
k ö z é l e t i h a v i l a p XVII. évfolyam 2015. szeptember

(Folytatás a 2. oldalon)

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

Gyermek belépõ :(0-14 éves korig)

Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!

Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft

Felnõtt belépõ: 1 800 Ft

Kombinált belépõ : 2 500 Ft

Gyermek belépõ :(0-14 éves korig)

Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!

Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft

(minden medence + szaunavilág)

Szeptember elején befeje-
zõdött a

osztályának he-
lyet adó épületrész felújítása.
Az 51 millió forintot megha-
ladó beruházás eredménye-
ként az ügyféltér egységes,
modern arculatot kapott, új
ügyfélhívó rendszer került be-
építésre, valamint az irodák
korszerûsítése is megtörtént.
A fejlesztés szakmai részeként
a teljes informatikai hálózat
modernizálását is elvégezték,
melynek eredményeként pél-
dául az ügyféltérben elhelye-
zett terminálon a várakozók bön-
gészhetnek a hivatal által re-
gisztrált álláslehetõségek között.

A megnyitón jelen volt
országgyûlési kép-

viselõ, aki elsõként köszöntöt-

Lenti Járási Hivatal
foglalkoztatási

Vigh László

Az ügyfelek érdekében
Felújítás Lentiben

te a hivatal dolgozóit és a
megjelent vendégeket.

– A kormánynak van egy
olyan törekvése, hogy az or-
szágban teljes foglalkoztatást
érjen el. Jelenleg 4,2 millió fõ
a regisztrált munkavállalók szá-
ma és mintegy 300 ezer fõ van
álláskeresõként nyilvántartva.
A Lenti Járáshoz tartozó tele-
püléseken élõ közel 20 ezer
emberbõl jelenleg körülbelül
400 fõ keres munkát, így a
térségben a munkanélküliségi
ráta alacsonyabb, mint az or-
szágos átlag és Lenti város még
jobb adatokkal rendelkezik
ezen a téren – mondta beszé-
dében Vigh László képviselõ. –
A foglalkoztatási hivatal mun-
kája és az országos törekvé-
sek eredményeként míg tavaly

Lentiben 209 fõ keresett mun-
kát ezen a napon, addig az
idei évre ez a szám 127 fõre
csökkent.

Az átadón jelen volt
, a Zala Megyei Közgyû-

lés elnöke is, aki az elmúlt több

dr. Pál
Attila

mint egy évtized során Lenti-
ben megvalósult fejlesztések
eredményeirõl beszélt hoz-
zátéve, jövõbeni cél ennek a
töretlen fejlõdésnek a fenn-
tartása.

A szalagátvágás pillanata. Balról: Drávecz Gyuláné, a Lenti Já-
rási Hivatal vezetõje, Rigó Csaba, Vigh László és dr. Pál Attila.
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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

Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester

Kiss Tamás

Ferenczi Róbert

Héra József

Árkovicsné Pezzetta Claudia

Vatali Ferenc

Dr. Fekete Zoltán

Kiss Tamás

Ferenczi Róbert

Vatali Ferenc

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

2015. október 2-án (péntek) 8.00-9.00 óráig,

2015. október 5-én (hétfõ) 9.00-10.00 óráig,

2015. október 5-én (hétfõ) 9.00-10.00 óráig,

2015. október 7-én (szerda) 9.00-10.00 óráig,

2015. október 7-én (szerda) 16.00-17.00 óráig,

2015. október 14-én (szerda) 15.00-16.00 óráig.

2015. október 1-én (csütörtök) 18.30-19.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében,

2015. október 5-én (hétfõ) 10.00-11.00 óráig a
mumori kultúrházban

2015. október 7-én (szerda) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban

fogadják az érintett városrész lakóit.

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozóterem

,

Önkormányzati képviselõk fogadóórái:

Városrészekben tartandó fogadóórák:

Fogadóórák

Rigó Csaba kormánymeg-
bízott a kormányhivatalok és a
városi fejlesztési törekvések
kapcsolatát emelte ki.

– A megyében elsõként Len-
tiben nyitottunk kormányab-
lakot és azt hiszem ez sok
mindent elárul a városról, mi-
vel itt fejlõdési, -és politikai
stabilitás, béke és szeretet ho-
nol – mondta a kormánymeg-
bízott. – Számunkra nagy se-
gítség az itt dolgozó kollégák
elhivatottsága, ugyanis a kor-
mánymegbízottnak humánpo-
litikai ügyekben nem kell
plusz energiákat mozgósíta-
nia, mivel a járási hivatal ve-
zetõségére mindig támaszkod-
hatunk. Mindazonáltal sokat
számít, hogy a kormányhiva-

Az ügyfelek érdekében
Felújítás Lentiben

talok vezetõi miként valósítják
meg az országos rezsicsökken-
tési törekvések rájuk esõ ré-
szét. Büszkén mondhatom,
hogy a következõ két évben
kettõ milliárd forintot költünk
a Zala Megyei Kormányhiva-
talhoz tartozó épületek fel-
újítására és energiahatékony-
ságuk növelésére. Ezek a fej-
lesztések azokat a járási szék-
helyeken található épületeket
érintik, melyek nagy ügyélfor-
galmat bonyolítanak. A Lenti Já-
rási Hivatal épülete az egyik
ilyen központ, ahol a következõ
hetekben egy munkaterület át-
adást követõen mintegy 38 mil-
lió forint értékû energiaracio-
nalizálási fejlesztést hajtunk
végre – tette hozzá Rigó Csaba.

K.R.
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Több száz látogató számára
kínált színes hétvégi családi
programokat az idei évben szep-
tember 18-19-én megtartott

. A rendezvény
elõestéjén érem-
gyûjtõ kiállításával kezdõdött a
hétvégi programsorozat, majd a
jól ismert népies dallamokat a
jelen kor stílusához igazodva
megzenésítõ

több mint másfél órás
nagy sikerû élõ koncertjével
folytatódott.

Szombaton délelõtt tíz óra-
kor nyitotta meg kapuit a helyi
termelõk és kézmûvesek vására,
ahol az árusok portékáiból este
hat óráig válogathattak a látoga-
tók. Az õszi fesztivál hagyomá-
nyos eseményeként került sor a

Len-
ti Õszi Fesztivál

Gazdag István

Balkán Fanatik
együttes

Színes családi programok
Lenti Õszi Fesztivál

fõzõversenyre, melyre ezúttal is
számos helyi csapat és baráti
társaság jelentkezett. A szakmai
zsûri értékelése alapján idén a
legjobb étel díját a

peda-
gógusaiból álló csapat nyerte.

Az ünnepélyes megnyitóra a
hirtelen jött záporesõ miatt
némileg késõbb, fél háromkor
került sor, ahol
polgármester és
országgyûlési képviselõ köszön-
tötte a megjelenteket.

Az idei fesztivál különle-
gessége volt, hogy a szervezõk
egy nagyszínpadon és egy kis-
színpadon párhuzamosan kínál-
tak programokat. A kis színpa-
don a sportos életmód kedvelõi
találhattak maguknak kikapcso-
lódási lehetõségeket, spinning ke-
rékpár bemutató, sportvetélke-
dõk, aeorbik bemutatók és mini
fitnesz challenge formájában.

A nagyszínpad ezúttal is a
kulturális és zenei programok-
nak adott otthont. A megnyitót
mûvészeti csoportok és szólisták
fellépése követte, majd a gyere-
kek nagy örömére a

adott koncertet.
népszerû mulatós da-

lokkal és jól ismert slágerek-
kel szórakoztatta a közönséget,
majd az egykori
frontembere lé-
pett színpadra. A Megasztár cí-
mû tehetségkutató mûsorban
feltûnt és a Sugarloaf együttes
énekesnõjeként ismertté vált

volt a nagyszínpad
soron következõ fellépõje, majd
a Lentiben már több alkalommal
is mûsort adó
ütõegyüttes látványos produk-
cióját tekinthették meg a feszti-
vál látogatói.

Lámfalussy
Sándor Szakközépiskola

Horváth László
Vigh László

Napsugár
Együttes Soly-
mos Tóni

Fiesta együttes
Csordás Tibor

Dér Heni

Ataru Taiko

Az egész napos rendezvényt
este nyolckor a
másfél órás koncertje és az azt
követõ látványos tûzijáték zárta.

Az idei Õszi Fesztivál szerve-
zõi mindezek mellett a gyerekek
számára több kiegészítõ prog-
rammal is készültek, mobil ját-
szóház, óriás csúszda, ugráló, pó-
nicikli, bobocar, mini versenyau-
tó és népi játszóház várta a gye-
rekeket, a kreatív elfoglaltságot

Gríz Zenekar

Vigh László és Horváth László a megnyitón.

A fõzõverseny gyõztes csapata.

Csordás Tibor a színpadon.

keresõ kicsik pedig kézmûves
játszóházban alkothattak kedvük
szerint.

K.R.
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A
szervezésében „Szociális

szolgáltatások fejlesztése a KO-
SZISZ intézményeiben” cím-
mel tartottak konferenciát
szeptember végén .
Az európai uniós pályázathoz
kapcsolódó szakmai találko-
zón polgár-
mester köszöntötte a megje-
lenteket, mely során a helyi
önkormányzat és a szociális
intézmények együttmûködé-
sének eredményességérõl is
beszélt.

A nap elsõ elõadójaként
, a Kolping

Gondozási Központ Lenti za-
labaksai tagintézményének ve-
zetõje beszélt a KOSZISZ in-
tézményeiben végrehajtott szo-
ciális fejlesztésekrõl, majd

gyógy-
tornász a demens betegeken
kapcsán alkalmazott gyógytor-

Kolping Gondozási Köz-
pont

Lentiben

Horváth László

Ábrahám Csilla

Jó-
násné Strubár Izabella

Szociális szolgáltatások fejlesztése

nákról és mozgásterápiákról
tartott elõadást.

Az idõs emberek egészség-
ügyi ellátásnak felelõsségérõl
beszélt tájékoztatójában

, az IAHS Nemzet-
közi Humán Rendszerek Aka-
démiájának igazgatója, ezt kö-
vetõen pedig

, az „Öngyógyító Lenti Kis-
térség” projekt szakmai veze-
tõje tartott elõadást a Lenti és
járási körzetében megvalósí-
tott programban elért ered-
ményekrõl, a térség egészség-
ügyi ellátórendszerének fejlõ-
désérõl és a jövõbeni elkép-
zelésekrõl. A kora délutánig
tartó szakmai konferenciát

(Lenti Egészségfej-
lesztési Intézet) „Az idõs kort
nem megérteni, hanem elvi-
selni mûvészet” címû elõadása
zárta.

Csiki
Gábor Imre

dr. Fekete Zol-
tán

Ká-
nya Szilvia

k.r.

Horváth László köszöntötte a résztvevõket.

Közös járõrözésbe kezde-
nek a teljes magyar-szlovén
határszakaszon a magyar és a
szlovén rendõrök, illetve folya-
matos, valós idejû információ-
val látják el egymást – közölte
a belügyminiszter szeptember
28-án, a (Dol-
ga vas) határátlépési pontnál.

a határ szlo-
vén oldalán tartott megbeszé-
lést szlovén kollégájával,

Rédics-Hosszúfalu

Pintér Sándor

Vesna

Közösen járõröznek a magyar és szlovén rendõrök

Györkös Znidarral, illetve a
két ország rendõri vezetõivel,
majd a tárgyalásokat követõen
beszélt arról az újságíróknak,
hogy megegyeztek a közös
járõrözés elindításáról.

A magyar belügyminiszter
kifejtette: megegyezésük sze-
rint a járõrözés a teljes határ-
szakaszra kiterjed, és folyama-
tosan tájékoztatják egymást,
„valós idejû” információkat ad-

nak át egymásnak a migrációs
hullám kezelése érdekében.

Vesna Györkös Znidar szlo-
vén belügyminiszter kifejtette:
a határon ideiglenesen felállí-
tott kerítés „nem veszélyeztet-
te a kapcsolatokat a két ország
között”. Azt azonban hozzáfûz-
te, hogy errõl a lépésrõl nem
kaptak idõben tájékoztatást, a
késõbbi közlések alapján vi-
szont „pozitív irányba mozdul-
tak el a dolgok”. Hangsúlyozta,
hogy mindkét országnak tisz-
teletben kell tartania az euró-
pai uniós jogszabályokat, illet-
ve a schengeni határõrizet
szabályait.

Kiemelte, hogy „közös prob-
lémával szembesülünk”, ezért
Szlovéniának is fontos, hogy
idõben értesüljön arról, mi
történik Magyarországon a
migránsok ügyében, mert a
magyar események hatással
lehetnek a szlovén helyzetre.
Szlovénia nagyon nehéz helyzet-
be kerülne, ha 10 ezer migráns
jelenne meg a határain, ezért
is fontos az intenzív együtt-
mûködés Magyarországgal, hogy
„közös erõvel próbáljuk uralni
a migrációs hullámot” – jelen-
tette ki a szlovén belügymi-
niszter.

Forrás: MTI
Vesna Györkös Znidar szlovén és Pintér Sándor magyar bel-
ügyminiszter.

Fotó: Varga György/MTIFotó: Varga György/MTI

Az elmúlt évben és sújtó árvízben meg-
rongálódott több mint harminc érintett útszakasz felújítása,
csapadékvíz elvezetõ árkok tisztítása, aszfaltozási munkálatok
és a Lenti TE pálya beázott öltözõjének, füves,-és salakos
pályájának helyreállítása is a város vis maior felújítási tervei
közt szerepel.

polgármester elmondta: a 170 millió fo-
rintos támogatási összeg mértéke is azt mutatja, a város és
térsége komoly károkat szenvedett el. A
összesen 17 millió forintot fordított a város az utak felújí-
tására, számos útszakasz kapott aszfaltburko-
latot, más érintett részeken pedig kavicsozással javítottak az
utak állapotán. Lentiben a végeztek az aszfal-
tozási munkálatokkal és ezen a szakaszon új padka kialakítása
is megtörtént. A szükségessé vált az aknafe-
delek szintjének megemelése és az út aszfaltozása is, illetve a

végeztek szegélyezési munkálatokat. A
városban eddig elvégzett rekonstrukciós feladatok mintegy
28 millió forintba kerültek.

A jövõben további útszakaszok felújítása kezdõdik meg,
így városrészben a és a
kap új aszfaltburkolatot, a és

végeznek majd helyreállítási munkálatokat,
pedig csõáteresz és az árkok javítását kell elvé-

gezni. A város belterületét érintõ jövõbeni rekonstrukció so-
rán további utakat és járdákat javítanak ki, több helyen kátyú-
zási és burkolatjavítási munkákat kell elvégezni. A tervek
szerint a városi temetõ felé vezetõ járda aszfaltozása még az
idei évben elkészül, valamint a polgármesteri hivatal elõtti
útszakaszt szélesítése és a mumori buszváró szigetek helyre-
állítása is szerepel a 2015-ös évre tervezett feladatok közt.

Lentit városrészeit

Horváth László

máhomfai hegyen

Lenti-hegyen

Honvéd úton

Táncsics úton

József Attila utcában

Lentikápolna Dankó utca Petõfi tér
Lentiszombathelyen Tavasz

Nyár utcákban
Mumorban

-k-

Helyreállítások Lentiben
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Szeptember 4-én tartották
a

projektzáró rendez-
vényét. , a

és
által alkotott önkor-

mányzati társulás elnöke kö-
szöntõje után került sor az ün-
nepélyes átadására, majd a
meghívott vendégek helyszíni
bejárás keretében megtekintet-
ték a szennyvíztisztító telepet,
amely a „Páka szennyvíztisztí-
tó-telep fejlesztése” projekt a
Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP- 1.2.0/09-11-
2013-0011) keretén belül az

pákai szennyvíztisztító telep
fejlesztése

Lukács Tibor Páka,
Csömödér, Ortaháza Kiss-
sziget

Átadták a felújított szennyvíztisztítót Pákán
Európai Unió támogatásával, a
Kohéziós Alap társfinanszíro-
zásával valósult meg 301 millió
495 ezer forint értékben. A tá-
mogatás mértéke a projekt el-
számolható nettó költségének
94,55 %-a, azaz 285 063 526 Ft.

A projekt során megvaló-
sult a szennyvíztisztító-telep
felújítása és fejlesztése, mely-
nek eredményeképpen javult
a tisztítási hatásfok, az iszap-
kezelés közép és hosszú tá-
von megoldottá vált, illetve a
szennyvízcsatorna hálózaton
rekonstrukciós munkákat is
végeztek.

A szalagátvágás pillanata.

A hagyományoknak meg-
felelõen a
városrészben található Mária-
fánál, és a helyi kultúrháznál
tartotta a Lenti „Szent Katalin”
Kolping Család Egyesület re-
gionális találkozóját.

, az egyesület titkárá-
val közelgõ jubileumi esemé-
nyeikrõl és a Családi Nap je-
lentõségérõl beszélgettünk:

– Huszonegy fõvel mûkö-
dünk Lentiben, közösségünk
tíz éves jubileumához érkezett,
(a Magyar Kolping Szövetség
pedig huszonöt éves) többsé-
gében a nyugdíjas korosztály-
ból, de jómagam már az ifjú-
ságot képviselem, és fõ mun-
kámnak tekintem a fiatalabbak
bevonását az egyesületbe. A
Családi Napunk az egyesület
egyik legfontosabb eseménye,
a nyugati körzetbõl így Veszp-
rémbõl, Körmendrõl, Szom-
bathelyrõl, Alsópáhokról is vá-
runk vendégeket, az esemény
kitûnõ alkalom a kikapcsoló-
dásra, a beszélgetésekhez, a
tapasztalatcserére, és barát-
kozásra.

Lentiszombathely

Kovács
Andrással

Regionális Kolping Családi Nap
A fõzõverseny helyszínén

(a fotónkon is látható) a Lenti
Egyházközösség csoportját ke-
restük fel, ahol
elnök állt a rendelkezésünkre:

– Szívvel és lélekkel, megfe-
lelõ fõzõtudással érkeztünk er-
re a találkozóra, ahol nem a
helyezést céloztuk meg, ha-
nem az ünnep lehetõségét,
ahol Máriás lelkületünket, hi-
tünket erõsíthetjük meg a Má-
ria-fánál tartandó tábori misén.

– Jó kapcsolatot alakítot-
tunk ki a Lenti Kolping Csa-
láddal, 2010 óta, az elsõ fõzõ-
versenyük óta részt veszünk
ezen a találkozón, ahol mindig
nagyon jól érezzük magunkat
– mondta , a kör-
mendi Kolping Család ve-
zetõje.

– Mi 1991-ben alakultunk,
van egy mûkedvelõ énekka-
runk, akikkel jótékonysági fel-
lépéseket is vállalunk, egy csa-
ládot is patronálunk többek
között egyesületi munkánk so-
rán – tette hozzá

, a Kolping Család
veszprémi elnöke. – Igyekszünk

Kancsal Gyula

Nagy Lajos

Néboldné
Rick Valéria

megfelelni alapítónk gondola-
tainak, miszerint az emberi
szív nem lehet meg vidámság
nélkül, jelvényünkben a na-
rancssárga szín mutatja mindezt.

Végül plébá-
nost kértük fel az esemény
méltatására:

Köbli Tamás

– A legfontosabb a mai na-
pon a találkozás öröme, a Kol-
ping Családok már évek óta
visszatérnek ide, tudják, hogy
a fogadtatás, a fõzés, a jókedv,
a közös imádság kitûnõ alka-
lom az együttlétre.

dj

A Lenti Egyházközség csapata.

Mint arról korábban beszá-
moltunk, önkormányzati kez-
deményezés alapján még az
idei évben megalakul a

, melynek célja, hogy a ta-
valyi árvízhez hasonló helyze-
tekben segítse a településen
élõket értékeik mentésében és
a kárelhárításban.

polgármes-
ter a felhívás kapcsán elmond-
ta, bár szûkebb hazánkban –
Zala megye, Lenti járás, Lenti
település területén – kataszt-
rófahelyzetek ritkán alakulnak
ki, de azok bekövetkezésének
lehetõségét nem zárhatjuk ki
teljesen. A természet erõivel
szemben minden település
kiszolgáltatott helyzetben van,
szélvihar, felhõszakadás, rend-
kívüli havazás sajnos Lentiben
is bármikor bekövetkezhet,
mint ahogy azt az elmúlt év

Lenti
Települési Önkéntes Mentõcso-
port

Horváth László

Még várják a jelentkezõket!

szeptemberében történt ese-
mények is jól példázzák.

A tavalyi évben kialakult
helyzet során a lakosság példa-
értékû összefogással, hivatalos
katasztrófavédelmi és polgári
védelmi szervek munkáját tá-
mogatva nagyon sok bajba ju-
tott embernek tudott segíteni
az árvíz során.

A Lenti Települési Önkén-
tes Mentõcsoportba meghosz-
szabbított jelentkezési határidõ-
vel november 30-ig folyamato-
san várják azokat a jelentkezõ-
ket, akik részt akarnak venni a
szervezet munkájában és kriti-
kus helyzetekben szeretnének
segíteni a bajbajutottakon. Je-
lentkezni a monika.molnar@
lenti.hu e-mail címen, vagy a
06 92 553-951-es telefonszá-
mon lehet, illetve személyesen
a Polgármesteri Hivatalban.

(k)

A lenti Petõfi út a tavalyi árvíz idején.
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Szeptember 12-én tartották
a ün-
nepi ülését, melyen ezúttal is
díjazták a megyében területü-
kön kiemelkedõ tevékenységet
végzett személyeket. A Megye-
háza Deák Ferenc termében
tartott közgyûlésen

, a Zala Megyei Közgyûlés
elnöke köszöntötte a megje-
lenteket, aki ismertette a me-
gyei önkormányzat elmúlt esz-
tendejének tevékenységét, mely-
nek nagy részét a 2014-2020
közötti uniós források felhasz-
nálásának elõkészítése tette ki.

– Fel kell készítenünk Zala
megyét és az országot arra,
hogy képesek legyünk a 2020
utáni önálló gazdaság fenntar-
tásra. Az uniós források ezután
lehet, hogy nem érkeznek,
vagy nem ilyen feltételekkel
vehetõk majd igénybe. Kitöré-
si pontok vannak a mezõgaz-
daságban, ahol a kevésbé kép-
zetteket lehet foglalkoztatni, il-
letve a turizmus területén
lehet még bõvíteni a foglalkoz-
tatást – számolt be a távolabbi
tervekrõl a megyei vezetõ.

Az eseményen részt vett
belügyminisz-

ter, aki beszédében kiemelte
az Európai Unió nyújtotta le-
hetõségek kihasználását, s kor-
mány által fontosnak tartott
önkormányzatiságot, a telepü-
lések tevékenységének támo-
gatását.

– A fejlõdés, a siker az em-
ber tehetségében, szorgalmá-
ban és teljesítményében rejlik,
az itteni emberek rendelkez-
nek ezekkel a tulajdonságok-
kal, ezért is sikeres Zala me-
gye. A mai napon díjazottak
szorgalmasak, teljesítõ képe-
sek, saját közösségükért, Zalá-
ért és az ország elõrehala-
dásáért dolgoznak. Nem spó-
roltak erejükkel, energiájuk-
kal, hanem a közösség javára
tevékenykedtek, fejlesztették
tevékenységüket. Elismerésük

Zala Megyei Közgyûlés

dr. Pál At-
tila

dr.
Pintér Sándor

Ünnepi közgyûlésen tüntették ki a megye kiválóságait

inspiráció a fiatalok javára,
hogy küzdjenek, dolgozzanak
és méltóan kövessék az elõde-
iket – összegzett a belügymi-
niszter.

A hagyományokhoz híven
az ünnepi közgyûlésen elisme-
réseket adtak át. Dr. Pintér
Sándor belügyminiszter több
évtizedes kiemelkedõ szakmai
tevékenysége, tudományos mun-
kássága, életútja elismeréséül a
Köz Szolgálatáért Arany Foko-
zatát adományozta

a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia doktorának.
Ezt követõen a megye által ala-
pított díjakat adták át az ar-
ra érdemesnek talált szemé-
lyeknek.

Idén a Zala Megye Díszpol-
gára kitüntetõ címet Zalaeger-
szeg és Zala megye fejlõdése
érdekében végzett több évtize-
des munkássága és közéleti
szerepvállalása elismeréséül

kapta, akit
távollétében fia,

képviselt.
A további díjazottak:
Zala Megye Közszolgála-

táért díj: ny.
rendõr dandártábornok, Zala
Megye Közigazgatásáért díj:

dr. Ördög
Ferencnek,

dr. Gyimesi Endre
Gyimesi Már-

ton

Szukics Ferenc

dr.

Ratkovics Ágnes

dr. Szenes Mária

dr. Csite András

Husz Márta

Horváthné
Nagy Elvira

Linhart Rita

Szabó Tímea

, a Csörnye-
földi, majd a Bázakerettyei Kö-
zös Önkormányzati Hivatal jegy-
zõje, Zala Megye Egészség-
ügyéért díj: , a
Zala Megyei Kórház Belgyó-
gyászati Osztályának fõorvosa,
Zala Megye Fejlesztéséért díj:

közgazdász,
szociológus, a HÉTFA kutató-
intézet ügyvezetõje, Zala Me-
gye Szociális Gondoskodásáért
díj: , a Zalaszent-
gróti Szociális és Gyermekjó-
léti Alapszolgáltatási Központ
intézményvezetõje, Zalai Köz-
mûvelõdésért díj:

, aki közel húsz
éve vezeti a városi és iskolai
könyvtárt Zalakaroson, Zalai
Pedagógus díj: , a
keszthelyi Asbóth iskola igaz-
gató-helyettese, Az Év Zalai
Diákja díj: , zala-
egerszegi Zrínyi Gimnázium

matematika tagozatos tanuló-
ja, Zala Megye Sportjáért díj:

, nemzetközi ver-
senyeredményeiért és Nagyka-
nizsán több sportágban vég-
zett kiemelkedõ és sikeres
edzõi munkájáért, Zala Megye
Ifjúsági Sportjáért díj:

futócéllövõ (BEFAG
Keszthelyi Erdész Lövészklub),
aki junior kategóriában ért el
két világbajnoki aranyérmet,
Zala Megyei Sajtódíj:

, a Zalaegerszegi
Televízió ügyvezetõje, Zala Ci-
vil Társadalomért és Nemzeti-
ségekért díj:
ügyvezetõ igazgató, a nagyka-
nizsai Faipari Szakosztály mun-
katársa, Zala Turizmusáért díj:

, a keszthelyi
Helikon Hotel, majd a hévízi
Aqua Hotel egykori igazgatója,
Zala Megye Építészetéért díj:

ny. építészmér-
nök, Vajda Lajos díj:

népi iparmûvész.
Kép és szöveg:

Steindl József

Major
Veronika

Frauen-
hoffer Márta

Czinki Ferenc

Pécsvárady Klára

Papp Nándor
Konrád

Lajos
Pataki Balázs

A megyenapi kitüntetettek dr. Pintér Sándorral és dr. Pál Attilával.

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

@

Szerezzen képesítést

tanfolyamainkon!

Befektetés a jövõbe!

Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,

Emelõgép-vezetõ,

Földmunkagép-vezetõ,

Tûzvédelmi szakvizsga.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó
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szeptember 24-i ülé-
sén tûz-
oltó ezredes, a

igazgatója
tájékoztatta a kép-
viselõket a szerve-
zet 2014. évben el-
végzett legfonto-
sabb feladatairól
és megtett intézke-
déseirõl, valamint
ismertette a 2015.
évre kitûzött leg-

Zala Megyei
Közgyûlés

Egri Gyula
Za-

la Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igaz-
gatóság

Októberben megjelennek a pályázati felhívások
A megyei közgyûlés ülése

fõbb célokat. Elmondta, hogy
a 2014. év a komoly kihívások
és a megmérettetés éve volt
igazgatóságuk számára, mivel
januárban a havazással, feb-
ruárban jelentõs ónos esõvel,
májusban az Yvett Ciklon által
okozott szélviharral, a nyári
hónapokban sárfolyásokkal,
majd szeptemberben az áradá-
sokkal kellett felvenniük a küz-
delmet. Összességében meg-
állapítható, hogy az általános
és célirányos felkészüléseknek
és az eddigi védekezések során

szerzett gyakorlatnak köszön-
hetõen valamennyi esetben
helyt állt az igazgatóság teljes
állománya.

A tûzoltósági szakterülettel
kapcsolatban kiemelte, hogy
Zalában óriási szerepe volt az
ún. õrsprogram megvalósulá-
sának, mivel az újonnan léte-
sített katasztrófavédelmi õrsök
(2010. , 2014. ,
2016-ban várhatóan )
révén lerövidültek a vonulási
idõk, amely által nagyobb biz-
tonságba került a lakosság és

Zalakaros Pacsa
Letenye

csökkentek a vonulások költ-
ségei is.

, a

ügyvezetõ igazgatója
beszámolt a szervezet tevé-
kenységérõl és folyamatban
lévõ projektjeirõl, illetve be-
nyújtott pályázatairól. A

elnö-
ke, tájékoztatást
adott a közgyûlésnek a megyé-
ben élõ idõskorúak érdekeit
képviselõ testület tevékenysé-
gérõl, melynek célja az idõs
kor minél jobb szellemi, egész-
ségi, gazdasági állapotban való
eltöltésének segítése azzal a
meggyõzõdéssel, hogy az idõs
ember érték.

Területfejlesztési koordiná-
ciós hatáskörében eljárva a
testület tájékoztatást kapott
Zalaegerszeg Megyei Jogú Vá-
ros Integrált Területi Program-
jának tartalmáról, amelynek
megvalósítására a kormány
2015. augusztusában hozott
határozata szerint 11,196 mil-
liárd forint áll rendelkezésére
fejlesztési forrásként. A megyei
tervekkel összhangban Zala-

Nagy András Zala Me-
gyei Vállalkozásfejlesztési Ala-
pítvány

Zala
Megyei Idõsügyi Tanács

Boda László

egerszeg is jelentõs összeget
szán a fenntartható és mi-
nõségi foglalkoztatásra, vala-
mint a munkavállalói mobilitás
ösztönzésére. A programban
meghatározott fejlesztési cé-
lok és a helyi gazdaság ér-
dekében tett erõfeszítések
ugyanúgy szolgálják a város,
mint a térségben élõk érde-
keit, így a Zala Megyei Köz-
gyûlés is támogatja azok meg-
valósítását.

Idõközben megtörtént a
megyei Integrált Területi Prog-
ram kormány általi elfogadása
is kisebb módosítási elvárá-
sokkal, melyek alapján a Zala
Megyei Közgyûlés módosította
a Zala Megyei Integrált Terü-
leti Program 3.0 változatát. E
szerint a megyei önkormány-
zat számára jóváhagyott ITP
forráskeret 23,049 milliárd
forint, s ebbõl 20,507 milliárd
forint összegû az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alapból,
2,542 milliárd forint pedig az
Európai Szociális Alapból szár-
mazó forrás. Várhatóan októ-
berben már megjelennek az
elsõ pályázati felhívások.

Több fontos témát is tárgyalt a megyei köz-
gyûlés.

Lenti és Vidéke
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A

szerve-
zésében immáron
harmadik alkalom-
mal került sor a
„Fogyatékosság nem
akadály - Játék ha-
tárok nélkül” címû
rendezvényre

, melyre ez
alkalommal a helyi
és megyei intézmé-
nyek tagjain kívül

Fogyatékkal
Élõk Nappali In-
tézménye

Len-
tiben

A fogyatékosság nem akadály

Szlovéniából

Horváth Lász-
ló

Po-
zonec-Csoma-Veronika

-k-

is érkeztek részt-
vevõk.

A rendezvénytéren megtar-
tott programon

polgármester köszöntötte a
megjelenteket, beszédében a
fogyatékosok befogadásában
és jogaik érvényesítésében a
társadalomnak jelentõs szere-
pet kell vállalni.

Az esemény vendégeit
, a szer-

vezõ intézmény vezetõje is kö-
szöntötte, melyet a programra
érkezett intézmények tagjai-
nak kulturális mûsora követett.
Itt a nézõk néptánc,-és báb-
elõadást, zenés-énekes produk-
ciókat láthattak, majd a dél-
utáni órákban kézmûves fog-
lalkozásokkal, egészségügyi
szûrésekkel, ügyességi játékok-
kal várták a résztvevõket.

Pintye Anna

Vá-
rosi Könyvtár
Lenti

Takácsné
Bodnár Ilona

festõmûvész al-
kotásaiból nyílt
kiállítás a múlt
hónapban a

szervezésé-
ben. A megnyi-
tóra szeptember
9-én került sor,
ahol

mu-
tatta be az ifjú
mûvész munkás-
ságát és alkotá-

Az alkotás ereje…

sait. Pintye Anna gimnáziumi
évei alatt rajztanárnõje bizta-
tására kezdett el a Medgyesi
Ferenc Képzõmûvészeti körbe
járni, ahol portrékat és aktokat
készített.

– Szander Anna tanítványa-
ként sokféle anyagot és techni-
kát kipróbáltam és megszeret-
tem a színek erejét – mondta
bemutatkozásában az alkotó. –

Egerben, a fõiskolán a színek
egymásra hatását vizsgáltam és
alkalmaztam a gyakorlatban.
Késõbb Budapestre kerültem,
ahol a rajziskolában szénnel,
tussal és akvarellel dolgoztam,
majd egy évnyi elõkészítõ után
– ahol Kiss Tóth Ferenc se-
gítette a munkámat – bekerül-
tem az egyetemre. Itt a folt-
szerû ábrázolás technikája ra-

gadta meg a fantáziámat, amit
intenzív színekkel párosítot-
tam és a valóságot már csak
kiinduló pontnak használtam
a képek készítése során. Szel-
lemi táplálékot, ihletet Kovács
Attila elméletei és Hamvas Bé-
la filozófiai írásaiból merítet-
tem. Szemléletem alapgondo-

lata, hogy az alkotás érték és
kapcsolatteremtés is egyben.
Festményeimen a színek és
formák szerepe, hogy meg-
nyugvást, örömet keltsenek és
számomra is fontos a festés
közbeni pozitív energiával va-
ló feltöltõdés.

k.r.

Balról jobbra: Pintye Anna festõmûvész, Né-
met Józsefné igazgató és Takácsné Bodnár
Ilona.
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Még a borongós, felhõs idõ
sem szegte kedvét a rédicsi
szüreti felvonulóknak, jó han-
gulatban, több jármûvel halad-
va (képünkön) énekelték vé-
gig település utcáit.

polgármester asszony is
az egyik szüreti traktor pót-
kocsiján ülve válaszolt kérdé-
seinkre:

– Délelõtt még aggódva fi-
gyeltük az idõjárást, nagyon
úgy nézett ki, hogy elmarad a
felvonulásunk, de aztán mos-
tanra csak a borult idõ, a szél
és a jókedvünk maradt. Kö-
szönet azoknak az egyesületek-
nek, amelyek képviseltetik ma-
gukat a felvonulásunkon, gon-
dolok itt a Kertbarát Körre, a
Barangoló Egyesületre, általá-
nos iskolánk tanulóira, a fel-
lépõ Kerka Tánccsoportra és
falunk lakosaira, akik szép
számmal eljöttek.

Soós End-
réné

– Milyen hagyományai van-
nak ennek az õszi rendez-
vénynek?

Rédicsi szüret

– Közel tíz éves múltra te-
kint vissza, minden évben
megtartjuk a szüreti progra-
mokat (tavaly az árvíz miatt
maradt el), melyet fellépõkkel,
fõzõversennyel színesítünk. Az
idén itt lesznek a lenti zum-
bások, hastáncosok, a helyi
diákok is fellépnek, valamint
tûzzsonglõr show is lesz és a
hagyományos Szent Mihály na-
pi máglyagyújtásunk lesz az
est fénypontja.

A hangulathoz illõen a he-
lyi Kertbarát Kör traktorját is
felkerestük, el-
nök az idei termést is dicsérte
a szüret kapcsán:

– Valamikor még mi kezde-
ményeztük ezt a szüreti prog-
ramot, amelyhez most még az
idei jó termés is hozzájárult.
Azért a cukorfokok azok szá-
mára, akik korábban szüreteltek,
biztos nem azt hozták, amit vár-
tak, de mennyiségre és minõ-
ségre is jobb borok várhatók.

Gaál Károly

dj

Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról

100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény

Akció a
Sári Fotónál

Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117

E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Az országos „Kerékpárral
7határon át” programsorozat
egyik állomásaként a

szervezésében ke-
rült sor szeptember 20-án a

induló, hetési falvakat
érintõ kerékpártúrára.

Az Õszi Fesztivált követõ
vasárnap reggelén több mint
félszáz bringás gyülekezett a
rendezvénytéren, hogy részt
vegyenek a több mint 50 kilo-
méteres kerékpártúrán. A részt-
vevõk közt a szervezõ Teker

Teker
Egyesület

Lentibõl

„Kerékpárral 7határon át”

Egyesület tagjaihoz helyi ama-
tõr kerékpárosok és civil szer-
vezetek tagjai is csatlakoztak
szép számmal. A Lentibõl in-
duló kirándulás során a brin-
gások megismerkedhettek a
hetési kistelepülések különle-
gességeivel, majd a határ túlol-
dalán a Lendva-hegyi emelke-
dõk leküzdése után a túra
résztvevõi ingyenesen meglá-
togathatták a szeptemberben
átadott Vinárium Lendva kilá-
tótornyot.

Az íjászat iránt érdeklõdõk
számára szervezett nyílt napot
szeptember 19-én a

, melyen ez al-
kalommal a

is közremû-
ködött.

A lenti egyesület vezetõje,
elmondta, har-

madik alkalommal rendezték
meg ezt nyílt napot, melynek
célja, hogy a sport iránt ér-
deklõdõk kipróbálhassák az
íjászatot, de lehetõség volt a
csatakereszt dobás és a dár-
dahajítás technikájának megis-
merésére is.

– A mai nyílt napon kezdõk
és amatõrök egyaránt kipró-
bálhatják magukat ebben a
sportban, a gyakorlás és az is-

Lentiben
Négy Kos Hagyományõrzõ és
Íjász Egyesület

körmendi Régió
Íjász Egyesület

Németh Tibor

Az íjászatot népszerûsítették

merkedés mellett egy kis ver-
senyt is szerveztünk a prog-
ramban résztvevõk számára. A
területen berendeztünk egy
kis pályát, ahol kisebb távol-
ságokra összesen tíz célt he-
lyeztünk ki beírólapokkal és a
legjobb eredményt elérõ ver-
senyzõinket jutalomban is ré-
szesítettük.

Németh Tibor azt is el-
mondta, elsõdleges céljuk,
hogy hagyományt teremtsenek
a nyílt nap megszervezésébõl,
mivel már több, mint hat éve
alakult az egyesület, de még
mindig kevesen ismerik az õ
tevékenységüket és szeretnék
minél több embernek megmu-
tatni az általuk ûzött hagyo-
mányõrzõ sport szépségeit.

k.r.

Kezdõk és amatõrök egyaránt kipróbálhatták tudásukat.

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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Állami gondozott tanítvá-
nyaimmal több alkalommal is
a ven-
dégei lehettünk.

Megismerhettük a vízirend-
õrök izgalmasan szép, minden-
napi életét.

Az események fénypontja
mindig az volt, amikor a ma-
gyar tengeren a bázis mo-
torcsónakjaira szállhattunk és
száguldhattunk a Balaton hul-
lámain…

2015 forró nyarán a Balato-
ni Vízirendészet parancsnoka,

Balatoni Vízirendõrség

Felejthetetlen élmények
Horváth László

Áron, Rebeka
Jázmin

Lenti és Vidéke

Berdár
Gyõzõ, Pakvert Zoltán, Takács
Gábor, Domina Tamás

Paksa Tibor

ezredes úr
nemes gesztusként engedé-
lyezte, hogy és

unokáim is ebben a
csodálatos élményben része-
süljenek…

A újságon
keresztül is köszönet a fe-
lejthetetlen napért Horváth
parancsnok úrnak,

törzs-
zászlós uraknak, hajóveze-
tõknek.

Több, mint ezerötszáz leve-
zetett mérkõzéssel a háta mö-
gött, negyed évszázados fut-
ballbírói pályafutását fejezte
be , akit a Négy
Város Tornáján búcsúztattak a
játékvezetõi testület tagjai, a já-
tékosok és a sportbarátok.

– A sport szeretete gyer-
mekkoromra vezethetõ vissza,
mikor édesapámmal rendsze-
resen jártunk Zalaegerszegre
NB I-es ZTE mérkõzésekre,
már akkor nagyon megkedvel-
tem a labdarúgást. Gimnazista
koromban csatlakoztam a Len-
ti TE NB II-es röplabda csapa-
tához, majd tanítóként a lenti
kispályás bajnokságban a Peda-
gógus csapatának tagjaként ját-
szottam több éven át. 1990-
ben adódott arra lehetõségem,
hogy a Harangozó Kálmán ál-
tal Lentiben vezetett tanfo-
lyamon részt vegyek, majd az
oktatás végén Molnár „FIFA”
László elõtt tettünk játékveze-

Drávecz Gyula

– Hogy kerültél kapcsolat-
ba a sporttal, mikor kezdõ-
dött a bírói pályafutásod?

Negyed évszázad, több, mint 1 500 mérkõzés
Beszélgetés Drávecz Gyulával

tõi vizsgát. Késõbb a Lenti Vá-
rosi Labdarúgó Szövetség el-
nökségi tagjaként és közel 10
éven át az ZMLSZ elnökségi
tagjaként is részt vettem a he-
lyi és a megyei sportéletben.

– Pontos nyilvántartást nem
vezetettem a meccsekrõl, de
nagyságrendileg 1500 és 1800
közé saccolnám a levezetett
mérkõzések számát. Ezek közt
vegyesen vannak megyei mér-
kõzések, NB III-as meccsek és
alacsonyabb osztályú találko-
zók is. Összesen 155 megyei
elsõ osztályú meccsen és 5
osztályozón voltam játékvezetõ.

– 1995-ben az a megtisztel-
tetés ért, hogy a Magyarország-
Szlovénia U15-ös válogatott ta-
lálkozót vezethettem, ahol a 2-
0-ra gyõzött a magyar csapat.
Vezetõje a Nemzet Sportolója
címmel kitüntetett, 49-szeres
magyar válogatott labdarúgó,

– 25 éven át bíráskodtál a
pályán, hány mérkõzést vezet-
tél le ez idõ alatt?

– Van-e olyan meccs, amit
kiemelnél a többi közül?

az Aranycsapat hátvédje, Bu-
zánszky Jenõ volt, aki elisme-
réssel nyilatkozott a játékveze-
tõi hármas mûködésérõl. Má-
sik emlékezetes találkozóként
említeném meg, amikor 2006-
ban a Fenyvesi Mátét, Kiss-Ri-
gó Lászlót, Vikidál Gyulát tag-
jai közt tudó Magyar Közéleti
Válogatott a Lenti Közéleti Vá-
logatottal játszott barátságos
mérkõzést városunkban, me-
lyen a helyi csapatot Sebõk Jó-
zsef készítette fel a találkozóra.
Ez utóbbi mérkõzés különle-
gessége volt, hogy a kezdõrú-
gást Grosics Gyula, az Arany-
csapat egykori kapusa végezte el.

– Igen. Két teljes játékve-
zetõi tanfolyamon oktattam
fiataloknak a szakma fortélyait.
Többen jelenleg is aktív labda-
rúgó játékvezetõként mûköd-
nek a megyében.

– A hétköznapokon peda-
gógusként dolgozol, így felme-
rül a kérdés: foglalkoztál-e
játékvezetõi utánpótlás kép-
zéssel?

– Az iskolai tevékenységed
során is folyamatosan részed
van a sportprogramok szerve-
zésében.

– Az idei évben kezdem
meg pedagógusként a 33. tan-
évemet és több, mint két év-
tizede foglalkozom az iskolai
diáksporttal. A diákolimpiák
szervezésében és lebonyolítá-
sában folyamatosan részt ve-
szünk, ahol legnagyobb ered-
ményünk az országos megmé-
rettetésen harmadik korcso-
portban elért ötödik helyezés
volt Miskolcon, ahol több
sportiskola csapata elõtt sike-
rült végeznünk. A gyerekeket
Györe László edzõvel készítet-
tük fel. Az iskolai sporttal nem
szakad meg a kapcsolatom, a
jövõben is aktívan részt veszek
a gyerekek felkészítésében.

– A mai felgyorsult világ-
ban a munkám és további vál-
lalt elfoglaltságom mellett na-
gyon kevés idõm jutna a mér-
kõzések vezetésére. Természe-
tesen a jövõben is szívesen se-
gítek bárkinek sporttal kap-
csolatos kérdésekben és az fi-
atalok sportéletének támoga-
tásával továbbra is szeretnék
foglalkozni.

– Miért hagytad abba a já-
tékvezetést?

K.R.

Elérkezett a búcsú pillanata…
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Vörös tojótyúkok

További információ: 06/30-682-3217 30/8510452•

Akció
Lenti állatpiac

2015. október 10., 7 órakor

Házhoz szállítva
10 db-tól

600 Ft/db
700 Ft/db

Csatlakozzon ön is az elégedett megrendelõimhez!

Hívjon bizalommal: 30/490-5395

Nyílászáró, redõny, párkány, reluxa, szúnyogháló,

szalagfüggöny, harmonikaajtó beépítése, szerelése.

Nyílászáró, redõny, párkány, reluxa, szúnyogháló,

szalagfüggöny, harmonikaajtó beépítése, szerelése.

Nyílászáró, redõny, párkány, reluxa, szúnyogháló,

szalagfüggöny, harmonikaajtó beépítése, szerelése.

Rövid határidõ,

hosszú élettartam!

Rövid határidõ,

hosszú élettartam!

Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 7-17

szombat 7-12

Beremendi cement

25 kg 800 Ft/db

akció
Beremendi cement

25 kg 800 Ft/db

akció

OPTI-LENT OPTIKA
Lenti, Alkotmány utca 22.
Tel.: 06 30 30 55 817
92/352-066
www.optilent.huJelentkezzen be most!

Nyitva tartás:

hétfõtõl - péntekig: 9 -17

szombat: 9 -12

00 00

00 00

LÁTÁSELLENÕRZÉS

SZAKTANÁCSADÁS
ÉS

2015

INGYENES

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


