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Az 1956-os forradalomra emlékeztek
Az 1956-os forradalomra és
szabadságharcra emlékeztek országszerte és Lentiben is. A hagyományoknak megfelelõen az
ünnepnapot megelõzõ este fél
hatkor szentmisével kezdõdött
a megemlékezés, majd a Templom téren álló '56-os emlékmûnél folytatódott.
Az ünnepen Horváth László
polgármester köszöntötte az
egybegyûlteket, majd pedig felkérte a megemlékezés meghívott vendégét Dr. habil. Ujváry
Gábort, a Veritas Történetkutató Intézet Kutatócsoportjának
vezetõjét ünnepi beszédének
megtartására.
– Nagyon érdekes a '56-os
események sorában Lenti példája, melynek történetét Tantalics
Béla ezen témát feldolgozó
könyvébõl részletesen is ismerhetünk. Ahogy a kötetben is
olvasható, Lentiben az országos

eseményekhez hasonlóan zajlott le a forradalom. Néhány
nappal a fõvárosi történéseket
követõen a többi magyarországi
városhoz hasonlóan Lentiben is
leverték a vörös csillagokat az
állami intézményekrõl, itt a
járási pártbizottság, a gépállomás, a járási tanács és a községi
tanács épületérõl. Ledöntötték
a szovjet emlékmûveket és az
utcára vonulva tüntettek az emberek, „Ruszkik haza”, „Talpra
magyar, hí a haza” rigmusokat
skandálva. Lentiben is megalakult a forradalmi bizottság. A
bizottság lefegyverezte a rendfenntartó testületeket, leváltotta
és letartóztatta azok vezetõit.
Lentiben is ellenállás szervezõdött a szovjet csapatok bejövetele után, amit akkoriban úgy
ismertek, hogy a Zalai Fehér
Gárda Mozgalom. Egy jelentõs
különbség azonban van az or-

Az ünnephez méltó mûsort adtak a diákok.
A beszédeket követõen a
szágos események és a Lentiben történtek közt, az itt lezaj- Gönczi Ferenc Gimnázium és
lott forradalomnak nem voltak Szakközépiskola diákjainak megvéráldozatai, viszont a forrada- emlékezõ mûsora következett,
lom leverése utáni megtorlások majd koszorúkat és mécseseket
során egy hõsi ellenálló, Berta helyeztek el a pártok, civil szerveJános életét vesztette – idézte zetek, intézmények képviselõi és
fel a helyi történéseket beszédé- a megemlékezõk az emlékmûnél.
ben Ujváry Gábor.
K.R.

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
ÚJ HELYEN A
DÉL-ZALAI TAKARÉKSZÖVETKEZET
LENTI KIRENDELTSÉGE!
Új helyszínen, kibõvített
szolgáltatásokkal, modern környezetben,
NYITÁSI AKCIÓKKAL
várjuk jelenlegi és
leendõ ügyfeleinket

Felnõtt belépõ: 1 600 Ft
Gyermek belépõ (0-14 éves korig):
Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!
Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft
Kombinált belépõ (minden medence + szaunavilág): 2 500 Ft

Lentiben a Kossuth u. 4. szám alatt!
Térjen be hozzánk, szeretettel várjuk!
Nyitvatartási idõn kívül ATM automatánk
0-24 órában az Önök rendelkezésére áll!
www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320
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Jó ütemben halad az építkezés
Az ütemtervnek megfelelõen halad Lentiben a város
történetének egyik legjelentõsebb fejlesztési beruházása, a
Lenti Termálfürdõvel közvetlen összeköttetésben lévõ négy
csillagos, 94 szobás szálloda
építése.
A január végi ünnepélyes
alapkõ letételt követõ hetekben elkezdõdött építkezésnek
az idõjárás is kedvezett, így
mostanra már a fürdõ környékén közlekedõk teljes méretében láthatják a jövõ évben
megnyíló komplexumot. A szálloda építésével párhuzamosan
zajlik a gyógyfürdõ új, modern
fedett részlegének kivitelezése
is, melynek eredményeként a
fürdõ szolgáltatás kínálata is
jelentõsen bõvül. A beruházás
során megépülõ fedett épületrészben két belsõ, számos élményelemet tartalmazó medence és belsõ csúszda várja
majd a fürdõvendégeket.
A munkálatok jelenlegi állásáról Kutfej Attila, az új szál-

lodakomplexumot is üzemeltetõ Lenti Gyógyfürdõ Kft. ügyvezetõ igazgatója, a beruházás
projektmenedzsere tájékoztatta szerkesztõségünket.
– A négycsillagos hotel építése, mint azt a fürdõ környékén közlekedõk is láthatják,
nagyon jó ütemben halad. Az
elmúlt idõszakban teljesen elkészült az építmény összes vasbeton és falszerkezete, minden
szerelt gipszkarton fal a helyére került, valamint a fürdõszobák szerelése is megtörtént. A tetõkön hamarosan befejezõdnek a bádogozási munkálatok, illetve a lapostetõ szigetelése is a helyére kerül. A
homlokzati szerelt falak burkolási, valamint a falak hõszigetelési munkálatai jelenleg is
folyamatosan zajlanak. Mindeközben készülnek az erkélyek
külsõ szerelt falvázai, korlátvázai és a nyílászárók, üvegszerkezetek beépítésén is dolgoznak a szakemberek. Ezzel
párhuzamosan a belsõ szerel-

Az épülõ szálloda.
vényezési munkák is jót ütemben haladnak, készülnek a
szintek álmennyezeti tartóvázai, zajlik a gépészeti alapvezetékelés, a szellõzõcsatornák
szerelése, továbbá megérkeztek a légkezelõk és a fan-coil
hûtõ-fûtõ berendezések, melyek beszerelése folyamatban
van. Elkészült a liftek, illetve a
gáz, -víz, szennyvíz, -és csapadékvíz elvezetõ vezetékek szerelése. A külsõ folyamatok kapcsán még megemlíteném a
szálloda parkolójának munkálatait, ahol a burkolat készítése
és a parkoló kialakítása zajlik.

A gyógyfürdõ új részlegének építkezésén már elkészült
a medencék körüli pinceszint
feletti födém, jelenleg a földszinti falak építésén dolgozik a
kivitelezõ, megérkeztek a légtechnikai berendezések és már
gyártás alatt vannak a beépítésre kerülõ új Myrtha medencék.
Az elkészülõ új szálloda
üzemeltetése a Lenti Gyógyfürdõ Kft. feladata lesz, mint
ahogy az új fedett élményfürdõrész is. A szálloda munkatársi gárdájának kiválasztási folyamata is elkezdõdött már –
tájékoztatott az ügyvezetõ.

A vértanúkra emlékeztek Több, mint 200 jelentkezõ 50 állásra
Október hatodikán az 1849ben Aradon kivégzett tizenhárom tábornokra emlékeztek
Lentiben. A gimnázium melletti emlékparkban megtartott
ünnepségen Drávecz Gyula
alpolgármester mondott beszédet.
Beszédében a múlt történéseinek felidézése mellett arról
is említést tett, hogy az aradi
vértanúk származásának sokfélesége arra utal, hogy a magyar
forradalom és szabadságharc
eszméje messze túlmutatott az
ország határain. Hozzátette,
bár a forradalom elbukott, de a

magyarságban ennek ellenére
még tovább erõsödött a szabadság és a függetlenség kivívásának gondolata.
Az ünnepi megemlékezés
folytatásában, a lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola tanulói rövid mûsorral elevenítették fel az 1848-49-ben
történteket, majd ezt követõen
a város önkormányzata, intézmények, civil szervezetek, politikai pártok képviselõi és a
megemlékezés résztvevõi helyeztek el koszorúkat a hõsök
emlékmûvénél.
-k-

Fotó: Sári Zoltán
Drávecz Gyula mondott beszédet.

Túllépte a 200 fõt a Lenti
Gyógyfürdõ Kft. által az elmúlt hetekben meghirdetett,
az épülõ új szállodában létesülõ álláslehetõségekre jelentkezõk száma. A 3 milliárd
forint értékû beruházás keretében megépülõ négycsillagos szállodában – amely a
legjelentõsebb turisztikai projekt Lenti város történetében
– 50 fõ részére nyílik új
munkalehetõség.
– A szállodát a Lenti Gyógyfürdõ Kft. fogja üzemeltetni
és a kivitelezés jelen szakaszában már a mûködtetés feladatai, a személyzeti struktúra kialakítása is elõtérbe kerül – nyilatkozta Kutfej Attila
ügyvezetõ igazgató, a beruházás
projektmenedzsere.
Több új állást is meghirdettünk az elmúlt hetekben. A
vezetõi állások tekintetében az értékesítés, marketing
és vendéglátás területét
érintõ pozíciók, illetve több
más feladatkör is, mint recepciós, felszolgáló, takarító,
szakács, cukrász, konyhai kisegítõ, londiner és mûszaki karbantartó kerültek meghirdetésre. Mindezekre az eddig benyújtott pályázatok száma túllépte a kétszázat.

Sok helyrõl érkeztek jelentkezések: elsõsorban Zalából, de a szomszédos megyékbõl is szép számmal. Pl.
még Egyiptomból is küldtek
pályázatot. A jelentkezõk többsége egyébként most is dolgozik valahol. Érdekes azonban, hogy a vezetõi pozíciókra arányaiban jóval többen
jelentkeztek, mint a szakdolgozói állásokra, pl. pincérnek, takarítónak vagy londinernek. A másik, ami igazán
meglepõ volt, hogy pont
Lentibõl mennyire kevés volt
a jelentkezõ. Sokszor hallom,
halljuk azt, hogy Lentiben
„nincs munkahely”, vagy
„nincs semmi munkalehetõség a fiataloknak” stb. Amikor viszont itt a lehetõség,
az alkalom és nem kell külföldre menni azért, hogy
munkát vállaljanak, hanem itt
helyben lenne munka egy
négycsillagos szállodában, akkor szinte alig akad jelentkezõ a feladatra. Ez elég elgondolkodtató.
– A szállodai dolgozó személyzet kiválasztása, a beérkezett pályázatok nagy száma
miatt csak november hónapban fog elkezdõdni – tette
hozzá Kutfej Attila.
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És elindult a vonat…
Idén 125 éve, hogy az elsõ
utasokkal teli vasúti szerelvény
útnak indult a Lentin is áthaladó Ukk-Csáktornya vonalon, mely évforduló alkalmából október 17-én avattak emléktáblát a Lenti Vasútállomáson.
Az összesen 131 kilométer
hosszúságú vasúti vonal építése 1889. szeptember 29-én
kezdõdött el és az elsõ szerelvény 1890. október 19-én gördült be a csáktornyai vasútállomásra. Az avatási esemény
jelentõségét jól példázza, hogy
a „Vasminiszter” néven híressé
vált Baross Gábor is jelen volt
az 1890-ben tartott ünnepségen. A vasúti fejlesztés komoly
gazdasági fellendülést hozott a
térség életében, azonban az
elsõ világháborút követõ határ
újraosztás okán Alsólendva
lett a vonal végállomása és a
közlekedés már csak a jugoszláv területen belül zajlott.
1941-tõl 1945-ig a visszacsatolással ideiglenesen visszaállt a
vasúti forgalom, végül 1991ben Jugoszlávia szétesésével
véglegesen megszûnt a vasúti
forgalom, nem csak a magyar
területek irányába, de Szlovénián belül is.
Az októberi évfordulós ünnepség alkalmából a MÁV egy

Zalaegerszegtõl Rédicsig közlekedõ különvonatot indított,
amin a rendezvény meghívott
vendégei utaztak le Lentibe,
majd a tábla avatását követõen
tovább a rédicsi végállomásra.
Az ünnepségen beszédet
mondott Horváth László polgármester és Vigh László országgyûlési képviselõ, majd a
tábla leleplezését követõen a
programok a Városi Könyvtárban folytatódtak, ahol a lendvai vasút történetét bemutató
kiállítás és emlékülés keretében zajlott tovább az ünnepi
program.
Az ülésen dr. Pál Attila, a
Zala Megyei Közgyûlés elnöke
arról beszélt, hogy a sok évvel
ezelõtt megszûnt vasúti szakasz újraindítására több okból
is nagy szükség lenne. Ezek
egyike, hogy a Muravidék és az
anyaország közt újra létrejöjjön a vasúti összeköttetés, mivel a magyarlakta térségek
közül ez az egyetlen, ahol ez
jelenleg nem elérhetõ. A másik
ok pedig gazdasági és turisztikai jellegû, mivel ha Szlovénia irányába megindulna a
vasúti forgalom és Lendva újra
bekapcsolódna a szlovén hálózatba, akkor a koperi kikötõ
elérhetõsége számos lehetõséget nyitna meg az árufuvaro-

Balról: dr. Pál Attila, Stangl Imre, a MÁV Zrt. Szombathelyi
Igazgatóságának mûszaki igazgató-helyettese és Vigh László.
zás és a turizmus terén. A megyegyûlés elnöke azt is hangsúlyozta, a jelenlegi vonal karbantartása és fenntartása is
fontos feladat, mivel a RédicsZalaegerszeg közti vasúti járatok biztosítják a környezõ falvakban élõk számára a munkába járás és a megyeszékhelyre történõ közlekedés lehetõségét. Hozzátette, jelenleg is
vannak tervek az egykori

nemzetközi vasútvonal újraépítésére, melynek kapcsán
már folytattak tárgyalásokat a
szaktárcával és keresik a megvalósításhoz szükséges forrásokat. Az emlékülésen Göncz
László, a szlovén parlament
magyar képviselõje és Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzat Nemzeti
Közösség Tanácsának elnöke is
elõadást tartott a téma kapcsán.

Halottak-napi megemlékezés

HIRDETMÉNY

Lenti Város Kitüntetései
Lenti Város Önkormányzat képviselõ-testületének a kitüntetõ címek, valamint díjak alapításáról és adományozásáról,
továbbá a „Lenti Város Tiszteletbeli Polgára” cím adományozásáról szóló 27/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 23/2011. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete értelmében
• Lenti Város Díszpolgára Cím,
• Lenti Városért Díj,
• Lenti Város Egészségügyéért Díj,
• Lenti Város Ifjúsági Sportjáért Díj,
• Lenti Város Környezetvédelméért Díj,
• Lenti Város Közszolgálatáért Díj,
• Lenti Város Közmûvelõdéséért Díj,
• Lenti Város Oktatásáért Díj,
• Lenti Város Sportjáért Díj,
• Lenti Város Szociális Gondoskodásáért és Gyermekvédelméért Díj,
• Lenti Város Gazdaságáért Díj,
• Lenti Város Közösségi Életéért Díjakra
vonatkozó javaslatokat – részletes indoklással – 2015. november 30. napjáig lehet megküldeni a polgármesterhez
címezve.
A kitüntetések adományozására javaslatot tehet: a képviselõ-testület tagja, a bizottság tagja, bármely lenti állampolgár,
helyi szervezet, egyesület.

Horváth László fõhajtással tiszteleg az emlékmûnél.
Lenti Város Önkormány- dott beszédet, mely során az I.
zata és a Honismereti Egye- és a II. világháború Lentit
sület közös szervezésében ok- érintõ történéseit elevenítettóber 29-én a régi temetõnél te fel.
Az ünnepi beszédet követalálható második világháborús emlékmûnél tartották vá- tõen a résztvevõk koszorúkat
rosunkban a hagyományos Ha- helyeztek el és fõhajtással
lottak-napi megemlékezést, me- tisztelegtek II. világháborúban
lyen az I. és II. világháborúban elhunytak emlékmûvénél, a
hõsi halált halt honfitársainkra Táncsics úti katonai emlékemlékeztek. A csütörtök dél- mûnél, majd ezt követõen a
után fél háromkor kezdõ- Templom téren található nemdött eseményen Vargáné dr. rég felújított I. világháborús
Geresits Gizella költõ szava- áldozatok emlékmûvénél és a
lata után Horváth László, lentiszombathelyi temetõben
Lenti polgármestere mon- is lerótták tiszteletüket.
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Megújult és kibûvölt a Kolping
zójában jelen van az az emberség és segíteni akarás, amire az
itt élõ idõs, támogatásra szoruló
embereknek szükségük van.
Nyitrai Imre, az Emberi
Erõforrások Minisztériumának
szociálpolitikáért felelõs helyettes államtitkára is köszöntötte a
megjelenteket. Elmondta, Lentiben és térségében a környezõ
települések
kapcsolódásával
egy példaértékû ellátórendszert
sikerült a Kolping Gondozási
Központnak kialakítani, amiben nagy szerepe van a szakmai
munkát koordináló Gáspár Lívia intézményvezetõnek, aki folyamatosan keresi a fejlesztési,
fejlõdési lehetõségeket és ennek eredményeként jöhetett
Balról Juhász Imre, Horváth László polgármester, Vigh László,
Nyitrai Imre, dr. Pál Attila és Gáspár Lívia.
Megújult, kibõvített és korszerû épületbe költözhettek
vissza októberben a Kolping
Gondozási Központ Lenti és
kistérsége Intézményének lakói, ahol az elmúlt közel egy
évben megvalósult 150 millió
forint értékû fejlesztések eredményeként az épület egy új, két
szintes, plusz tíz férõhelyet biztosító résszel egészült ki, valamint a régi szárny teljes rekonstrukciójára is sor került.
Az új szárny és a felújított
fõépület hivatalos átadó ünnepségére október 22-én került sor
az intézményben, melyen részt
vett Vigh László országgyûlési
képviselõ, dr. Pál Attila, a Zala
Megyei Közgyûlés elnöke, Nyitrai Imre szociálpolitikáért felelõs helyettes államtitkár, Juhász
Imre, a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet Igazgatója, Gáspár Lívia,
a Kolping Gondozási Központ
Lenti vezetõje, Horváth László,
Lenti polgármestere, továbbá az
intézmény dolgozói, lakói, a helyi közintézmények vezetõi és a
térség polgármesterei.
Az ünnepélyes átadón elsõként dr. Pál Attila köszöntötte a
megjelenteket.
– Ez a beruházás is azt mutatja meg nekünk, hogy a megye és a város a jövõben és a jelenben is gondoskodik az idõsekrõl. De nem csak az idõsekrõl fontos gondoskodnunk,
hanem minden generációról és
erre a legjobb példa, hogy amíg
ma itt állunk a Kolping Gondozási Központ megújult és
kibõvült épületének átadásán
addig a város három oktatási
intézményében mintegy 450
millió forint értékben jelenleg
is zajlanak a korszerûsítési
munkálatok. A helyi beruházások és fejlesztések során a turizmus területén is folyamatosan fejlõdik a város, mivel a
gyógyfürdõ mellett egy 3 milliárd forintot meghaladó beruházás keretében újul meg a für-

dõ és épül az elsõ lenti négycsillagos szálloda. Nemrégiben,
alig pár hete pedig a Lenti Járási
Hivatal felújított foglalkoztatási
osztályának átadóján vettünk
részt. Ezekbõl is jól látható, a
város fejlõdése töretlen és ez a
megyének rendkívül fontos. A
Kolping Gondozási Központ
beruházására visszatérve pedig
azt kell mondanom, példaértékû munkát végzett mindenki,
aki a pályázat elõkészítésében,
lebonyolításában és a kivitelezésben részt vett. Ebben a beruházásban helyi vállalkozások
vettek részt és ez a munka minõségén is észrevehetõ, mert
látszik, hogy a nem csak a
kétkezi munkájuk de a szívüklelkük is benne van azoknak
akik ezzel foglalkoztak – mondta beszédében a megyegyûlés
elnöke.
Vigh László országgyûlési
képviselõ is beszédet mondott,
melyben méltatta a munkában
résztvevõk kitartó és áldozatos
munkáját és hozzátette, a közelmúltban elnyert Idõsbarát Önkormányzat díj is jól példázza,
hogy az országban felfigyeltek
Lentire.
– Egy település akkor mûködik jól, ha az intézmények vezetõi és dolgozói legjobb tudásuk
szerint végzik munkájukat. Én
úgy gondolom, Lenti egy ilyen
település, ahol mindenki lelkiismeretesen végzi a feladatát és
a mûködtetés kiváló emberekre
van bízva. Az idõsek otthonának felújítása során is több
nehézséggel kellett megküzdeniük az itt dolgozóknak, mivel a
munkálatokat az intézmény zavartalan mûködésének fenntartásával kellett megoldaniuk. Ez
komoly kihívások elé állított
mindenkit, de végül sikerült
úgy elvégezni a munkálatokat,
hogy senkinek semmilyen érdeksérelme nem származott a
kivitelezés során – mondta a
képviselõ, majd hozzátette: a
lenti intézmény minden dolgo-

létre a jelenlegi központ rekonstrukciója is.
Az ünnepi beszédeket követõen Juhász Imre atya, a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet igazgatója megáldotta az épületet,
majd az ünnepélyes szalagátvágás után a rendezvény résztvevõi megtekintették az új
épületet.
Az átadó ünnepség után a
mûvelõdési központban „A Kolping Gondozási Központ lenti
intézményének megújítása” címû szakmai konferenciával
folytatódott a program, ahol
Horváth László polgármester
köszöntötte a megjelenteket.
K.R.

Egyesületi kisbusz Reszneken
A Teke Klub Resznek Egyesület 2006-ban alakult. Az egyesület fõ célja a tagjainak és a
községben, illetve vonzáskörzetükben élõ emberek sportolási
lehetõségének biztosítása, a versenysport és a tömegsport területén. Az egyesület tekecsapata a megyei bajnokság, majd
az NB III-as bajnokság megnyerése után több éve már az NB II.
oszlopos tagja. Jelenleg az õszi
idényben a negyedik helyen áll.
Sem az egyesületnek, sem a
községnek nem volt eddig önálló szállító jármûve, ami komoly
nehézségeket okozott a távolabbi mérkõzésekre való eljutáskor, például Soprontól egészen
Pécsig vagy Kaposvárig.
– Ez volt az egyik ok, ami
miatt pályáztunk a BM közösségi szolgáltatásokat végzõ jármû beszerzési pályázatára – nyilatkozta Németh Tibor az egyesület elnöke. – Az egyesületünk
2010. óta közhasznú egyesületként mûködik. 28 tagunk van,
akik a sport mellett a falu és a
környezõ települések kulturális
és közéletének szervezésében is
aktív szerepet vállalnak. Az
egyesület a községnek és a kör-

nyezõ településeknek a rendezvényszervezéshez, és a reszneki
középületek felújításához több
tízmillió forint támogatást nyert
a különbözõ pályázatokon.
Mindezen feladatok ellátásához
nélkülözhetetlen egy közösségi
jármû.
– Ennek megfelelõen választotta az egyesület a VW T6 kombi 2,0 TDI 9 személyes jármûvet, mely teljesítményében és
méretében egyaránt megfelel a
település lakosságának és az
egyesület tagjainak sport, közösségi és kulturális életben
való aktív részvételének biztosítására – folytatta Csiszárné
Fliszár Eszter projektmenedzser,
az egyesület tagja, aki a kulturális élet és rendezvények
egyik fõ szervezõje a településen.
– Milyen összegbe került a
gépjármû?
– A beszerzett jármû értéke
mintegy 12,5 millió forint, mely
100% támogatottságot élvezett,
tehát az egyesületnek nem kellett önerõt biztosítani, ezért is
nagyon örülünk a mi kis buszunknak.
dj

Németh Tibor, az egyesület elnöke és a gépjármû.
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Megújuló középületek Lentiben
A Környezet és Energia
Operatív Programban meghirdetett „Középületek kiemelt
jelentõségû épületenergetikai
fejlesztése” címû program keretén belül nyújtott be három,
száz százalékos támogatottságú sikeres pályázatot Lenti Város Önkormányzata, melyek
eredményeként négy közintézmény épületének felújítása és
korszerûsítése kezdõdött meg
Lentiben az elmúlt hónapokban.
A kivitelezési munkálatok
során a lenti Arany János
Általános Iskola, a Gönczi Ferenc Gimnázium, a Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsõde
székhelye és a Lentiszombathelyi Kultúrotthon épülete
kap teljes külsõ szigetelést és
új nyílászárókat.
A Gönczi Ferenc Gimnáziumban (képünkön) a 140
millió forintot meghaladó felújítás keretében a hõszigetelési munkák és a nyílászárók
cseréje után a teljes homlokzat
új vakolatot kap, amelynek
köszönhetõen egy kívülrõl

teljesen megújult épület várja
az intézmény diákjait, tanárait
és dolgozóit. A munkálatok során az oktatási rendet az intézmény vezetõsége a kivitelezõvel folyamatosan egyeztetve
mindig úgy szabályozza, hogy
az ne zavarja az iskolában zajló
oktatási tevékenységet.
Az óvoda, a bölcsõde és a
lentiszombathelyi
kultúrotthon esetében 120 millió forint
értékû korszerûsítési munkálatok lesznek. Mindkét épület új
nyílászárókat kap.
Az Arany János Általános
Iskola és AMI épületének korszerûsítésére elnyert 150 millió forint értékû beruházás
során megtörténik az épület
hõszigetelése. A régi ablakok
és ajtók helyére újak, korszerûek kerülnek.
A december 15-ig tartó
projektek keretében elvégzendõ munkálatokat a lenti Le-Ko
Kft. végzi és a négy épület
teljes korszerûsítése elõreláthatólag november 30-ig valósul meg.

Fogadóórák
Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester
fogadóórájára a 92/553-912-es telefonszámon
lehet jelentkezni.
Önkormányzati képviselõk fogadóórái:
Ferenczi Róbert
2015. november 2-án (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,
Héra József
2015. november 2-án (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,
Kiss Tamás
2015. november 9-én (hétfõn) 8.00-9.00 óráig,
Vatali Ferenc
2015. november 11-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig,
Dr. Fekete Zoltán
2015. november 17-én (kedden) 15.00-16.00 óráig.
Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozóterem

A helyi értékek megõrzése
A helyi értékek megõrzését
és bemutatását is szolgálja a
jövõben a helyiek körében
„Pro-Arte ház” néven ismert,
nemrég felújított épület, melynek átadó ünnepségére október utolsó hetében, kedden
került sor.
A rendezvényen rövid kulturális mûsort követõen Horváth László Lenti polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Elõadásában a ház felújításához kapcsolódó határokon
átnyúló projekt részleteit ismertette, illetve az épület rekonstrukciójának folyamatait
és a hely jövõbeni funkciójával
kapcsolatos elképzeléseket.
– A helyi termékekre épülõ
turizmusfejlesztés Zalában és
Erdélyben címû projekt középpontjába a helyi értékek, helyi
termékek és kapcsolódó szolgáltatások kerültek. Az erõsen
leromlott állagú épületen 27
millió forint értékben elvégzett felújítással a hely újra alkalmassá vált a helytörténeti
gyûjtemény legszebb darabjainak kiállítására, hagyományok,
helyi termékek bemutatására,
innovatív szolgáltatási rend-

szer kialakítását szolgáló mûhelymunka létrehozására – tájékoztatott Horváth László.
Az átadó esemény folytatásában Német Józsefné, a
Helyi Értéktár Bizottság tagja
beszélt a városban és térségében fellelhetõ értékek megõrzésének jelentõségérõl, kiemelve, hogy nem csak a régmúlt idõkbõl ránk maradt tárgyi emlékeket kell megõriznünk az utókornak, hanem a
jelenben elérhetõ értékek
megóvására és továbbörökítésére is nagy hangsúlyt kell
fektetnünk.
Egyik ilyen helyi sajátosságról, a Lenti Termálfürdõben
található gyógyhatású termálvízrõl és a fürdõ területén felfedezett Szent György energiavonalakról tartott elõadást
Csuka Zoltán, a Lenti Gyógyfürdõ Kft. marketingvezetõje,
majd ezt követõen Kovács
Tünde ismertette a 2014-2020as Vidékfejlesztési Programban és a Leader együttmûködésben rejlõ lehetõségeket a
téma kapcsán.
A mûsort ünnepélyes szalagátvágás és állófogadás zárta.

Városrészekben tartandó fogadóórák:
Ferenczi Róbert
2015. november 2-án (hétfõn) 10.00-11.00 óráig a
mumori kultúrházban,
Kiss Tamás
2015. november 6-án (pénteken) 19.00-20.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében,
Vatali Ferenc
2015. november 11-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban
fogadják az érintett városrész lakóit.

www.zalatajkiado.hu

Pálné Szalai Erika, a Civil Kurázsi Lenti Közalapítvány elnöke
és Horváth László polgármester avatták fel megújult épületet.
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VIII. Gesztenye, Bor és Toros Fesztivál Tormaföldén

Az eredményhirdetés pillanata. Az elsõ helyezett Borsos Hûtõház csapata.
2008-ban rendeztük elõször fesztiválunkat, amely elõször csak a gesztenyérõl szólt,
majd késõbb találtuk ki a „hozzávalókat”, a bort és a toroskáposztát – mondja beszélgetésünk elején Hajdú László
polgármester, akit a fesztiválforgatag kellõs közepén kértünk fel tájékoztatóra.
– Tormaföldén annak idején nagyon sok szelídgesztenye fa volt – mára sajnos csökkent a gesztenyefa telepek száma. Innen kapta a nevét az
esemény, a sült gesztenye pedig a forrásban lévõ musttal, a
„keserûvel”az igazi, így kapcsolódott be a bor, majd egy kiadós étel a toroskáposzta,
melyet a fesztivállátogatóknak
nagy tételben is el tudunk
készíteni.
– Elmondható, ismerve
évrõl-évre a látogatók számát,
hogy a térség legnagyobb rendezvényévé nõtte ki magát a
fesztivál!

– Valóban így van, amelyre
nagyon büszkék vagyunk, kétezer fõt meghaladja az érdeklõdõk száma, akik aztán továbbviszik falunk jó hírét.
– Kik vesznek részt a szervezésben?
– Elsõsorban a falu közösségét emelném ki, természetesen néhány külsõst is be kell
vonunk egy ilyen nagyságrendû esemény szervezésébe, de
zömében helyi összefogás
eredménye. Az itt élõk készítik

el az ételeket, sütik a gesztenyés süteményeket, fõzik a toroskáposztát, a helyi bortermelõk mutatják be a közeli
hegy levét. Civilszervezeteink
is részt vesznek a szervezésben, lebonyolításban, a Hóvirág Egyesületünkre, és a többi
civil szervezõdésekre is évrõlévre számíthatunk, akik valamilyen, akár anyagi, vagy
egyéb módon hozzájárulnak a
rendezvény sikeréhez, melyet
ezúton is nagyon szépen kö-

Országos Könyvtári Napok Lentiben is…

INDULÓ
KÉPZÉSEK
E-00803/2014/A002

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

szönünk. Minden korosztályra
gondolunk, 20-30 csapat vesz
részt fõzõversenyünkön, (melyet az idén a helyi Borsos
Hûtõház csapata nyert meg – a
szerk.) ugráló - vár, vurstli áll a
legkisebbek rendelkezésére,
és minden évben van egy húzó
név, most Csepregi Éva volt a
sztárvendégünk, de felléptek a
zalaegerszegi színház operett
elõadói és a lenti Félkótás Citerabanda is – zárta gondolatait
Hajdú László.

A Könyves Vasárnap közönsége.
A Lenti Városi Könyvtár
immár hagyományszerûen csatlakozott az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatához. Baksa Melinda könyvtárost a tíz évvel ezelõtt kezdõdõ
könyvtárt és könyvtárhasználatot népszerûsítõ programsorozatról kérdeztük:
– Minden évben különbözõ programtippeket kínálnak
fel a résztvevõ könyvtáraknak
a szervezõk, így például volt,

amikor a nagyszülõk, nagymamák, nagypapák, vagy éppen a
fiatalok, a tinédzser korosztály
került a középpontba, illetve
az õket érdeklõ témakörök.
Központi téma volt korábban
az egészség, majd a biztonság
is. Most pedig érdekességként
elõször egy mini kiállítással
kedveskedünk az érdeklõdõknek, amely a belsõ könyvtári
használatot, azok dokumentumait, naplókat, például régi

könyvtári vendégkönyveket mutat be. Talán sokan nem is tudják, hogy az 1950-es évektõl
mûködött könyvtár Lentiben
és sok-sok különleges fotót
mutatunk a régi idõk programjaiból.
– Milyen egyéb programokon vehettek részt az érdeklõdõk?
– Dr. Kiss Gyula bõrgyógyász szakorvos tartott egy
elég „félelmetes” és egyben nagyon hasznos tudnivalókat
összefoglaló elõadást a bõrelváltozásokról, vendégünk volt
a Csillaghúr formáció versekkel, mesékkel, és dr. Gürtler
Katalin régész, aki az Apostolok útját kísérte végig elõadásában. A sorozat a Könyves
Vasárnappal zárult, ekkor vasárnap is beiratkozási lehetõséggel, kölcsönzéssel, számítógép használattal vártuk az érdeklõdõket és a Napsugár bábcsoport elõadásával a legkisebb könyvtárhasználókat. Kiemelném, hogy kezdeményezésünkhöz a térség 22 települése is csatlakozott települési
könyvtáraik által, író-olvasó találkozók, ismeretterjesztõ elõadások, vers- és meseolvasó
programok, diavetítés várta a
könyvtárakba látogatókat.
dj
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„Hûség és hazaszeretet napja” Lovásziban
Lovászi Község Önkormányzata és a Kerka-völgye
Baráti Kör Egyesület szervezésében tartották meg Lovásziban a „Hûség és hazaszeretet
napja” megemlékezést. A program a hasonló elnevezésû emlékmûnél, koszorúzási ünnepséggel kezdõdött, amely emlékhely Léránt Ferenc polgármester szavait idézve méltó
helyet nyújt az 1919-es hõs
lovászi ellenállók elõtti tisztelgéshez.
– Egy országnak, egy településnek szüksége van hõsökre. Az 1919-es lovászi események, bár részesei ezt nem tudták, bátor tettük révén hõsök
lettek. Ha átgondoljuk, ösztönösen tettek tanúbizonyságot
hûségrõl, hazaszeretetrõl, pedig csak a településüket védték a betolakodók ellen –
hangzottak a polgármester
szavai.
Az eseményen a Zala Megye Közgyûlése nevében Pácsonyi Imre alelnök mondott
ünnepi beszédet:

– Szomorú idõszakát jelenti a magyar történelemnek az
az esemény, amely miatt ma itt
emlékezünk és melynek részesei voltak a lovásziak is. Trianon nevével idézzük a múltat,
amikor, ha a statisztikát nézzük, hazánk területének kétharmadát veszítettük el és
minden húsz magyarországi
magyarból hét került a szomszédos, akkor megerõsödõ
vagy épp létrejövõ államhoz.
– 1919. augusztusában az
u.n. „zöld káderek” bevonultak
a Muravidékre és Lovásziba és
a helyiek ellenállásába ütköztek – foglalta össze kérdésünkre Jánosi Ferenc, a szervezõ
egyesület elnöke a tudnivalókat – Proklamációban adták
tudtul a helyieknek, a Kerkapatakot megszabva határként,
hogy a születendõ délszláv állam része lesznek ezek után.
Fegyveres felkelés lett az eredménye mindennek, melynek
következtében a szomszéd tornyiszentmiklósaikkal összefogva Pincéig (szlovéniai határte-

Léránt Ferenc polgármester mondott emlékezõ beszédet.
Balról Pácsonyi Imre.
lepülés) lettek visszazavarva a
köztudatban szerbekként nevezett területfoglalók.
A megemlékezés délután
az Olajbányász Mûvelõdési
Házban folytatódott, ahol Néma harangok címmel színdarabot mutattak be, majd Cse-

resnyés Péter államtitkár ünnepi megemlékezése következett, továbbá dr. Göncz László
muravidéki országgyûlési képviselõ, történész adott idõszakról szóló elõadását kísérhették figyelemmel az érdeklõdõk.

Németországi konferencián a pákaiak
egykori rostocki Stasi-vizsgálati fogság dokumentációját és
emlékhelyét ismerhettük meg,
többek között kortárs megfigyelõk beszámolói alapján. Aztán szó volt még hasonló bemutatón a „Polgárok európai
éve”, polgárok jogai témákról
is.
– Milyen látnivalókkal ismerkedtek meg?
– Látogatás Prorai KdF városban, ahol annak idején Hit-

ler épített börtönt, amit aztán
nem tudott befejezni, mert a
háború véget vetett az építkezésnek. Ellátogattunk még
Peenmünde Usedom szigetre,
ahol kényszermunka táborban
fogvatartottak gyártották a rakétákat, végül meglátogattuk
Stralsundban az Ozeaneumot,
itt a keleti tenger ökológiáját
tanulmányozhattuk – zárta
gondolatait Lukács Tibor.
dj

A valódi gyõztesek
Tanulságos út volt.
Október 13-tól 18-ig a
németországi Rügen-szigeten,
Stralsundban, lengyel, német
és magyar résztvevõkel tartottak konferenciát, melynek testvérvárosi kapcsolataik révén a
pákai delegáció is résztvevõje

volt, tudtuk meg Lukács Tibor
polgármestertõl.
– Elõször egy un. workshopon vettünk részt történelmi
témában az EIZ Rostock elõadója, Kröppelin asszony tartott elõadást. A téma alapján az

Otthon végezhetõ ajándék, dísztárgyak
csomagolása, stb: 06-90-603-906
(http://audiopress.iwk.hu
635Ft/min,,0612228397, 06204963980)

Elõzõ számunkban tévesen jelent meg a Lenti Õszi Fesztivál
fõzõversenyének gyõztese. Az élen a Zalaegerszegi SzC Lámfalussy Szakképzõ Iskolájának csapata végzett (képünkön). A
tévesztésért elnézést kérünk.
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Szakmai kirándulás Szlovéniába Kerékpáros akció
A Lenti Rendõrkapitányság Közlekedésrendészeti Alosztálya is bekapcsolódott a
„Példamutató és Figyelemfelhívó esti kerékpározás” elnevezésû országos baleset megelõzési akcióba. A láthatóság jegyében szervezett akció keretében több kerékpáros szerviz
kedvezménnyel árusította októ-

ber 16-án Lentiben a különbözõ
világító berendezéseket és ingyenesen fel is szerelte azokat.
A megjelent, közel félszáz
résztvevõ ajándéksorsoláson is
részt vett, de elõtte még megtett egy kört – mûködõ világítóberendezéssel ellátott kerékpárral – az esti figyelemfelhívó kerékpározáson.

A kiránduló kertbarát körösök.
A Lenti Kertbarát Kör
Egyesület a közelmúltban Szlovénia „Steyerországi” részére
szervezett szakmai kirándulást.
Röszler Attila elnök tájékoztatott a szakmai napjukról:
– A mintegy 300 km-es körút elsõ állomása Jursincina
Toplak turisztikai családi gazdaság volt, ahol csirkenevelés,
szõlõoltvány elõállítás, szõlõés bortermelés mellett agroturizmussal is foglalkoznak. A
szõlõoltvány elõállítás szakmai
fogásai mellett megtekintettük
a gazdaság szõlõoltvány telepét is. Ezt követõen Ptuj városával ismerkedtünk, megtekintettük a várat.
– Hová vezetett ezek után
az útjuk?
– Ezután Slovenska-Konjicere látogattunk a Zlati Gric
Szõlészeti Borászati gazdasághoz, amely a régió egyik legnagyobb és legmodernebb
2
pincészete. A 3 500 m alapterületû létesítmény – amelynek kapacitása évi 1,3 millió
liter – teljesen a föld alatt
helyezkedik el. Az üzem és a

technológia megismerése mellett megkóstolhattuk kiváló
boraikat is. A továbbiakban
Maribor városával ismerkedtünk. A hosszú, kellemes belvárosi séta során megtekintettük a város nevezetességeit.
Köztük a világ legöregebb termõ szõlõtõkéjét, amely több
mint 400 éves, Maribor természeti és kulturális örökségének
része és a Guinness-rekordok
könyvében is szerepel. A következõ állomásunk az osztrák
határ közelében lévõ Apacs
településen a Steyer Borászat
volt. Ez év májusában adták át
a modern családi pincészetet,
ahol lenyûgözõ szakmai tapasztalatokkal, élményekkel
gazdagodtunk. Kiemelném,
hogy a gazdag, hangulatos
programot tartalmazó kiránduláson – amely Dobronakon, a
Hancsik családnál egy kiadós,
finom vacsorával zárult – 50 fõ
vett részt, az egyesület tagjai
mellett néhány hozzátartozó
és kívülálló is kitûnõen érezte
magát.
dj

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

Jobbról Komláti Beatrix címzetes rendõr százados Lenti
Rendõrkapitányság (rövidítve c. r. Lenti Rk.) Közlekedésrendészeti Alosztály megbízott vezetõje és Boa Eszter c. r. fhdgy
Lenti Rk. megelõzési fõelõadója a regisztrációnál.

A '40-es évek hangulatát idézték
A lenti Jó Pásztor Keresztény közösség szervezésében a 40. Kerkamenti Kulturális Napok programsorozat
keretében látogatott el október 21-én este Lentibe az
amerikai Metro Big Band
együttes.
A Camp Kirkland vezette
zenekar egy klasszikus jazz
formáció, mely méretét és
stílusát tekintve a '40-es évek
hangulatát idézi. Repertoárjukban szerepelnek a hagyomá-

nyos amerikai big band számok, melyeket klasszikus gospel dalok egyedi feldolgozásaival egészítenek ki. A zenekar
fellépett a világ több országában is, többek közt Brazíliában, Finnországban, Oroszországban, Kubában és Ausztráliában is, ez év októberében
pedig hazánk több településén
– köztük Lentiben – mutatták
be zenei repertoárjukat a zenekedvelõ közönségnek.
k.r.

2015. október

A Pannon Tükör Lentiben

Ebben az évben ünnepli 20. évfordulóját
a Pannon Tükör kulturális folyóirat, melynek idén megjelent
harmadik számát mutatták be Lentiben a
városi könyvtár olvasótermében. A jubileumot is ünneplõ íróolvasó találkozó Dányi
József citerajátékával
kezdõdött, amit a Nefelejcs Népdalkör rövid
mûsora követett.
Az esti rendezvényt Soós
József költõ nyitotta meg (képünkön), beszédében a folyóirat elmúlt két évtizedes történetét mutatta be az elsõ lapszám megjelenésétõl a most
kiadott példányig.
A bemutatón részt vett
Szemes Péter, a lap fõszerkesztõ-helyettese is, aki elmondta,
az elmúlt húsz évben a Pannon Tükör megérett arra a
feladatra, hogy az ország többi
megyéjében megjelenõ hasonló jellegû kiadványokhoz felzárkózva a térség meghatározó
kulturális folyóiratává váljon.
Hozzátette, a lap nem csak a

helyben és a régióban élõ szerzõknek fóruma, hanem az országban egyedülálló módon a
határon túl élõ muravidéki költõk, írók mûvei is megjelennek a folyóirat hasábjain. A
folyóirat másik jellegzetessége,
hogy amíg a hazai kiadványok
palettáján többnyire szépirodalmi alkotások és tanulmánykritikák jelennek meg, addig a
Pannon Tükör visszatért a
klasszikus rovatszerkesztéshez
és a testvérmúzsáknak – képzõmûvészeti, zenei, színházi
rovat keretein belül – is igyekeznek teret engedni.
k.r.

Színek és formák játéka
A színek és formák
játékos egyvelege jellemzi Tóth Mónika (képünkön) kreatív alkotó
festményeit, mely képeket bemutató kiállítást a 40. Kerkamenti
Kulturális Napok rendezvénysorozat
kapcsán október közepétõl a mûvelõdési központ aulájában tekinthetnek
meg az érdeklõdõk.
Az Ujjlenyomat címet viselõ
tárlat bemutatására október 16-án
pénteken este került sor, melyen Takácsné Bodnár Ilona általános iskolai rajztanár méltatta az alkotó munkásságát és a
kiállított festményeket. A megnyitón közremûködtek az Arany
János Általános Iskola és AMI
furulya tanszakos növendékei.
Tóth Mónikát pályafutásáról,
alkotói munkájáról kérdeztük.
– Gyermekkoromat szülõvárosomban, Lentiben töltöttem, mely a sport és a zenetanulás jegyében telt. Gyakran
látogatok haza itt élõ szüleimhez. Jelenleg Zalaegerszegen
élek és alkotok. Mûvészetemmel a bennem rejlõ érzéseket,
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gondolatokat juttatom kifejezésre intuitív módon. Azaz,
amikor alkotok, soha nem tudom meghatározni elõre, hogy
mi fog megszületni a vásznon.
Csak hagyom, hogy az érzelmeim vezessék a kezemet és
így keljenek életre a maguk
módján a színek és a belõlük
kialakuló formák. Ezért legtöbbször színek együttese és
nonfiguratív elemek tûnnek elõ
a képeimen, bár gyakran jelennek meg végül beazonosítható alakzatok is. A festmények
folyamatosan születnek, amelyek
már galériámban is megtekinthetõek – mondta az alkotó.
A kiállítás november 20-ig
látogatható a Városi Mûvelõdési Központban.
(k)

A nemzeti összetartozás erõsítése
Az érsekújvári Pázmány
Péter Gimnáziummal közösen benyújtott „Közös múlt közös jövõ” címû sikeres pályázat elnyerésével a lenti
Gönczi Ferenc Gimnázium
és Szakközépiskola is csatlakozott a „Határtalan!” címû
programhoz, melynek célja a
határ túloldalán és a hazánkban élõ magyar diákok közti
kapcsolatok, a nemzeti összetartozás erõsítése.

Az 1,8 millió forintos támogatást elnyert projektben
két iskola összesen 56 diákja
és kísérõik vesznek részt,
mely során a lenti iskola tanulói jövõ áprilisban négy napos kirándulásra utaznak a
szlovákiai Érsekújvárra, a Pázmány Péter Gimnázium diákjai pedig egy szintén négy napos kirándulás keretében júniusban látogatnak el Lentibe.
k.r.

„Fut a Lenti”

Az október közepén megtartott 40. Kerka Kulturális
Napok programsorozat keretén belül rajtolt el Lentiben az
1993-ban indult és több évtizedes kihagyás után tavaly egy
pályázati program keretében
újraélesztett „Fut a Lenti” címû hagyományos városi futóverseny.
Az idei versenyen is a város
oktatási intézményeinek tanulói mérték össze felkészültségüket, akik számára 7 korcsoportban hirdettek részvételi
lehetõséget a szervezõk, azonban 18 év felettiek nem jelentkeztek a versenyre, ezért végül
csak hat korcsoportban hirdettek eredményt a verseny végén.
A tavalyi évtõl eltérõen ez
alkalommal a Templom tér
helyett a Deák Ferenc utcai
játszótér adott helyet a versenynek, ahová a délelõtt tíz
órás a kezdésre több száz fiatal
induló érkezett, hogy összemérje felkészültségét és állóképességét a többiekkel.

Eredmények. 1-2. osztály,
fiúk: 1. Szabó Mátyás, 2. Káli
Boldizsár, 3. Höninger János.
Lányok: 1. Németh Nikol, 2.
Horváth Szonja, 3. Bedõ Zsófia. 3-4. osztály, fiúk: 1. Pálinkás Ákos, 2. Végh Bence, 3.
Sipos Patrik. Lányok: 1. Káli
Natália Éva, 2. Tiszai Tamara, 3.
Berkes Adél. 5-6. osztály, fiúk:
1. Végi Norbert, 2. Rákos
Richárd, 3. Berkes Marcell.
Lányok: 1. Baranyai Ivett, 2.
Rákos Tamara, 3. Sárközi Antónia. 7-8. osztály, fiúk: 1.
Varga Dominik, 2. Pusztai
Gergõ, 3. Sárközi Milán.
Lányok: Kiss Nelli, 2. Nagy
Réka Barbara, 3. Balogh Dorina. 9-10. osztály, fiúk: 1.
Bartha Csongor, 2. Varga Tamás, 3. Németh Krisztián.
Lányok: 1. Dezsõ Erika, 2. Páli
Eszter, 3. Pahocsa Stella. 11-12.
osztály, fiúk: 1. Magai Róbert,
2. Horváth Máté, 3. Keszthelyi
Márton. Lányok: 1. Neme Luca, 2. Czvik Csenge, 3. Nyirádi
Orsolya.

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

ssen
Hirde k !
nálun
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2015 | 10 | 31.
KOLPING GONDOZÁSI KÖZPONT
LENTI ÉS KISTÉRSÉGE

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZÕDÖTT A „KOLPING GONDOZÁSI KÖZPONT
LENTI INTÉZMÉNYÉNEK MEGÚJÍTÁSA” CÍMÛ PÁLYÁZAT
Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program keretében a Kolping Oktatási és Szociális
Intézményfenntartó Szervezet 151 510 235,- Ft támogatást nyert az „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit
fenntartású bentlakásos intézmények korszerûsítése”
címû pályázati kiíráson. A pályázat 16 hónap alatt valósult meg, 2014. szeptember 01-tõl indult és 2015. október 31-én fejezõdött be.
A pályázat keretében megtörtént a Kolping Gondozási Központ Lenti intézményének átalakítása, korszerûsítése, valamint kapacitás bõvítés keretében a férõhelyek növelése 10
fõvel. A felújítás során 12 szoba, betegszoba, felújított konyha, ebédlõ, megújított szociális helyiségek, nõvérszobák,
irodák, közösségi helyiségek kerültek kialakításra. Az újonnan kialakított épületszárnyban 5 új szoba (14 férõhely) várja az ápolásra szoruló idõseket. Itt kapott helyet az orvosi
rendelõ és a kegyeleti szoba. Az új épületrész mellett lett kialakítva a 6 férõhelyes parkoló, köztük 1 mozgáskorlátozott.
Az építési beruházással eszköz beszerzés is történt pl.
funkcionális betegágyak, kényelmes fotelok, asztalok, stb.,
amelyek segítik a lakók mindennapi életét. Valamint megvalósult az épület energiatakarékossá, akadálymentessé
tétele is.
A PÁLYÁZAT EREDMÉNYE:
A Kolping Otthon
Lenti épületében
tervezett fejlesztés
várható hatásaként
az intézményben
európai szintû körülmények között
magasabb színvonalú szolgáltatás
nyújtható. Az infrastrukturális fejlesztés eredményeként komfortos és otthonos helyiségekkel rendelkezõ intézmény áll az ellátottak
rendelkezésére, amelyben nem csak lakni, hanem élni is jó.
Az épület energiatakarékossá tételével költséghatékonyabbá válik az otthon mûködtetése. A projektben megvalósult az
idõs emberek szükségleteinek megfelelõ fizikai és infokommunikációs akadálymentesség.
A közlemény a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0078 azonosítószámú „Kolping Gondozási Központ lenti intézményének
megújítása” címû projektjében jelent meg.
Vissza nem térítendõ támogatás összege: 151 510 235,- Ft
A projekt megvalósítási helyszíne:
Kolping Gondozási Központ Lenti és Kistérsége
(8960 Lenti, Templom tér 11.)

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

Az akció a megjelenéstõl 2015. november 15-ig vagy a készlet erejéig érvényes!
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„Tûz voltam”
Berkes József kötetbemutatója
Berkes Józseffel még a zalabaksai mûvelõdési házba szervezett ünnepélyes könyvbemutató elõtt beszélgettünk az életútjáról, az irodalom szeretetérõl, és a versírás ihletérõl.
– A „Tûz voltam” vers- és
kötetcím nem teszi kicsit szomorúvá a bemutatkozást, hiszen a vers egyféle szembenézés az elmúlással!
– Valóban szomorú, de tudatos volt ez a választás – kezdte
Berkes József. – Az õszi-téli napforduló idején mutatjuk be a
verseskötetet és jómagam is egy
évfordulóhoz közeledem (jövõ
márciusban leszek 70 éves), tehát nemcsak a múló õsz, hanem
az életem eddig eltelt szakasza
is megmagyarázza a címválasztást. Azért nem vagyok ám kétségbeesve, hiszen verseim között több a tavaszról, a kikeletrõl és a madarak csicsergésérõl szól, amit még sokszor
szeretnék megérni! Hatsoros
kis vers, amely rólam szól,
ugyanis rendkívül mozgékony,
sokoldalú ember voltam, melyet
a tûz lobogásához tudtam ha-

sonlítani. Emberekkel, tudománnyal, közösséggel (a szerzõ
a Zalabaksai Hagyományápoló
és Kertbarát Kör Egyesület elnöke – a szerk.) és talán nem
leszek nagyképû, most az irodalommal is foglalkoztam.
– Milyen gyökerekhez vezethetõ vissza az irodalom
szeretete?
– Elsõ generációs értelmiséginek számítok a családunkban,
amely egyébként iparos família
– édesapám cipészmester volt –
és sikerült kitaníttatniuk. A keszthelyi Vajda József Gimnáziumban szerettették meg velem tanáraim az irodalmat, valójában
mezõgazdász a végzettségem, de
humán beállítottságú vagyok.
– Verseidet olvasva a klaszszikus forma a megfigyelhetõ.
Kik voltak a példaképeid?
– A XIX. -XX. századforduló
költõit, Petõfit, József Attilát tartom nagyra, de tisztában vagyok
azzal, nem mérem magam velük. Eszem fordulataiból, felkészültségembõl úgy érzem élvezhetõ, szerethetõ verseket írtam
és az a társaság, amely engem

Az alkotó kötetével.
körülvesz nem csak ezekért a
gondolatokért, hanem azért is
szeret, mert elfogadható emberként éltem le az életemet.
– Kik segítettek, bátorítottak, hogy megjelenhessen ez a
verseskötet?
– Kétfelé választanám ezt,
egyrészt személyi, másrészt
egyesületi támogatásra. A személyek közül nagy tisztelettel
említem meg dr. Zágorecz Csuka Judit muravidéki költõt, akit
testvéröcsém – aki festõmûvész
– kiállításán ismertem meg,
vele aztán nem csak családja, de

lakóközössége, a kapcai kulturális egyesület kapcsolatában is
barátságot ápolunk. Soós Józsefet említeném, akinek verselési
stílusa igen közel áll hozzám és
Pápes Évát, aki ugyan a mesevilágban alkot szépeket, de
többször véleményezte verseimet. Egyesületi szinten a könyvkiadással is bíró helyi egyesületet említeném, amely kiadója
a kötetemnek, valamint megköszönném a vezetõség és Gerencsérné Fodor Márta községi
könyvtáros munkáját is.
dj

Lentibe került a FODISZ-díj

szágban, nyertek érmeket, diákbajnoki címeket. Pályájának
csúcsa amikor tanítványa a Jó
tanuló, jó sportoló! címet elnyerte, és a paralimpiai csapat
kerettagjává választották. Pedagógiai tevékenysége, szeretettel, alázattal, és Paksa Tibor habitussal párosulva méltán vívta
ki kollégái, szülõk, vezetõk, és
színvonalas írásain keresztül a
városlakók elismerését is. Szakmai munkája, életvidám természete, lelkesedése, színes egyénisége nélkül kevesebb lenne a
Móricz-iskola, Lenti város, de
még Zala megye fogyatékos
sportélete is!” – állt az indoklásban.
A zalai delegáció tagja volt
Szíver Krisztina megyei sportreferens, javaslattevõ, Szabóné
Zakó Krisztina, a Móricz-intézmény igazgatója, Paksa Tiborné
tanárnõ, a keszthelyi és zalakomári iskolák igazgatói.

A díjátadás után… Középen Paksa Tibor.
2015. szeptember 18-án Budapesten, a Magyar Sport Háza
konferenciatermében tartották a
FODISZ tanévnyitó ünnepségét.
A megnyitón Szabó László
FODISZ-elnök köszöntötte a jelenlévõ vendégeket. Beszédet
mondott Deutsch Tamás MOBalelnök, Szekeres Pál miniszteri
biztos, Emberi Erõforrások Minisztériuma, Balogh Gábor, a
Magyar Diáksport Szövetség elnöke, Sipos Imre helyettes államtitkár, Hanesz József, a
KLIKK elnöke, Laurent Petrynka, az International School
Sport Federation elnöke és Toponáry Gábor, a FODISZ ügyvezetõ elnöke.
Ezután adták át az országos
versenyeken kiemelkedõ telje-

sítményt nyújtó diákoknak a kitüntetéseket, okleveleket.
Hat testnevelõ – köztük
Paksa Tibor lenti gyógypedagógus – kapott kiemelkedõ, sok
évtizedes eredményes munkájáért FODISZ-díjat.
Zala megyében elsõ alkalommal Paksa Tibor, a lenti
Móricz Zsigmond EGYMI tanára kapta meg a legértékesebb
elismerést.
„Paksa Tibor Lenti város elismert pedagógusa, akinek egyik
munkaeszköze a saját személyisége. Egyedülálló, és elismerésre méltó az a lelkesedése, ahogy
a mai kor technikai vívmányaival szemben felveszi a harcot, és a sportpályára, szakköreire csalogatja, és ott tartja a

diákokat. Az intézmény történetében egyedülálló módon
több évtizede vezeti az iskolai
mûvészeti foglalkozásokat dicséretes szakmai felkészültséggel, élménnyel. Körében tanítványai jól érzik magukat, õ pedig közben személyiséget formál, láthatatlanul nevel, képességeket fejleszt. A kevésbé tehetséges diákokkal is fáradhatatlanul dolgozik, hisz bennük,
és számtalanszor bebizonyította, hogy szorgalommal, rendszeres gyakorlással sikereket érhetnek el. Otthonról, édesapjától hozta a pedagógiai szemléletet, a tanítás örömét, emberszeretetét, mely egész hivatását
jellemzi. Munkájának eredményeképpen diákjai rengeteg élményhez jutottak szerte az or-

Lenti és Vidéke
Közéleti havilap

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
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Készült:
Göcsej Nyomda Kft.; Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./Fax: (92) 316-783
ISSN 1585-3411

12

2015. október

Lenti és Vidéke

Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 7-17
szombat 7-12

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás
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• Bérfõzés

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

www.zalatajkiado.hu

