kö zéleti

havila p

XIX. évfolyam 2017. május

Pedagógus nap Lentiben

Elismerték áldozatos munkájukat.
A térség pedagógusait, az nap alkalmából a Lenti Mûoktatási intézmények dolgo- velõdési Központ színházterzóit köszöntötték Pedagógus mében tartott ünnepségen. A

megjelenteket elõször Horváth László, Lenti város polgármestere köszöntötte:

– Önkormányzatunk és a
képviselõ-testület nevében nagy
tisztelettel köszöntöm önöket,
megköszönöm a Lenti Járás
valamennyi oktatási intézménye pedagógusainak, dolgozóinak áldozatos munkájukat, melyet az egész tanév során és ha
kell, azon túl is végeztek. Hálásak vagyunk, szülõként mindenki hálás, hiszen odafigyelnek gyermekünkre, hálásak
vagyunk azért is, ha óvatosan
is, de segítõ szigorral „nyesegetik a gyermekek vadhajtásait”. Biztos tudást, eligazodást
nyújtanak gyermekeinknek az
életben és tevékenyen igyekszenek részt venni intézményükkel, tanulóikkal, a pedagógusokkal a város kulturális, mûvészeti és közösségi életében.
Ünnepi beszédet Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi
Központ igazgatója tartott:
(Folytatás a 2. oldalon)

Lenti Termálfürdõ
„a pihenés oázisa Zalában”

A csúszdás
élménymedence
június 3-tól nyitva!

Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiapark
Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu
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„Gyere és próbáld ki magad!”
Szakmák bemutatkozása Lentiben

A burkolóknál mozaik képek is készültek.

Pedagógus nap Lentiben
(Folytatás az 1. oldalról)
– Kedves kollégák! Soha ne
feledjétek, hogy aktív munkátok során válhattok csak példaképekké! Sokan emlékszünk
olyan pedagógusokra, akiket
szerettünk és akiket szerettünk annak a tanítására is nyitottabbak voltunk. Csodálhatnak, elismerhetnek azért amit
tudunk, de szeretni azokért a
kapcsolatokért szeretnek bennünket, amit kialakítunk magunk és tanítványaink, magunk és környezetünk között.
Szent Ágoston gondolataival
szólva: „Akinek szíve tele van
szeretettel, mindig van valami
ajándékozni valója.” Ajándékozzuk meg gyermekeinket ismerettel, tudással, emberséggel, a jó példával. Mutassuk
meg azt az utat, amely a kitartáshoz, a szorgalomhoz, a becsületességhez, az igazság melletti kitartáshoz vezet.
A folytatásban elismerések
átadására került sor, melyeket
a települések polgármesterei,
Kajári Attila és Horváth László
adott át.
Kitüntetésben
részesült:
Pestovics Miklósné, a Rédicsi
Móra Ferenc Általános Iskola
pedagógusa, Erdei Lajosné, a
Rédicsi Móra Ferenc Általános
Iskola pedagógusa, Bek Zoltánné, a Pákai Öveges József
Általános Iskola pedagógusa,
Szabó Józsefné, a Pákai Öveges József Általános Iskola pedagógusa, Kovács Kálmán, a
csesztregi Kerkai Jenõ Általános Iskola pedagógusa, Csáki
Lajos, a lovászi Buda Ernõ Körzeti Általános Iskola pedagógusa, Bánkuti Lászlóné, a Lenti Napközi Otthonos Óvoda

óvodapedagógusa, Kovácsné
Prok Erzsébet, a Zalaegerszegi
Szakképzési Centrum Lámfalussy Sándor Szakképzõ Iskolájának pedagógusa, Fentõsné
Balla Gabriella, a Lenti Arany
János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola pedagógusa, Szekérné Gróf Lilla, a
Lenti Arany János Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola pedagógusa, Horváth
Lászlóné, a Lenti Vörösmarty
Mihály Általános Iskola pedagógusa, Tüske Károlyné, a
Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola pedagógusa, Némethné Gaál Mária, a Móricz
Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény pedagógusa, Ácsné Máté
Szilvia, a Móricz Zsigmond
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény pedagógusa, Bíró Krisztina, a
Gönczi Ferenc Gimnázium és
Szakgimnázium pedagógusa,
Szalainé Pál Alíz, a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
lenti tagintézményének gyógypedagógusa.
Aranydiplomát vehetett át:
Kocfán
Józsefné,
Takács
Lászlóné, Mujdricza Dezsõné, Németh Miklósné, Farkas
Lajosné, Jobbágy Jánosné
nyugalmazott pedagógus. Rubindiplomát kapott: Tantalics Béla nyugalmazott pedagógus.
Az ünnepi mûsorban a
Móricz Zsigmond Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és az Arany János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola tanulói
mûködtek közre.
dj

A Nemzetgazdasági Minisztérium által támogatott, kiemelt projekthez kapcsolódott
szakmákat bemutató, népszerûsítõ programjával a Lámfalussy Sándor Szakképzõ Iskola Lentiben.
– Úgy gondoltuk, a szakmák megismerését nem lehet
elég korán kezdeni, így az immár második alkalommal megtartott programunkra nagycsoportos óvodásokat, általános
iskolások különbözõ korosztályait is meghívtuk – mondta a rendezvény kapcsán Tótiván Endre igazgató. – Termeinkben a térség, illetve
iskolánk szakképzési kínálatát
mutatjuk be, melyekkel a helyi
munkaerõ piaci igényeknek is
meg tudunk felelni. Mindezek
mellett fontos szerepet kapott
tanulóink kreativitásának és az
iskolában folyó egyéb munkáknak a bemutatása, gondolok itt
Háry Zsófia tanulónk festményeinek kiállítására vagy a
„Boldog Iskola” programra.
– Milyen szakmák kerültek bemutatásra?
– A legnagyobb „dzsemborink” a tornateremben került
elhelyezésre, ahol a szakmacsoportjaink mutatkoznak be,
a Mentõállomás és a Kolping
Gondozási Központ munkatársai mellett. Itt kerültek kiállításra a végzõs asztalos tanulóink vizsgaremekei, könyvtároló szekrény, íróasztal, tömörfa ágy alkották például a bemu-

tatót, de a helyszínen is készítettek asztalosmunkákat. Hegesztõ és lakatos tanulóink a
késztermékeiket hozták el és
különbözõ dísztárgyakat késztettek a teremben, nem kis zaj
kíséretében. Az építõiparból
két szakmát, a kõmûvesek és a
burkolók munkáját mutattuk
be, kisméretû téglából készített boltívek, falazatok, illetve
mozaikképek készültek. Külön standunkon korszerû és
egészséges ételeket lehetett
kóstolni, amelyek már tavaly is
nagy sikert arattak, továbbá
felszolgáló tanulóink tettek fel
egy díszterítéket. A bemutatókat úgy kell elképzelnünk,
hogy az érdeklõdõk beállnak a
munkafolyamatba,
kipróbálhatják magukat, az eszközöket
a fõ szlogenünknek megfelelõen „Gyere és próbáld ki
magad!”. A nap zárása egy tombolasorsolás volt, a tombolákat
a helyszínekért lehetett kapni,
volt, aki tucatnyi sorsjegyet
gyûjtött össze.
– Milyen konkrét eredményei vannak a népszerûsítõ
programnak?
– A beiratkozások alkalmával visszaköszönnek a látogatók, leendõ tanulóink szakköreinkben is kipróbálhatják magukat, nagy érdeklõdés mutatkozik a kétkezi ügyességet
megkívánó, gyakorlati munkák
iránt – zárta gondolatait az
igazgató.
D.J.

Közzététel
A Kerka Kulturális Egyesület (8960, Lenti, Templom tér 5.)
2016. évi gazdálkodásának fõ mutatói:
Mérlegfõösszeg: 2 071 eFt
Közhasznú tevékenység bevételei: 2 040 eFt
Közhasznú tevékenység ráfordításai: 2 833 eFt
Tárgyévi eredmény: -793 eFt
SZJA 1% bevétele: 205 eFt
Köszönjük az 1%-os felajánlásokat, kérjük, hogy a jövõben
is támogassák egyesületünket!
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Az édesanyákat és a nagymamákat köszöntötték Reszneken
Hagyományaihoz híven május elsõ vasárnapján az édesanyákat és nagymamákat köszöntötte Resznek ifjúsága, az
eseményrõl Csiszárné Fliszár
Eszter szervezõ számolt be
lapunknak:
– A helyi gyermekek minden évben nagy szeretettel és
izgalommal készülnek erre az
ünnepségre, hiszen érzik és
tudják, hogy az anya-gyerek
kötelék a világon mindennél
erõsebb. Már a mûsort megelõzõ hetekben készítik saját
kis ajándékaikat, tanulják a
verseket és élvezik az „Anya ez
TITOK” mondat csodáját. Az
idén az általuk kifestett kaspóval és egy szál virággal lep-

ték meg az ünnepelteket, akik
könnyeikkel küszködve ölelték, csókolták csemetéiket,
unokáikat. Nagy dolog látni,
hogy milyen fontos szerepe
van ennek a napnak a gyerekek életében, hiszen focit,
számítógépet és babát hátrahagyva naponta lelkesen próbáltak, hogy ne okozzanak csalódást anyának, mamának.
Gyermeki õszinteséggel és izgalommal csuklott el a hangjuk versmondás közben, vagy
adták a mama ajándékát is
anyának. Jómagam is meghatódva hallgattam saját csemetéim verseit és értettem meg,
hogy miért is jelentett oly sokat a helyi anyukáknak, ami-

Reszneken is ünnepeltek…
kor néhány éves szünet után
újra Anyák napi mûsorral
álltunk a közönség elé a 2011-

es esztendõtõl kezdve minden
évben.
dj

Bunkerkoncert Lovásziban A férfiak ünnepe

Másodszor rendeztek koncertet.
A lovászi légópincét, mint
helyi turistalátványosságot többek között bunkertúrákkal,
idegenvezetéssel és második
alkalommal bunkerkoncerttel
is népszerûsítik a helyiek. Boa
Szilvia tanárnõt, a Mixolied
kamarakórus vezetõjét a bunker bejáratánál még az elõadás
elõtt kérdeztük céljaikról.
– Elõször tavaly próbálkoztunk ennek a helyszínnek a
nagyközönség elõtti megismertetésével, úgy tûnt, ez az
igencsak rendhagyó környezet
megszépülhet, ha egy kicsit
kultúrával fûszerezzük, a látogatók pedig kivétel nélkül kitûnõen érezték magukat a
bunkerben. A sikeren felbuzdulva határoztuk el, hogy
minden
évben
keresünk

egy alkalmat a bunkerkoncertre.
– Milyen darabokkal készültek a mai koncertre?
– Megpróbáljuk minden alkalommal bemutatni, hogy az
érdeklõdésünk is igen sokszínû, szerepet kap a népzene, a
megzenésített versek, Jánosi
Péter kísér bennünket gitárral.
A zene szüneteiben Hóbor
Alexandra prózával és verssel
kedveskedik az érdeklõdõknek.
– Miért az óvóhelyet választották helyszínül?
– Szerettük volna népszerûsíteni a helyet, mint turisztikai látványosságot, aztán felfedeztük, hogy az akusztikája is
kiváló, így több feltétel is adott
volt az ismételt bemutatóhoz.
D.J.

Tavalyi sikerükön felbuzdulva az idei éves munkatervükbe is beiktatták a – hivatalos férfinapon – tagtársaik köszöntését a Lenti Civil Nyugdíjas Klubnál.
– A nõnapi köszöntéseink
egyre komolyabbá váltak az évek
folyamán, egy-egy szál virágtól
immár a komplett mûsorokig
jutottunk, és az „esélyegyenlõség” megkívánta, hogy a férfi
tagtársakról is megemlékezzünk
– avat a részletekbe Császár
Dezsõ, a klub elnöke. – Tavaly
játékos vetélkedõben volt részünk, az idén nagyon titokzatosak a hölgyek, valamilyen mûsorra számítunk, semmi egyebet nem tudunk a programról.
– Hányan vannak a
klubban?
– Klubunk létszáma 31 fõ,
alapszabályunk szerint ajánlás-

Nagy volt a meglepetés.

sal kerülhetnek be hozzánk új
tagok, amit többségi szavazattal fogadunk el azután. Általában havi egy-két összejövetelt
tartunk, jól bevált programjaink a farsanghoz, nõnaphoz,
férfinaphoz, karácsonyhoz köthetõek, kirándulni is szoktunk
és nagyon fontos, hogy közös
programokat tartunk a lovászi
és csesztregi nyugdíjas klubokkal. A közeljövõben épp rajtunk a sor, a három klubnak
sportnapot szervezünk, érdekes kvíz, ügyességi és technikai feladatokkal.
A meglepetés nem sokáig
váratott magára, a hölgytagság
apácának öltözve átköltött egyházi liturgiát adott elõ, a férfiak pedig nagy tapssal, nevetéssel fogadták az ajándékmûsort.
(d)
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A játék a leggyorsabb út az emberek szívéhez
Épül, megújul a rédicsi gördeszkapálya

Fotó: Zalatáj
Újjáépül a rédicsi pálya.
korábban itt akadt meg a
munkánk, de a rossz határidõk
miatt nem tudtunk élni a lehetõséggel. Ez a „bumeráng”

visszatérõ összeg egy kicsit
megfogyatkozva, de végre a
rendelkezésünkre állt, így kapott új lendületet a pálya építése.
– Mi lesz a következõ
lépésük?
– A lendvai cég szakemberei kialakítják a nagy lejtõt, az
induló részt, majd a piramis
szakasz és két félcsõ is kialakításra kerül.
– Ön sajátos módon, a
sport által fogja össze a fiatalok közösségét. Mi a tapasztalata az ifjúságról?
– A gyerekeknek én is a jó
példámmal tudok segíteni, bár
elmúltam ötven éves, a mozgás
mindennapos az életemben és
sokan követnek is ebben. Sokan kérdezték: a gördeszka hogyan illik össze a reverendával.
Ez csak azok számára kérdés,
akik nem jártak hittanra, mert

Az akció a megjelenéstõl június 20-ig érvényes!

Fotó: MTI
Lendvai Zoltán jó példát mutat a fiataloknak.
Újjáépül a rédicsi gördeszkapálya, tudtuk meg Lendvai
Zoltántól, a falu plébánosától.
Az elmúlt két évben a rédicsi –
régebbi – pálya elemeit kölcsönbe adták a helyiek a lenti
fiataloknak, most ezek is beépítésre kerülnek az állítólag
Európában is egyedülálló pályába, a régi helyen.
– 2011-ben épült meg a pályánk, amit a lendvai Varis Top
cég állított össze, melynek néhány elemét késõbb kölcsönadtam a lenti fiataloknak, megsajnálva õket, ugyanis õk nem
szabályos módon, közterületen gyakorolták ezt a szép
sportot – beszél a részletekrõl
a „gördeszkás papként” híressé vált plébános. – Most a cég
egy bemutató pályát szeretne
itt kialakítani, ajándékképpen
megtoldva néhány elemmel,
ugyanis a veszprémi, kaposvári, zalaegerszegi pályák megépítésében sokat segítettem. A
pálya betonozása megtörtént,

ahogy papjaink együtt játszottak, reverendában együtt fociztak, kerékpároztak a gyerekekkel, én is azt teszem. Nagy
példaképem II. János Pál pápa,
aki profi síelõ volt, evezett,
kajakozott, de élete utolsó
szakaszában is sokat sétált a
természetben. Ilyen extrém
módon adom át az evangéliumot, igaz a mondás, a játék
a leggyorsabb út az emberek
szívéhez. Egy-egy ilyen pályaavatás imádkozással kezdõdik,
aztán a szentelt víz hintése
következik, majd a gurulás, a
játék és már ott is vannak a
fiatalok mellettem: plébános
úr maga nagyon ügyes, van
Isten? Vagy máskor: maga
miért lett pap? Ekkor már
beszélhetünk is arról, hogy õk
is kérdezzék meg: mi Jézus
terve velünk?
dj
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Kalandjárat Lentiben
Zalakarosi nyaralásán tapasztalt példát valósított meg
Takács Zoltán vállalkozó, aki
egy turista kalandjáratot helyezett üzembe a közelmúltban, Lenti város turisztikai
kínálatát bõvítve ezzel.
– Ez egy benzines motorral
mûködõ 18 személyes városnézõ kisbusz, ami épp ilyen céllal
épült. Lassú jármû, legnagyobb sebessége 40 km /óra,
ami pontosan megfelel a látogatók igényeinek.
– Milyen útvonalakat jelöltek ki?
– Több útvonalat is terveztünk, a Bereg-túra a szállodától
indul és a Sárberki-tó a célpontja, közbeiktatva helyi kézmûvesek felkeresését és az õ
bemutatójuk megtekintését. A
következõ megálló a gokart

pálya, a kipróbálók a következõ járattal utazhatnak tovább,
majd visszaérkezünk a szállóhoz. A másik tervezett útvonal
hosszabb, a lendvadedesi tóhoz megyünk, borkóstoló közbeiktatásával, majd vissza. Késõbbi útvonalterveinkben egy
lendvai látogatás is szerepel.
– Hogyan lehet jelentkezni
a járatra?
– Figyelemfelkeltõ táblát
helyezünk ki a városban a
megállóknál, továbbá a Hotel
Balance szállónál is lehet jelentkezni.
Pokoláb Éva, a Hotel Balance értékesítési asszisztense
érdeklõdésünkre elmondta: a
szálloda kínálatába is beépítették a kalandtúra járatot.
– Egy új attrakció keretében jelenik meg a szálloda

A városnézõ kisbusz…
kínálatában az autóbuszos
városnézõ túra, melyet rögtön beillesztettünk a nyári
csomagjaink közé. Nem kell
megvárni, amíg megtelik egy-

egy járat, óránként indul
majd és lehetõség nyílik
egyéb érdeklõdõk kiszolgálására is.
dj

Gyermeknap Zalabaksán
Goldfinger Tünde családgondozó és Cseke Ildikó területi illetékes esetmenedzser
szervezésében tartották meg a
közelmúltban Zalabaksán a
gyermeknapot. A szervezõket
az elõzményekrõl és a megvalósított programokról kérdeztük:
– Szervezõ munkánkba bekapcsolódott Horváth Ottó, a
település polgármestere, a helyi könyvtárból Gerencsérné
Fodor Márta és Grófné Östör
Márta védõnõ is – kezdte a
szervezéssel a családsegítõ
szakembere.
– A délelõttöt Mutyi bohóc
bemutatójával kezdtük, így a
kiváló hangulat azonnal adva
volt, ezalatt a elõcsarnokban
egészséges ételek bemutatójára és kóstolására volt lehetõség
– vette át a szót Cseke Ildikó. –

Jóga móka bemutatónkat a védõnõ tartotta és bûnmegelõzési tartalommal Dányi József, a Lenti Rendõrkapitányság fõelõadója hívta fel a
gyermekek figyelmét a nyár
veszélyeire. A nap végén
ügyességi játékokat tartottunk
a gyerekeknek, az õket kísérõ
felnõttek pedig egészségügyi
szûréseken vehettek részt,
köztük például vérnyomás- és
vércukorszint mérése is lehetséges volt.
– Hány gyermeket vártak
a programra?
– Húsz-harminc gyereket
vártunk, inkább az általános
iskolás korosztályt, meghívókat osztottunk, plakátokat helyeztünk ki, még a Facebookon
is üzentünk, így az érdeklõdõk
számával meg is voltunk
elégedve.

Mutyi bohóc szórakoztatta a gyermekeket.
– Hogyan kerül egy család
az önök segítõ látókörébe?
– A hátrányos helyzetû családok gondozása a szakterületünk, tanácsadást végzünk és
a szabadidõ hasznos eltöltését is segítjük programjaink-

kal. Célunk volt egy sajátos jelzõrendszer kiépítése, mûködtetése. A háziorvos, védõnõ,
pedagógusok, körzeti megbízott jelzése alapján kerülnek
hozzánk a rászoruló családok.
D.J.

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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Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum (TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001)

A paktumot megvalósító szervezetek képviselõi.
Zala megye felismerte,
hogy a munkaerõpiaci problémák kezelése az önkormányzatok, a foglalkoztatási szervek, a helyi vállalkozások és az
érintett nonprofit szervezetek
együttmûködésével a leghatékonyabb, így a megyei önkormányzat vezetésével az egész
megyére kiterjedõ foglalkoztatási együttmûködés jött létre.
A támogatási szerzõdés
aláírását követõen, 2016. július
1-tõl indult az a közös munka,
amelyben konzorciumi partnerként részt vesz a Zala Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Fõosztálya, a Zala Megyei

Önkormányzati Hivatal, a Zala
Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány, és a Zala Megyei
Területfejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. Az
együttmûködésben a konzorciumi partnerek mellett további 23 szervezet vesz részt,
köztük a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, városi önkormányzatok, érdekképviseletek.
Az aláírást követõen a megvalósításában résztvevõ öt
munkacsoport (kis- és középvállalkozások, mikrovállalkozások, turizmus, szociális gazdaság, helyi termék) is megtartotta alakuló ülését. A munka-

Fogadóórák Lentiben
Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester
fogadóórájára a 92/553-912-es telefonszámon lehet jelentkezni.
Önkormányzati képviselõk fogadóórái:
Árkovicsné Pezzetta Claudia
2017. június 7-én (szerdán) 9.00-10.00 óráig,
Vatali Ferenc
2017. június 7-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig,
Ferenczi Róbert
2017. június 12-én (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,
Héra József
2017. június 12-én (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,
Dr. Fekete Zoltán
2017. június 27-én (kedden) 15.00-16.00 óráig.
Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozóterem
Városrészekben tartandó fogadóórák:
Vatali Ferenc
2017. június 7-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,
Kiss Tamás
2017. június 11-én (vasárnap) 16.00-17.00 óráig a
bárszentmihályfai kultúrházban,
Ferenczi Róbert
2017. június 12-én (hétfõn) 10.0011.00 óráig a
mumori kultúrházban
fogadják az érintett városrész lakóit.

csoportok elsõdleges feladata
ágazati stratégiák és innovatív
projekttervek készítése szakértõk közremûködésével.
A paktum keretében 2016.
december 8-án aláírásra került
„Zala Helyi Termék Charta”,
ami a megtermelt áruk és
szolgáltatások piacra jutásának elõsegítésére jött létre. A chartát a Zala Megyei Önkormányzat, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a
megyében mûködõ
hét LEADER Helyi
Akciócsoport, és a
Zalai Hírlap írta
alá.

A paktum kiemelt célja,
hogy mozgósítsa a megye
munkaerõ-tartalékait, illetve
hogy fejlessze a munkaerõkínálatot. A foglalkoztatási
paktum célcsoportja a hátrányos helyzetû álláskeresõk. A
célcsoport és a foglalkoztatók
képzési, inkubátor, munkerõpiaci és foglalkoztatási szolgáltatásokat,
támogatásokat
vehetnek igénybe. A képzések
a képzési jegyzék megjelenését követõen, 2017. júniusától indulnak.
A megyei paktum ellátja
Zala megye egészére vonatkozóan a paktum pályázatokhoz
kapcsolódó ernyõszervezeti
feladatokat: a megyei, a helyi,
és a két megyei jogú város
által létrehozott paktumok
mûködésének összehangolását a Nemzetgazdasági Minisztérium közremûködésével.
A megyei paktum elérhetõsége: www.zalapaktum.hu

Pályázati felhívás
Lenti Város Jegyzõje pályázatot hirdet Lenti Polgármesteri
Hivatal Önkormányzati és Városfejlesztési Osztályán titkársági
ügyintézõ munkakör 2017. július 10. napjától történõ betöltésére, határozatlan idõtartamú kinevezéssel.
A betöltendõ munkakörre, az ellátandó feladatokra, a pályázat benyújtásának feltételeire, valamint a pályázati eljárás rendjére vonatkozó részletes információk megtalálhatóak Lenti város honlapján (www.lenti.hu), valamint a
www.kozigallas.gov.hu weboldalon a „Közigállás” portálon.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Lenti és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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A fiatalok szórakozási, sportolási lehetõségei Lentiben

A Lenti Nyári Esték keretében számos koncertet rendeznek a
városban.

színházi elõadásokat az óvodásoknak, az általános és középiskolásoknak és a felnõtteknek
is – folytatja Völgyiné Boa Katalin. – Visszahoztuk a régi
idõk „klubdélutánjait” is. Az
intézményben üzemel egy különterem, ami a Lenti Információs Pont, rövidítve az „Ifi
pont” nevet kapta. Itt társasozhatnak,
beszélgethetnek,
csocsózhatnak, vagy ha kedvük tartja magazinokat is
olvashatnak a fiatalok.
Lentiben nem csak a mûvelõdési ház kínál elfoglaltságot
a fiataloknak, lehetõség van
testmozgásra is. Jelentkezhetnek a helyi futball, kézilabda, úszó klubba, de akár az
íjászcsapatba is. Akik csak sétálni, futni vagy biciklizni szeretnek, azok számára is van
alternatíva. A helyi Mocorgók
egyesület évente több gyalogtúrát rendez, továbbá a fiataloknak lehetõségük van indulni az évente megrendezett
Futónapon, amelyet szintén az
egyesület szervez. A város egyik
legnagyobb sportrendezvénye
a 24 órás kerékpáros maraton,
amelyen minden évben rengeteg helyi középiskolás, egyetemista és felnõtt is részt vesz.
Azok, akik a zenét választják kikapcsolódásul, szintén
találnak kedvükre valót. A mûvelõdési központ minden évben megszervezi a Lenti Nyári
Esték nevû programsorozatot,
ekkor minden pénteken ingyenes élõ koncerttel kedveskednek a városlakóknak.
Összességében a kisvárosban sokféle lehetõség közül
választhatnak a fiatalok. Az
már csak rajtuk múlik, hogy
élnek-e vele.
Pörzse Gergõ

A hagyományos lenti táncversenyen idén már közös produkció is volt.
Mindenkinek kell néha egy rosi drámások közé is belépkis pihenés, akár tanul, akár hetnek az érdeklõdõk.
dolgozik. Teljesen természe– A kisgyermekes családok
tes, hogy néha kicsit ki aka- számára rendezünk játszóhárunk kapcsolódni valahogy. zat, kézmûves foglalkozásokat
Erre hazánk nagyobb városai- és minden évben biztosítunk
ban rengeteg lehetõsége van
minden korosztálynak. De milyen szórakozási lehetõségeket
tud nyújtani egy olyan kisváros, mint Lenti?
A város fõ rendezvényforrása a helyi mûvelõdési központ, ahol változatos programokkal várnak minden korosztályt.
– A mûvelõdési központ
egy rendezvénystruktúrával dolgozik és ezt úgy állítja össze,
hogy különbözõ programokat
szervez – mondja Völgyiné
Boa Katalin, az intézmény
igazgatója. – Ezek közé tartoznak a színháztermi rendezvények, az ismeretterjesztõ elõadások, a sportprogramok, a
fesztiválok, mint például a Len- A 24 órás kerékpáros maratonra az ország minden részébõl
ti Nyári Esték. Ezeket gyakran
érkeznek résztvevõk.
látogatják a fiatalok.
Az igazgató asszony azt is
elmondta, hogy a környék fiataljainak
lehetõségük
van
bekapcsolódni a térség mûvészeti csoportjainak munkájába. Így néptáncolhatnak, szteppelhetnek, de akár még a vá-

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Porból leszünk…

Ma már mindenki figyel
magára. Mindig kitalálnak
valami okosságot, hogy mit
és hogyan együnk. Baráti
társaságban késhegyre menõ vita alakult ki errõl. Józsi
hallgatta a vitát, majd nem
bírta tovább, megszólalt:
– Nekem errõl mindig a
nagyapám jut eszembe. Minden reggel megsütötte a tojásrántottáját. Abban az idõben ezt fõben járó bûnnek
tartották. Az orvosa is gyakran figyelmeztette, hogy ez
nem tesz jót a koleszterinszintjének, ami az érrendszer károsodásához vezet.
Nagyapám hajthatatlan
volt. Ragaszkodott a régi
szokásaihoz. Mint utólag kiderült, jól tette. Azóta rehabilitálták a tojást. Kiderült
róla, hogy pont ellenkezõleg, segít a koleszterinszint
csökkentésében. Azóta én is
így vagyok az aktuális étrendi divatokkal. Ha valamit tiltanak, arra gondolok, lehet,
hogy ezt kellene inkább ennem. Próbálok józan paraszti ésszel hozzáállni az élethez. Minél frissebb és a természetes állapotukra hasonlító élelmiszerek vásárlására törekedek. És fõzök,
mert nem egy ismerõsöm
dolgozott az élelmiszeriparban. Amikor elkezdtünk beszélgetni a szakmájukról, csak sejtelmesen mosolyogtak.
Azóta még többet fõzök,
és odafigyelek, hogy ehhez
mit használok fel, mert különben porból leszünk és
porrá leszünk…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Nemzetközi úszóverseny Lentiben
madik fordulója is volt egyben. Kiss Tamás edzõt, a
Lenti GYUK elnökét kérdeztük:
– A 150-200 induló közel
fele lesz amatõr sportoló, ez is
mutatja a verseny népszerûségét. Nemzetközi a versenyünk,
Csáktornyáról (Horvátország),
Radencibõl (Szlovénia) is várunk indulókat, továbbá Keszthelyrõl, Csurgóról, Nagykanizsáról, Nagyatádról, Sárvárról
is érkeznek úszók.
– Milyen esélyei vannak
tanítványainak?

205 versenyzõ lépett rajtköre.
Közel húsz éves hagyományuk van Lentiben az úszó-

versenyeknek. A legutóbbi a
Zala-Somogy körverseny har-

– Aki az országos huszadik
idõt megússza, különdíjban részesül, 64 saját versenyzõnk
indul a versenyen, jó esélyeink
vannak szép eredményeket
elérni.
A teljesítmények közül a
verseny végén két úszó, Szabó
Júlia és Szabó Mátyás eredményét emelte ki az edzõ.
A XVIII. Kerka Kupa (205
versenyzõ, 12 csapat) csapatverseny: 1. Keszthelyi Kiscápák, 2. Lenti GYÚK, 3. Europtech ZUK Zalaegerszeg.
dj

Pákai sportsikerek

Együtt ünnepeltek…
2002. május 22-e is aranybetûkkel került be a lenti
Móricz-intézmény krónikás
kötetébe.
Egy busznyi diák a helyszínen nézhette meg a ZTEFTC bajnoki meccset – telt
ház – 16.000 nézõvel együtt.
Elõtte készült közös fénykép
a ZTE és FTC csapataival a
stadionban.
A mérkõzésen a ZTE megszerezte fennállása elsõ élvonalbeli bajnoki címét. A ZTE
vezetõségének és Simon Antal úrnak köszönhetõen a
lenti gyerekek a bajnokcsapat

öltözõjében a kék-fehérekkel ünnepelhették a nagy
diadalt! Saját kezûleg készített ajándékcsomaggal kedveskedtek a móriczos nebulók Kocsárdiéknak, melyet Tóka Péter tanulónk
adott át.
Felejthetetlen nap volt
Zala megye sportéletében és
a lenti tanulók életében. A
történelmi napot Paksa Tiborné fotózta végig. E sorok
írója pedig egy eredeti bajnoki ZTE-mezzel lett megajándékozva…
Paksa Tibor

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

www.zalatajkiado.hu

Király Gábor ugrás közben.
A pákai Öveges József Általános Iskolából kaptuk a
hírt, hogy iskolájuk két tanulója, Király Gábor Gergõ és
Wünsch Lajos a közelmúltban
rendezett Országos Diákolimpián nagyon szép sikereket ért
el. A két tanuló a versenyre
megyei bajnokként jutott tovább, iskolájukat és Zala megyét is képviselték az országos
megmérettetésen.
– Király Gábor Gergõ magasugrásban, 4. korcsoportban, 155 cm-es ugrással lett
megyei bajnok, mellyel a 23.
helyen kvalifikálta magát az
országos diákolimpiára, ott
pedig 160 cm-es ugrásával a 17.
helyen végzett – sorolja tanítványai elért eredményeit érdeklõdésünkre Csordás Rózsa
testnevelõ tanár, felkészítõ. –
Wünsch Lajos súlylökésben, a
4. korcsoportban 12.28 m-es

Wünsch Lajos és Csordás
Rózsa.
lökésével lett megyei bajnok,
mellyel a 20. helyrõl indulhatott az országos versenyen,
ahol a 13.47 m-es lökésével a 7.
helyen végzett.
dj
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Családi délután a Vörösmarty-iskolában

2017. május

„Egy falatnyi Itália”

HAMISÍTATLAN OLASZ ÍZEKVILÁGA LENTIBEN

15 fõzõhelyre jelentkeztek a családok.
A Vörösmarty Oktatási - Nevelési Alapítvány Kuratóriuma
és az iskola Szülõi Szervezete
több mint húsz éve megszervezi családi délutánját. Némethné Cseke Viktória tanárnõ, a kuratórium elnöke érdeklõdésünkre elmondta: céljuk a szülõk, pedagógusok,
gyerekek számára egy kötetlen, felszabadult délutáni program biztosítása, ahol lehetõség

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje E-000803/2014/A001
Kisteljesítményû kazán fûtõ
E-000803/2014/A007

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

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

van a kikapcsolódásra, a közvetlen kapcsolatalakításra, szabadidõs tevékenységekre.
– Szeretettel várunk ilyenkor minden sportolni, fõzni,
versenyezni szeretõ családot,
közösséget – tette hozzá a tanárnõ. – A kikapcsolódást hagyományosan bevált programjaink, mint például a fõzés
szolgálják, az idén 15 fõzõhelyre jelentkeztek családok. Nagyon szeretik a családi ügyességi versenyünket, melyet az 12 évfolyamosoknak szervezünk. Tartottunk „Két keréken” kerékpáros ügyességi versenyt, kialakítottunk játszóházat óriáscsúszdával és élõcsocsóval, „Apró csodák, ügyes kezek” címmel kézmûves sarokban próbálhatták ki kézügyességüket a jelentkezõk.
– Hogyan újítják meg
évente programjukat?
– Igyekszünk minden évben újdonságokkal szolgálni,
„Feszíts! Célozz! Lõj” címmel
az íjászat tudományába tekinthettek be a gyerekek, alapítványunk pályázatából röplabdapályát sikerült kialakítanunk,
természetesen röplabda mérkõzésekre is sor kerül. A szülõkre is gondoltunk „Adj esélyt
az egészségnek!” címmel szûrõvizsgálatokon vehettek részt
a védõnõk jóvoltából. Itt szeretném megköszönni támogatóinknak, a kézmûveseknek,
az íjászoknak, a Lenti Rendõrkapitányságnak, a Védõnõi Szolgálatnak, és a résztvevõknek,
szülõknek, nagyszülõknek a támogatásukat, részvételüket, melylyel felejthetetlenné tették családi délutánunkat!
dj

Májustól a VÉN DIÁK étteremben!
Eredeti olasz receptek alapján
HELYBEN KÉSZÍTETT
· Frissen gyúrt tészták
· Hús- és halételek
· Salátatálak
· Desszertek

Házi készítésu szörpök több ízben!
Minden ételünkhöz hozzáillo borokat kínálunk/ajánlunk
kedves vendégeinknek!
Tel.: 92/334-858

Nyitva tartás
hétfo-kedd-szerda
10-15-ig
csütörtök
10-22-ig
péntek-szombat
10-23-ig
vasárnap: szünnap
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Padovában a Lenti Iszkiri Futóklub Egyesület
A XVII. alkalommal megrendezett padovai futóversenyen vett részt a közelmúltban

a Lenti Iszkiri Futóklub Egyesület. A delegáció nagy sikerként könyvelhette el a ver-

„Aranyos” kézisek
Két korcsoportban is kiválóan szerepeltek a lenti Arany
János Általános Iskola és AMI
kézilabdásai a legutóbbi diákolimpia megyei döntõjében.
– A III. korcsoport (5.-6.
osztályosok) Letenye, Egervár,
Zalaszentgrót csapatainak legyõzésével került a döntõbe,
melyet 15-7-re megnyert a
nagykanizsai csapat ellen –
mondta a versenyrõl Gódorné
Nagy Marianna edzõ, testnevelõ tanár. – A IV. korcsopor-

tot a 7.-8. osztályosok adják és
egy-két 5.-6. osztályos, mert
nekik lehetõségük van a „feljátszásra”. Õk a keszthelyi, s a
kanizsai csapatokat verve nyerték csoportjukat, majd a zalaszentgrótiakat 13-8-ra legyõzve
lettek megyei bajnokok. Tehát
mindkét korcsoporttal bejutottunk az országos elõdöntõbe,
ami nagyon szép eredmény a
lányoktól - összegzett Gódorné
Nagy Marianna.
(d)

III-as korcsoport, álló sor balról jobbra: Õr Rebeka, Baranyai
Ivett, Kománovics Dóra, Szabó Mercédesz, Gódorné Nagy
Marianna, Balogh Janka, Szabó Zsanett, Király Panna, Bundics
Réka, térdel: Gyurica Júlia, Kocsmáros Alexandra, Markotán
Rebeka, Strokay Janka, Káli Natália, Kovács Zsófia.

A lenti csapat.
senyt, ugyanis mindenki teljesítette az általa választott távot,
sõt egyéni csúcsok is születtek.
– Minden feltétel adott volt
a kiváló teljesítményhez, felkészülésünk, az idõjárás, a profi
szervezés és a kijelölt útvonal
nehézsége – kezdte beszámolóját Joós József, aki a maratoni távot 4 órán belül futotta
le (!) 53 évesen a versenyen. –
Több, mint háromezer induló
volt és a verseny rangját emeli
a kenyai futók versenyzése,
akik világcsúcs közeli eredménnyel végeztek az élen.
– Hogyan zajlott a többnapos túra a számotokra?
– A verseny elõtti szombaton utaztunk, megérkezés után
átvettük a rajtcsomagokat, rajtszámot és az idõmérõ chipet.
Egy kis városnézés után mindenki pihenni tért, egy kis
mentális felkészülést, ráhangolódást iktattunk be a verseny
elõtt.
– A lélekbeli ráhangolódás
nagyon fontos része a hosszú
távú futásnak!
– Igen, szinte minden a
fejben dõl el, amit magam is
igazolhatok, a táv felétõl fájdalmat éreztem futás közben,
koncentráltam, „számoltam magamban”, gondolataimat elterelve és aztán a célba érkezés
pillanatai mindenért kárpótol-

tak. Fantasztikus hangulat volt
a versenyen, a külvárosokba
érve hol egy zenekar, aztán
kórus, majd egy zongorista
produkciója kísért bennünket
és végig rengetegen szurkoltak
a futóknak. A befutó Padova
történelmi városrészében, a
belvárosban volt, szûk utcákon, emberek százainak tapsa
mellett értünk a Fõ térre.
– Hogyan értékelnéd a
csapatotok teljesítményét?
– Annak ellenére, hogy a
futás egyéni sport, felejthetetlen élmény csapatban versenyezni, érezni a közösség szellemét, a másik segítõ szándékát. A célba érkezéskor együtt
örültünk a másik teljesítményének, több egyéni csúcs is
született, mindvégig figyelemmel kísértük egymást futás
közben. A verseny után még a
maradtunk
Olaszországban,
Veronába kirándultunk, majd a
hazautazás elõtt a közeli Garda-tónál túráztunk.
Félmaratont futottak: Hõninger János, Hõningerné Császár Mónika, Ferincz Ágnes,
Molnárné Bánfy Mónika, dr.
Horváth Zsolt, Fakó Edit, Tóth
Klára, Wünsch Gábor, Mayer
Zoltán. Maratont futott: Joós
József , Parragi Szilvia, Fakó
Albert, Hamvas Imre.
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8960 Lenti, Takarék köz 4. szám alatti használtruha-üzletében
az alábbi termékek értékesítését kezdtük meg:
• Fapolcok 2.500 Ft-tól, mérettõl függõen
• Mobilágyak 16.000 Ft
• Italtartó 4.500 Ft

8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.

A termékek a helyszínen megtekinthetõk és megvásárolhatók.
Nagyobb tételre megrendelést felveszünk.

www.zalatajkiadó.hu

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

