÚK csapata a
3. helyen végzett.

Hu

A Lenti GYÚK versenyzõi a
hagyományosan megrendezett
soproni emlékversenyen vettek részt legutóbb – tájékoztatott Kiss Tamás elnök-vezetõedzõ.
– A soproni különleges kupola alakú uszodatér, a 33,3 mes medence kiváló helyszínt
adott a felmérésre. A versenyidõszak ezen szakaszában a
lenti medencéhez hasonló körülmények kedveztek a versenyzõk számára, hiszen megszokott már nekik a medence
mérete. A fordulók kihasználásával jobb idõt lehet elérni,
mint az 50 m-es szabvány me-

A futsalcsapat: Pusztai Gergõ, Vörös László (kapus), Kovács
Izsák (kapus), Varga Szabolcs, Petõ Balázs, Vajmi Lóránt,
Kondákor Bálint, Szabó Kornél, Hammadeh Yezen, Szunyogh
Levente, Gazdag Olivér, valamint Györe László és Drávecz
Gyula edzõk.

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

Lenti és Vidéke
Közéleti havilap

www.zalatajkiado.hu

Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
Szerkesztõség:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTÕ IRODA
• 28 biztosítótársaság képviselete egy helyen!
• Lakás,- kötelezõ gépjármû-, casco, utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,
- vállalkozói,- mezõgazdasági és egyéb egyedi biztosítások.
• Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól.
• Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása!
• Kötelezõ biztosítás esetén árgarancia a legolcsóbb díjra!
• Személyi kölcsönök, jelzáloghitelek, lakáshitelek, hitelkiváltás,
elõzetes banki költségek nélkül, már minimálbértõl is.

25% kedvezményt adunk a
kupon felmutatójának
újonnan kötött lakásbiztosításának díjából!

AKCIÓ!

Ha elolvasta, adja tovább!

H-Kontakt Group Kft. / Horváth József
8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu

,
CO K

G FB

8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.

• Lyoness kedvezménykártyáját
nálunk igényelheti.

C AS

• Lyoness pénzvisszatérítés
új és meglevõ biztosításai után!

PÓTSZILVESZTER LENTIBEN
A THERMAL HOTEL BALANCE**** szállodában!
Február 4-én szombaton 19.00 órától 02.00 óráig

Hónaptól hónapig…

közéleti havilap

XIV. évfolyam 2012. július

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

Elérhetõségeink:

Sztárvendég:

Bereczki Zoltán

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

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

Zene: Music Fly Band
4 fogásos büfévacsora
(2 fajta elõétel, 2 fajta leves,
4 fajta fõétel, köretek, desszertek),
éjfélkor: malacragu, virsli, lencse
Belépõ: 8 470 Ft /fõ
Érdeklõdni, asztalt foglalni (korlátozott számban)
az alábbi elérhetõségen lehet: 0620/571-0920

