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

Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

Felnõtt belépõ: 1 600 Ft

Gyermek belépõ :

Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!

Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft

(0-14 éves korig)

Kombinált belépõ : 2 500 Ft(minden medence + szaunavilág)

A tavalyi évben lehullott
jelentõs mennyiségû csapadék
és a szeptemberi árvíz komoly
károkat okozott ésLenti vá-

Helyreállítások Lentiben
rosrészeinek úthálózatában,
melynek helyreállítása több
ütemben zajlott le az elmúlt
idõszakban.

A által elvégzett
több, mint 150 millió forint
értékû munkálatok során a
városban és a városrészekben
fõként aszfaltozási munkákat
végeztek, de több helyen meg-

Le-Ko Kft. történt a csapadékelvezetõ ár-
kok tisztítása és a csatornák
rendbetétele is.

Az útrekonstrukciós tevé-
kenységek eredményeként

A megújult Petõfi tér ünnepélyes átadása.
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Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester

Ferenczi Róbert

Héra József

Gáspár Lívia

Dr. Fekete Zoltán

Vatali Ferenc

Kiss Tamás

Ferenczi Róbert

Gáspár Lívia

Gáspár Lívia

Vatali Ferenc

Kiss Tamás

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

2015. december 1-jén (kedden) 9.00-10.00 óráig,

2015. december 1-jén (kedden) 9.00-10.00 óráig,

2015. december 2-án (szerdán) 12.00-13.00 óráig,

2015. december 8-án (kedden) 15.00-16.00 óráig,

2015. december 9-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig,

2015. december 10-én (csütörtökön) 8.00-9.00 óráig.

2015. december 1-jén (kedden) 10.00-11.00 óráig a
mumori kultúrházban,

2015. december 5-én (szombaton) 17.00-18.00 óráig a
máhomfai kultúrházban,

2015. december 5-én (szombaton) 18.00-19.00 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban,

2015. december 9-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,

2015. december 10-én (csütörtökön) 9.00-10.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében

fogadják az érintett városrész lakóit.

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozóterem

Önkormányzati képviselõk fogadóórái:

Városrészekben tartandó fogadóórák:

Fogadóórák

(Folytatás az 1. oldalról)

Új helyre költözött novem-
ber 6-án, pénteken a

A
Takarék közben lévõ eddigi
fiókjukat a Kossuth utca 4.
szám alatti modern, a mai kor
követelményeinek megfelelõ
új otthonnal cserélték fel.

Az átadási ünnepségen
ügyvezetõ igazga-

tó, elnök,
, Lenti polgármes-

tere és , a
. vezérigazga-

tó-helyettese mondott beszé-
det, majd a

el-
nökével együtt az ünnepélyes
szalagátvágással átadták a Dél-
Zalai Takarék új lenti kiren-
deltségét.

Lapzártakor érdeklõdtünk
a megnyitás óta eltelt idõszak
tapasztalatairól. Dr. Tófeji Edi-

Dél Zalai
Takarék lenti kirendeltsége.

dr.
Tófeji Edina

Bogár János Hor-
váth László

Vojnits Tamás Ta-
karékbank Zrt

dr. Pál Attilával,
Zala Megyei Közgyûlés

Új helyen a lenti fiók
na ügyvezetõ igazgató a kö-
vetkezõket mondta:

– A lenti kirendeltség nyi-
tásától eltelt elsõ két hét ta-
pasztalata nagyon kedvezõ.
Meglévõ ügyfeleink örömmel
fogadták a korszerû, modern,
új ingatlant. A számukra is
elérhetõ nyitási akciót jónéven
vették. Új ügyfelekre is sikerült
szert tennünk, elégedettek len-
nénk, ha ez a tendencia foly-
tatódna. Reméljük, hogy az ün-
nepek közeledtével még többen
keresnek fel bennünket, hiszen
az általunk kínált szolgáltatások
(hitelbírálati díj nélküli hite-
lek) megoldást nyújthatnak az
esetleges ajándék finanszírozá-
si problémákra, vagy akár konk-
rét ajándékként is szolgálhatnak
a családtagok számára (befek-
tetési termékek, diák-junior, la-
káselõtakarékossági stb. számla).

A szalagátvágás utáni pillanat. Balról Bogár János, dr. Pál At-
tila, Vojnits Tamás, dr. Tófeji Edina és Horváth László.

Kedvezõek az elsõ tapasztalatok.

Fotók: Sári ZoltánFotók: Sári Zoltánnovember 28-án ünnepélyes
keretek közt került átadásra
Lentiben a helyreállított

, illetve
az új aszfalt burkolatot

kapott
Utóbbi rendezvényen részt

vett , a Zala Me-
gyei Közgyûlés elnöke,

polgármester,
alpolgármes-

ter, településré-
szi képviselõ és a kivitelezõ
cég képviseletében Horváth
Csaba.

– A tavalyi év idõjárási vi-
szontagságai jelentõs károkat
okoztak a helyi úthálózatban
és a Lenti TE labdarúgó pályán
is – mondta Horváth László
polgármester. – A helyi úthá-
lózat felújítását már a tavalyi
évben elkezdtük, akkor a
gyógyfürdõ melletti Táncsics
út kapott új aszfaltburkolatot,
majd a munkálatok tovább
folytatódtak a város több pont-
ján és azóta is zajlanak. A
korábbi felújítások költsége
meghaladta az 500 millió fo-
rintot, melyet részben állami
támogatásból finanszíroztunk.
A jelenlegi 150 millió forint
értékben végrehajtott munká-
latokat a tavalyi árvíz miatt
kellett elvégeztetni. Ezeket a
feladatokat idén augusztusban
kezdte el a Le-Ko Kft. és no-
vember 15-ig 34 ponton,
összesen 38 helyrajzi számon
végezték el ezeket a munkákat.

Lenti
TE sportpálya Lentiká-
polnán

Petõfi tér.

dr. Pál Attila
Hor-

váth László
Drávecz Gyula

Vatali Ferenc

A máhomfai hegyen négy sza-
kaszon zúzottkõ burkolatot
kellett helyreállítani és a ho-
mokbányai utat aszfaltoztattuk
le mintegy 28 millió forint
értékben. Lenti belterületén
39 millió forint értékben az
árvíz által érintett József Attila
utca, Táncsics utca, Honvéd
utca, Deák Ferenc utca, Zöld-
mezõ út, Kinizsi utca, Pacsirta
utca útjait újítottuk fel. Mivel
tavaly szeptemberben a Lenti
TE klubházát és pályáját is
teljesen elöntötte az árvíz,
ezért annak helyreállítása is
szükségessé vált, amire további
11 millió forintot költöttünk.
Lentikápolnán is több helyen
került új aszfaltréteg a város-
rész útjaira, többek közt a Pe-
tõfi téren, a Dankó utcában, a
Nefelecs úton összesen 40
millió forint értékben végez-
tek el munkákat a kivitelezõ
szakemberei.

Horváth László még emlí-
tést tett a többi városrészben
és a Lenti-hegyen elvégzett
feladatokról, hozzátéve, a mun-
kák nem álltak meg, további
felújítások várhatóak a jövõ-
ben is.

Ezt követõen Vatali Ferenc
képviselõ rövid beszédében
tolmácsolta a városrész lakói-
nak köszönetét, majd pedig
ünnepélyes szalagátvágással és
a hagyományos hordógurítás-
sal átadták a megújult Petõfi
teret a település lakóinak.

K.R.

Helyreállítások Lentiben
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Kormányzati támogatásból
az év második felében is sok-
sok programmal várja az ér-
deklõdõket a

a Lenti EFI iroda
szakmai vezetõjét kerestük fel
kérdéseinkkel az új kiírásokról.

– A kormányzatnak az a
célja, hogy valamennyi járás-
ban legyen EFI iroda, ennek
megfelelõen immár 61 iroda
mûködik országosan, megyénk-
ben pedig a két iroda közül az
egyik Lentiben mûködik. Pá-
lyázati támogatásból valósítot-
tuk meg az elmúlt két évben a
különbözõ szûrõvizsgálatokat,
egészségfejlesztõ programo-
kat, most pedig újabb 901
millió Ft állt az irodák ren-
delkezésére további progra-
mok megvalósítására.

Lenti Egészség-
fejlesztési Iroda (EFI). Dr. Fe-
kete Zoltánt,

További programok a Lenti EFI iroda szervezésében
–

– Az év második felében
14,7 millió Ft-ból gazdálkod-
tunk és terveink szerint a
jövõt nézve kiszámítható, nor-
matív támogatáson alapuló
mûködésre számítunk.

– A Lenti Szakorvosi Ren-
delõintézet udvarán található,
ugyancsak támogatási összeg-
bõl, mintegy 9,5 millió Ft-ból
alakítottuk ki az irodát közös
nappali helyiséggel, orvosi
rendelõvel, vizesblokkal a moz-
gássérültek számára is elérhe-
tõ módon.

irodavezetõt
programjaikról kérdeztük:

– 62 programot valósítot-
tunk meg a két év alatt és a

Milyen összeggel rendel-
kezett a lenti EFI iroda?

– Hol található ez az
iroda?

Kánya Szilvia

háziorvosi körzetben 7 komp-
lex, illetve kampányszûrést
szerveztünk. Jelenleg 13 futó
programunk van, melyek kö-
zül kiemelném például a ge-
rinctartás-javító tornát, ami
minden hétfõn elérhetõ itt a
tornateremben és még várják
kollégáink az újabb jelentkezõ-
ket. Tovább folytatjuk a fogya-
tékkal élõknek szervezett
gyógy-úszóklubot és lovagló-
klubot. Átalakítottuk a cukor-
beteg és szív- és érrendszeri
betegklubot, most inkább elõ-
adássorozat keretében vég-
zünk tájékoztatást. A szépko-
rúak és lelki-egészség klubunk
is tovább mûködik, decem-
berben ajándékmûsorral lep-
jük meg az érdeklõdõket, a
város lakosságát, dr. Papp Lajos
professzor elõadását hallgat-
hatják meg 19-én 15 órakor a
Városi Mûvelõdési Központban.

– Dohányzás leszoktató prog-
ramunkra elkülönítettünk 1
millió forintot, 60 napra ellát-
juk gyógyszerrel a jelentkezõ-

– Új programelemeket is
megvalósítanak?

ket, akiknek ezek után kont-
rollvizsgálaton kell jelentkez-
niük a programot vezetõ dr.
Huzián Ida doktornõnél. Gya-
logló-túra klubunk is tovább
mûködik, készülnek a Mikulás-
ra és további túrákat is szer-
veznek. Megemlíteném még
„Munkahelyi-iskolai egészség-
fejlesztés” szintén új program-
elemünket, melyet a lenti
KLIK intézményfenntartóval
közösen valósítottunk meg. 7
iskolában, és 3 munkahelyen
tartottunk elsõsegélynyújtó ok-
tatást a Lenti Mentõállomás
munkatársai szakszerû közre-
mûködésével.

– Nagyon sok munka van a
szervezésben, muszáj beállni
egy már mûködõ csoport mö-
gé, hogy a részvétel is adva
legyen. Honlapunk, és a Face-
book oldal is rendelkezésünk-
re áll, de a civilszervezõdések-
kel való együttmûködésünk a
leghatékonyabb.

– Hogyan sikerül szervez-
ni a programokra résztve-
võket?

dj

Rendkívül fontos a gerinctartás-javító torna.

Az intézmény névadójának
tiszteletére minden év novem-
berében tar-
tanak a néprajztudósról elne-
vezett gimnáziumban, mely
során a diákok rendhagyó ta-
nítási órákon vesznek részt,
illetve tanulmányi és sportver-
senyeken mérik össze felké-
szültségüket.

Idén november 20-án tar-
tottak megemlékezõ ünnepsé-
get az iskola tornatermében,
ahol az diákok rövid mûsora
után a Gönczi-versenyen ki-
emelkedõ teljesítményt

Pezzetta Claudia
igazgató, majd ezt követõen az
intézmény névadójának emlék-
táblájánál koszorút helyeztek el.

Gönczi-napokat

elért
tanulók számára könyvjutal-
makat és elismeréseket adott
át Árkovicsné

Gönczi-napok a gimnáziumban
Ekkor került sor házi sport-

bajnokságok eredményeinek
kihirdetésére és a kupák átadá-
sára, valamint az iskola hagyo-
mányait követve a kilencedik
évfolyamos tanulók átvehették
az iskola logójával díszített
sálakat és nyakkendõket.

A gimnázium ezen a napon
rendhagyó tanítási órákkal is
színesíti a programokat, ez
alkalommal ter-
mészetvédelmi õr tartott elõ-
adást, aki a természetvédelem
fontosságára hívta fel a diákok
figyelmét. A tanulók megis-
merhették költõ
munkásságát és

által betekintést nyerhet-
tek az 1956-os forradalom
történéseibe.

Lelkes András

Berkes József
Murányi Le-

vente

k.r.

Árkovicsné Pezetta Claudia elismeréseket adott át a diákoknak.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Egyszerre érkezett munka-
társunk
polgármester irodájába

, az MTTSZ (Ma-
gyar Technikai és Tömegsport
Szövetség) Lovászi Lövész Klub
elnökével, akit a polgármester
javaslatára a legújabb terveik-
rõl kérdeztünk:

– Komoly elképzeléseink
vannak a lövészegylet munká-
jának fejlesztése tekintetében,
jelenleg 18 fõ a tagságunk, de

Léránt Ferenc Lovászi
Mánd-

li Zoltánnal

Felújítások, beruházások a Lovászi Önkormányzatnál

nyitottak vagyunk új jelentke-
zõk felvételére is, ami azért a
fegyverrel bánás okán elsõsor-
ban tagságunk ajánlásai alap-
ján történik. A közelmúltban
rendbetettük az önkormányza-
ti tulajdonú lövészpályát, kiala-
kítottuk az íjászat gyakorlásá-
hoz is a feltételeket. Megemlí-
teném, hogy egyeztetéseket
folytattunk egy vállalkozóval,
aki agyaggalamb lövészethez
megfelelõ technika telepítését

tervezi, ezek megvalósulásával
nagy elõrelépést tehetünk a
pálya népszerûbbé tétele felé,
hiszen az alapadottságok meg-
vannak a helyszínen.

– Önkormányzatunk pedig
támogatja a helyi klub fejlesz-
tési terveit, hiszen egy patinás
egyesület újjászületésének le-
hetünk tanúi – vette át a szót
Léránt Ferenc polgármester,
akitõl további tájékoztatást kér-
tünk a legfrissebb önkormány-
zati feladatokról:

– Elõször is a Darányi pá-
lyázat révén elnyert kilenc sze-
mélyes Ford Tranzit típusú, új
önkormányzati kisbuszunk át-
vételérõl számolnék be, amely
a régi jármû értékesítése foly-
tán nem jelentett anyagi terhet
önkormányzatunknak. Az adós-
ságkonszolidáció révén, mivel
településünknek nem volt tar-
tozása, húsz millió forintot ka-
punk az államtól, melyet belte-
rületi útjaink felújítására köl-
töttünk. Az elmúlt évben az Al-
só-Lovászi rész útjait raktuk
rendbe, továbbá a Hegyalja út
kapott aszfaltburkolatot, az
idén pedig egy újabb útsza-
kasz kapott mintegy 650 mé-
teren új burkolatot. Nagyon bí-
zunk abban, hogy jövõre meg-

kapjuk a támogatás másik fe-
lét, melyet épületeink karban-
tartására szeretnénk felhasz-
nálni. Befejezõdött a kútfeji
harangláb felújítása, melyhez
önrészként 3 millió forinttal
járultunk hozzá. Mûemlék jel-
legû, a múlt század elején
épült szoknyás haranglábról
van szó, amelynek felújítása
már régi vágya volt a helyi-
eknek. Részt veszünk a Start
programban, melynek kereté-
ben 15 fõt foglalkoztatunk és
munkájuk révén nagyon sok
helyen megszépült, otthono-
sabbá vált Lovászi. Megemlít-
hetem a bunkereink környé-
két, mely már látogatókat is fo-
gadott, további kiépítése még
folyamatban van, de az õ mun-
kájukat dicséri a lakótelep jár-
dáinak felújítása, a Gondozási
Központnál a parkoló kialakí-
tása, a Kankalin tanösvény táblái-
nak ismételt rögzítése, most pe-
dig a strand melletti járda rend-
betétele folyik, tehát sikeresnek
mondhatjuk a közmunkaprog-
ramunkat – hangzott a polgár-
mester tájékoztatójában, mely-
hez hozzátesszük, a beruházások-
ról, a legfontosabb felújítások át-
adásáról késõbbi lapszámaink-
ban részletesen is beszámolunk.

Mándli Zoltán elnök a lövészpályán.

Az októberben ünnepélyes
keretek közt átadott

tett látogatást
az ag-

rárfejlesztésért és hungariku-
mokért felelõs helyettes állam-
titkár, akit pol-
gármester vezetett körbe a kö-
zelmúltban felújított épület-
ben. A helyettes államtitkár
lenti látogatását megelõzõen

vett részt egy találko-
zón, ahol az értékgyûjtéssel
foglalkozó helyi szervezetek
képviselõivel tárgyalt.

Szakáli István Loránd láto-
gatása során arról beszélt, az
elmúlt idõszakban összegezték
a 2012-ben elfogadott hungari-
kum törvény tapasztalatait. El-
mondta, hogy a törvény végre-
hajtása bizonyos szempontból

Helyi Ér-
tékek Házában
Szakáli István Loránd,

Horváth László

Lendván

sikertörténetnek is nevezhetõ,
mivel országosan 530 települé-
sen – köztük Lentiben is – ala-
kultak meg a helyi értéktárak,
létrejöttek a megyei értéktárak
és munkájuk eredményeként
1800 nemzeti, illetve 128 ki-
emelt helyi értéket regisztrál-
tak, valamint összeállt az 54
elembõl álló hungarikumok
gyûjteménye is. Hozzátette, a
sikertörténet egyik árnypont-
ja, hogy a határon túl még nem
olyan aktív a helyi értékek
gyûjtése mint hazánkban, ezért
is volt szükség a törvény mó-
dosítására, hogy azokon a terü-
leteken is új lendületet kapjon
az értékgyûjtõ munka, melyhez
Burgenland kivételével több
határon túli partner is csatla-
kozott.

A közelmúltban kiírt pályá-
zatok kapcsán Szakáli István
Loránd elmondta, a határon tú-
li magyarság és a hazai közös-
ségek értékgyûjtõ tevékenysé-
gét támogató pályázatokat no-
vember közepétõl december
közepéig lehet benyújtani. Az
említett tevékenység mellett
támogatást kapnak az eltûnõben
lévõ mesterségek fennmaradá-
sát megcélzó pályamunkák is.

Horváth László polgármes-
ter elmondta, Lentiben is meg-

alakult a Helyi Értéktár Bizott-
ság akik jelenleg is dolgoznak
a városban és térségben fellel-
hetõ értékek listájának össze-
állításán és várják a javaslato-
kat. Hozzátette, a közelmúlt-
ban megtörtént annak a part-
nerségi megállapodásnak a meg-
kötése, melynek keretében
Lenti Város Önkormányzata a
szlovéniai testvérvárossal Lend-
vával nyújt be közös hungari-
kum pályázatot.

K.R.

A helyi hungarikumok

Lentiben is megalakult az értéktár bizottság.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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A
rendszeresen prog-

ramot szervez a tagságnak
Márton nap alkalmából.

elnök a Denis ven-
déglõben szervezett újborkós-
tolás közben tájékoztatta mun-
katársunkat hagyományõrzõ
rendezvényükrõl:

– A Márton-napot az újbor
ünnepének is szokták nevezni,
egyesületünk pedig igyekszik
változatos programot összeállí-
tani a jeles nap alkalmából,
amely közvetlenül kapcsoló-
dik a szõlõtermelõ tevékeny-
séghez. Tavaly helyi borver-
senyt szerveztünk, az idén
„csak” kóstolás lesz, de szak-
értõnktõl minden résztvevõ
kérheti a szóbeli bírálatot,
tanácsot.

Lenti Kertbarát Kör
Egyesület

Rösz-
ler Attila

Márton-napi újborkóstoló
–

– A tormaföldi, csentei és a
dobronaki (utóbbi kettõ szlo-
véniai) termelõk, barátaink is
itt vannak, kölcsönösen részt
veszünk egymás rendezvé-
nyein. Egyébként azok a borok
szerepelnek a mai kóstolón,
melyekrõl a gazdák úgy gon-
dolják, hogy már elkészültek, a
paraméterekrõl, cukorfokok-
ról, jelenlegi állapotról, egye-
bekrõl szóban is kiegészítést
tehetnek, Cseke Gábor szakér-
tõ pedig felkérésre vélemé-
nyezi is a mintát.

– Sokkal kedvezõbbek a
mutatók, mint korábban, jobb
cukorfokkal tudtunk szüretel-

Kik a vendégeik az új-
borkóstoláson?

– Mi jellemzi az idei év
borait?

ni, nyár közepe óta már vegy-
szeres védekezésre sem volt
szükség, azonban sokan panasz-
kodtak a madarak okozta ká-
rokra. Magam is tapasztaltam,
a borkészítés folyamatában
minden elõfordult, ami csak
lehetett. Gyors erjedés, leálló
forrás, jelenleg is folyó erjedés,
úgyhogy adott és ad feladatot a
bor ezekben a napokban is.

– Ha már ilyen jóízûen
„kortyolgattunk”, gondoskod-
junk a hozzávalókról is, Már-
ton-nap lévén!

dj

– Libasült, tört krumpli,
párolt káposzta, rétes szerepel
a menünkben és sajtos, kömé-
nyes kiflivel itatjuk fel a sok-
féle újbort, melyet megkós-
tolunk.

Balról: Elekné Horváth Magdolna titkár, Cseke Gábor, Röszler
Attila.

A
baleset-

megelõzési és a biztonságos
közlekedést szolgáló közúti el-
lenõrzést hajtott végre a közel-
múltban. Az akcióban megál-
lított autósok figyelmét felhív-
ták az õszi-téli vezetésre való
átállás fontosságára, a gépjár-

Lenti Rk. Közlekedésren-
dészeti Alosztálya

mû biztonsági berendezései-
nek mûködésére.

A gépjármûvezetõk ez alka-
lommal hiányosság esetén csak
figyelmeztetést, a felkészült
autósok pedig a biztonságos
közlekedést szolgáló láthatósá-
gi mellényt, figyelemfelhívó szó-
róanyagot, kulcstartót kaptak.

Látni és látszani…
Akció a biztonságos közlekedésért

Felhívták a figyelmet az átállás fontosságára.

Elsõ alkalommal állítottak
, a falu központjá-

ban betlehemet. A szinte élet-
nagyságú bábuk a kultúrház
oszlopos, fedett bejárata alá
lettek állítva.

– A felállításában közremû-
ködtek a képviselõ-testület tag-
jai és a könyvtár/teleház és
szolgáltató központ munkatár-
sai, Csiszárné Fliszár Eszter és
Boczkó - Tóth Tímea. – tájé-
koztat az ünnepvárás rész-
leteirõl , a fa-
lu polgármestere. – A betle-
hem elkészítésének költsé-
geit a képviselõ-testület tag-
jai és a könyvtár/teleház és
szolgáltató központ munka-
társai a tiszteletdíjukból aján-
lották fel.

Reszneken

Kercsmár István

Ünnepvárás Reszneken

Advent elsõ vasárnapján,
este került sor a betlehem
megáldására és az adventi ko-
szorú elsõ gyertyájának meg-
gyújtására. A szép számban
megjelent érdeklõdõket Kercs-
már István a község polgár-
mestere köszöntötte. Az elsõ
gyertyát plé-
bános gyújtotta meg, majd a
közelgõ karácsonyról, a szere-
tet ünnepének jelentõségérõl
beszélt. Az ünnepség után a szer-
vezõk forró teával, forraltbor-
ral és pogácsával vendégelték
meg a jelenlévõket és jelezték:
mindenkit szeretettel várnak a
következõ vasárnapokon is a töb-
bi gyertya meggyújtására szer-
vezett adventi rendezvényeken.

Lendvai Zoltán

dj

Elsõ alkalommal állítottak betlehemet.
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Több éves hagyományt kö-
vetve,

, valamint a

közös szervezésé-
ben november 16-án, a had-
vezért ábrázoló Átkötõ úti szo-
bornál tartottak megemléke-
zést kuruc ge-
nerális tiszteletére.

Idén 311 éve, hogy Bottyán
János elsõ nagy gyõzelmét le-
aratva 1704. november 16-án tár-
saival elfoglalta az akkor 6000
fõs török õrség kezén lévõ

és ezzel beírta
nevét a magyar történelembe.

A hétfõi megemlékezésen
a Rákóczi Szövet-

Lenti Város Önkormány-
zata Fegyveres
Erõk és Nyugállományúak
Klubjának

Bottyán János

Érsekújvárat

Fracz József,

Bottyán generálisra emlékeztek

ség Lenti-Lendvai Szervezeté-
nek titkára mondott ünnepi
beszédet, mely rövid történel-
mi visszatekintés során az ese-
mény résztvevõi megismerhet-
ték a legendás hadvezér élet-
pályáját és annak fontosabb
állomásait.

Az ünnepi beszédet köve-
tõen a városi intézmények,
civil szervezetek képviselõi ko-
szorút helyeztek el a generális
emlékmûvénél és fõhajtással
tisztelegtek a generális emléke
elõtt (képünkön). A rendezvé-
nyen közremûködött a Rákóczi
Szövetség Lenti-Lendvai Szer-
vezetének Ifjúsági tagozata.

k.r.

Zenés, szórakoztató egész
estés mûsorral várták a ven-
dégeket november 7-én a

a Városi Mûvelõdési Köz-
pontban szervezett hagyomá-
nyos Márton-napi mulatságra,
ahol a dallamos elõadások mel-
lett bor- és ételkóstoló is várta
az est látogatóit.

A városban harmadik alka-
lommal megrendezett Márton-
napi mûsorban hatkor

Len-
tiben

Gondos

Márton-napi mulatság

Tuboly Zoltán és neje.

Gabriella

Turay
Ida Színház

Kurkó József Bódi Bar-
bara

Kaczor Feri

énekes klasszikus és
modern dalokból összeállított
elõadását hallgathatták meg a
vendégek, majd pedig a

társulatának tag-
jai, és

színészek operett sláge-
rekkel szórakoztatták a nézõ-
ket. Az est kétségkívül legjob-
ban várt és az egész színház-
termet megtöltõ mûsorszáma

fellépése volt, aki

A Véradók Napja alkalmá-
ból szervezett ünnepséget no-
vember 20-án a Ma-
gyar Vöröskereszt területi szer-
vezete. Az évente hagyományo-
san megrendezésre kerülõ ta-
lálkozón Lenti aktív véradóit
köszöntötték és adtak át részük-
re elismeréseket, ajándékokat.

Az ünnepségen
, a Vöröskereszt

zalai szervezetének vezetõje
rövid beszédben köszönte meg
minden véradónak, hogy köz-
remûködésükkel segítséget
nyújtanak bajba jutott ember-
társaiknak. Kihangsúlyozta: a
vér egy olyan dolog, amit nem
lehet mesterséges módon elõ-
állítani, ezért a hazai egész-
ségügynek és a betegeknek
nagy szüksége van az önkén-

Lentiben

dr. Baracs-
kai Józsefné

Véradókat köszöntöttek
tesek segítségére. Jelenleg Len-
tiben 500 fõre tehetõ az aktív
véradók száma, akik közül al-
kalmanként 100-120 fõ vesz
részt véradáson.

A rendezvényen részt vett
, a szervezet

lenti területi vezetõje,
megyei koordi-

nátor és a lendvai véradó
szervezet képviselõi is, akik
szintén köszönetet mondtak
az est vendégeinek segítõ rész-
vételükért.

Ez alkalommal közel száz
fõ vehetett át kitüntetõ elis-
meréseket, köztük a 97-szeres
véradó , a 80
alkalommal vért adó

és a véradáson hetven-
kilenc alkalommal részt vevõ

és

Rosta Gáborné
Kus-

tán Sarolta

Lukács Róbert
Wünsch

Gábor

Gyanó József Lipák István.

Dr. Baracskai Józsefné mond beszédet.

jól ismert mulatós slágereit
hozta el a szombati mûsor kö-
zönségének.

A zenés elõadások közben
a program vendégeit borkós-
toló is várta az intézmény
aulájában, ahol Tuboly Zoltán

pincészetének tavalyi és idei
borait kóstolhatták meg, majd
a fellépõk mûsorát követõen
hagyományos, libából készült
ételek kóstolójával zárult a
program.

k.r.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Lenti és Vidéke Hirde
ssen

nálu
nk !

Megalapításának öt éves év-
fordulója alkalmából tartott
ünnepséget november végén a

,
melyen a klub tagjai mellett
részt vettek a és

társklubok vezetõi,
, az Idõsügyi Ta-

nács elnöke, a helyi önkor-
mányzat nevében

alpolgármester.

lenti Civil Nyugdíjas Klub

lovászi cseszt-
regi Fövé-
nyesi Jánosné

Drávecz
Gyula

5 éves a Civil Nyugdíjas Klub
Az évfordulós találkozón

elsõként , a klub
nemrég megválasztott új veze-
tõje ismertette az elmúlt öt
éves közös munka eredményeit.

– Öt évvel ezelõtt Tüske
Lászlóné kezdeményezésére
jött létre a civil klub és az in-
duláskor 25 tagot számláltunk.
Bár évek során folyamatosan
változott a létszám, ma is pon-

Császár Dezsõ
tosan ugyanennyi fõ dolgozik
velünk együtt a klub munkáját
segítve. Idõközben nagyon jó
kapcsolatot sikerült kialakíta-
nunk a Lovásziban mûködõ
nyugdíjas klubbal és a cseszt-
regi Korhatártalanok Klubjával
is, de voltak és vannak közös
programjaink a határ másik
oldalán tevékenykedõ lendvai
szervezettel is. Az elmúlt öt
évben sokat dolgoztunk azon,
hogy a lenti klub szerves ré-
szévé váljon a helyi civil élet-
nek. Rendszeresen részt ve-
szünk a városi megemlékezé-
sen, rendezvényeken, kiállítá-
sokat és bemutatókat szervez-
tünk, valamint több alkalom-
mal a térségben mûködõ klu-
bokkal közös kirándulásokat
és szabadidõs programokat
tartottunk. Úgy gondolom, az
elmúlt öt évben sok hasznos
tapasztalattal gazdagodtunk
ami jó alapot ad a szervezet
jövõbeni munkájához – mond-
ta a Császár Dezsõ.

A beszámolót követõen
Drávecz Gyula alpolgármester
köszöntötte a megjelenteket,
majd az ünnepi mûsor a civil
klub tagjainak mûsorával foly-

tatódott, amit egy rövid – az
elmúlt évek történéseit be-
mutató – fényképes prezentá-
ció követett.

A rendezvényen köszöntöt-
ték a lenti csoport egykori
alapítóját, , aki
a közelmúltban mondott le ve-
zetõi tisztségérõl.

Az ünnepi mûsor a lenti
klub tagjaiból megalakult

elõadásával
és állófogadással zárult.

Tüske Lászlónét

Ne-
felejcs Népdalkör

k.r.

Fövényesi Jánosné és Csá-
szár Dezsõ.

A falusi disznóvágások ha-
gyományát, tréfás ugratásait
színdarab keretében mutatta
be a közelmúltban a

(Szlovénia) Amatõr
Színjátszó Csoport.

polgármester asszonytól
megtudtuk, személyes ismeret-
ségen, barátaik meghívására ér-
keztek a muravidékiek hoz-
zájuk bemutatni a színdarabot.
A közelmúltban alakult szín-
játszó csoportot

mutatta be kérdésünkre:
– Tizenkilencen alkotjuk a

csoportot, amelybõl hatan
gyermekek. Jómagam írtam a
darabot, de menetközben a
tanulás, próbák idõszakában
közösen formáljuk az elõadást.

Rédicsen
felsõlakosi

Soós End-
réné

Hermán Kor-
nélia

– Honnan az ötlet, hogy
színjátszó csoportot alakít-
sanak?

Színházi „disznótoros” Rédicsen
– Több alkalommal szer-

veztem a családon belül közös
programokat, majd egy ilyen
alkalommal merült fel elõször
a koma, barát, szomszéd rész-
vételével zajlódó disznótort
bemutató, tréfás elõadás meg-
tartására. Ezek után már csak a
szereplõk felkérésére volt
szükség, mindenki szívesen
jött a hívó szóra.

– Egy kicsit komolyabb da-
rabbal készülünk, amelynek
komolyabb irodalmi értéke
lesz.

Soós Endréné polgármes-
ter beszélgetésünk végén még
hozzátette, a települések éle-
tének kölcsönös megismeré-
sére, kapcsolatfelvételre is ki-
válóan alkalmas egy ilyen szín-

– Következõ darabjuk is a
falusi életrõl szól?

játék megtekintése, melynek,
az érdeklõdést tekintve kitûnõ
fogadtatása volt a faluban, úgy-

hogy a folytatásban is gon-
dolkodnak már.

dj

Jól szórakozott a közönség.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Mûködésének 10. évfordu-
lóját koncelebrált Kolping
szentmisével, a „Kolping élet
Lentiben” címû kiállítással, ve-
títõképes beszámolóval, jubi-
leumi évkönyv bemutatóval és
a Kolping Családok találko-
zójával ünnepelte a Lenti
„Szent Katalin” Kolping Család
Egyesület.

, a Nyugat-
Magyarországi Kolping Szövet-

Kondrik Istvánt

10 éves a lenti „Szent Katalin” Kolping Család Egyesület

ség titkárát a szentmise után
kértük a jubileumi esemény
méltatására:

– Nagyon örülünk annak,
hogy a Lenti Kolping Család
legfiatalabb családtagunkként
immár tíz éves lett. Egyébként
a gyõri, veszprémi és szombat-
helyi egyházmegyék 14 mûkö-
dõ Kolping Családját fogjuk
össze, segítjük a munkájukat.

– Nagyon nehéz a mun-
kánk a földrajzi távolságok
miatt és ha már a legeknél tar-
tunk, a lenti az egyik legak-
tívabb és legmesszebb lévõ
családunk, de igyekszünk egy-
részt programtámogatásokkal,
másrészt látogatásainkkal, lelki
segítség adással támogatni a
mûködésüket.

– Úgy gondolom tíz év na-
gyon komoly idõ egy város és

– Hogyan történik mindez?

egy egyesület életében is, a
lenti egyesület nagyon komoly
munkát végez, melyet két rész-
re bontanék – tette hozzá

Lenti polgármes-
tere – Kiemelném a hitéletben
folytatott tevékenységüket, Kol-
ping Adolf szellemiségét, vala-
mint a közösségformálás na-
gyon fontos és nehéz feladatát.

néni az
alapító tagok egyike, a Lenti
„Szent Katalin” Kolping Család
Egyesület életre hívója és moz-
gatórugója is egyben.

– Amikor elõször értesül-
tem arról, hogy Lentiben Kol-
ping otthon alakult, Pécsett
élõ sógornõmnek említve hoz-
ta a példát, hogy náluk milyen
közösség mûködik immár 16
éve. Innen érkezett tehát a
„Kolping láng” amely a közös-
ség létrehozására sarkallt.

– Összefoglalja a tíz év tör-
ténéseit, tartalmazza a tagság

Hor-
váth László,

Petõ Jánosné Kati,

– Mit tartalmaz jubileumi
kötetük?

tanúságtételét, sokan megnyi-
latkoznak a közösségben szer-
zett élményeikrõl. Köbli Tamás
prézesünk utószavából pedig
kiderül, hogy a Kolping tagok
közelebb kerültek Istenhez,
életük a hitre épül, közelebb
kerültek az emberekhez a
közjó szolgálatában.

– Valóban, hiszen többsé-
günk hetven év felett jár, de
nagyon bízunk titkárunkban,
Kovács Andrásban, aki a fiatal-
ságot képviseli az egyesület
titkáraként és egyetemi hall-
gatóként.

Az ünnepségen többek kö-
zött a
(amely az elsõ Kolping Család
volt az országban) testvércsa-
ládok is képviseltették magu-
kat delegációjukkal, gratulálva
a lentieknek a jubileumi ese-
ményükhöz.

– Többekkel beszélgetve fel-
merült a fiatalok bevonásá-
nak fontos feladata.

körmendi, alsópáhoki

dj

Kovács András titkár egyeztet Kati nénivel az ünnepség elõtt,
az asztalon a jubileumi kiadvány.

Immár hagyománnyá vált,
hogy hatvanöt év felett, öt
évenként megünneplik tagjaik
születésnapját a

.
– Legutóbb Müller János-

né, Verbáncsics Istvánné, Gö-
möriné Ollár Piroska, Keszthe-
lyi Jánosné, Tóth Zoltán, Vörös
Bakon Zoltán és Zakariás Zol-
tán születésnapjára gyûltünk
össze a lenti Favorit vendég-
lõbe – mondta az ünnepségrõl

az egyesület elnöke.

– Ajándéktárgyat, emlékla-
pot, a hölgyek egy szál virágot

Fegyveres Erõk
és Testületek Nyugállomá-
nyúak Egyesületénél

Barta Ödön
– Milyen ajándékkal ked-

veskedtek a kerek évforduló-
soknak?

Kerek évfordulósok köszöntése
is kaptak. Egyébként a Ci-
vilkurázsi Közalapítvány tá-
mogatásából valósítottuk meg
rendezvényünket, ahol a va-
csora önköltséges volt a részt-
vevõk számára. Rövid mû-
sorral, Bertainé dr. Paczolai
Ilona, Kovács Béla, Krisztá-
novics György szavalataival
kezdtük a köszöntést, majd
Drávecz Gyula alpolgármes-
ter gondolatait hallgattuk
meg, aki az idõ, az évek gyors
múlását idézte fel. Az est ezek
után vacsorával, kellemes
beszélgetéssel, tánccal folyta-
tódott, ahol Cziráki Sándor
muzsikája szolgáltatta a talp-
alávalót.

dj

A fotón az ünnepeltek, Barta Ödön elnök és Drávecz Gyula
alpolgármester.
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Az idei évben pontosan
egy évszázada, hogy az Ope-
rettszínházban bemutatták a

címû si-
kerdarabot és ennek alkal-
mából „Az élet muzsikája” cím-
mel szervezett ismeretterjesz-
tõ elõadást november 26-án
kedden este a

. Az intézmény ol-
vasótermében megtartott prog-
ramon zeneta-
nár mutatta be a darab tör-
ténetét.

A bevezetõ során a hallga-
tóság bepillantást nyerhetett
az operett világába, megismer-
hették a mûfaj megteremtõit
és a hazai mestereket, illetve
azok pályafutását. A késõb-

„Csárdáskirálynõ”

Városi Könyv-
tár Lenti

Balás Endre

A Csárdáskirálynõ Lentiben
biekben zenés-fotós bemutató
következett ahol a mû szüle-
tése és utóélete elevenedett
meg. Balás Endre elmondta, a
mû alkotója a
háborús idõkben nem érezte
illendõnek egy vidám hangula-
tú mû megírását, de végül ba-
rátai unszolására befejezte és
így 1915-ben megszületett a
„Csárdáskirálynõ”, melynek

által magyarra for-
dított változatát 1916-ban mu-
tatták be Budapesten. Azóta a
mûvet több idegen nyelvre is
lefordították, világszerte nagy
népszerûségnek örvend és
mind a mai napig szerepel a
színházak mûsorában.

Kálmán Imre

Gá-
bor Andor

(k)

Balás Endre mutatta be a darabot.

A fiatal tehetséges festõ,
alkotásait bemu-

tató kiállítás nyílt a
városi könyvtárban. A tárlat és
az alkotó bemutatásra az in-
tézmény olvasótermében ke-
rült sor, ahol az Arany János
Általános Iskola és AMI tanu-
lóinak hegedûjátéka nyitotta
meg a rendezvényt, majd ezt
követõen fes-
tõmûvész, tanár méltatta az
ifjú alkotó munkásságát.

– Gyermekkoromban is so-
kat rajzoltam és szívesen vet-
tem részt a gyerekeknek szóló
pályázatokon, valamint több

Hári Zsófia
Lentiben,

Tánczos György

Kiállítás Lentiben

képem is megjelent különbö-
zõ magazinokban – mesél ma-
gáról Hári Zsófia. – 2011-tõl
2015-ig a zalaegerszegi Ady
Endre Általános Iskola, Gimná-
zium és AMI diákja voltam,
ahol rengeteget fejlõdtem
mind a rajzolás, mind a festés
terén. Több önálló kiállításom
is volt már, többek közt Lend-
vadedesen és Rédicsen, most
pedig itt Lentiben. Jelenleg
Lentiben tanulok, a jövõben
pedig a képzõmûvészeti pá-
lyán szeretném magam ki-
próbálni.

(k)

A fiatal festõ egyik alkotásával.

Õszi-téli közlekedésre han-
goló vezetéstechnikai trénin-
get tartott a közelmúltban az
Országos és helyi Baleset-meg-
elõzési Bizottság, a Zala Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság és a
Lenti Rendõrkapitányság. Az
egyéb társszervek, Magyar
Autóklub, Polgárõr Szövetség
partnerségével létrejött ren-
dezvényrõl
százados, a Lenti Rk. Köz-
lekedésrendészeti Alosztály
megbízott vezetõje adott tájé-
koztatást a helyszínen:

– Három technikai eszköz-
zel szimuláljuk a téli útviszo-
nyokat, illetve hívjuk fel a fi-
gyelmet a biztonságos közle-
kedésre, ezek a bolygókerekes
autó, a biztonsági öv szimu-
látor és a „részeg szemüveg”. A
bolygókerekes autóval egy
szlalom pályán haladva tud az
oktató beleavatkozni a veze-
tésbe úgy, hogy a gépjármû
megcsúszását, alul-vagy túlkor-
mányzását éri el. Vizes útsza-
kasz, jégbordás útviszonyok

Komláti Beatrix

Vezetéstechnikai tréning Lentiben
közötti vezetést lehet gyako-
rolni, amely a helyi érdeklõ-
dést figyelve nagyon népszerû.

– Igen, ez a szimulátor azt
érzékelteti, milyen energiák
hatnak ránk például egy 40 -
50 sebességû ütközésnél. So-
kan meglepõdnek, hogy a ki-
csinek tartott sebességnél mi-
lyen erõvel tart meg bennün-
ket a biztonsági öv. A har-
madik eszközünk a „részeg
szemüveg”, amely használat-
kor homályos, elmosódott ké-
pet mutat, és kipróbálható pá-
lyánkon, mennyire nem megy
a kanyarodás, beparkolás ilyen
megváltozott látási viszonyok
mellett.

– Fontos a fékberendezé-
sek állapota, a világító beren-
dezések, az ablaktörlõ lapátok
mûködésének átnézése és aján-
lott a téli gumik használata.

– A biztonsági öv haszná-
lata életmentõ is lehet!

– Milyen tanácsokat adna
a télre való tekintettel a
gépkocsivezetõknek?

Természetesen vezetéstechni-
kánkon is változtatnunk kell,
növelni kell a követési tá-
volságot, mindent meg kell

tennünk, akár kerékpárosként,
akár gyalogosként a láthatósá-
gunkért.

dj

Drávecz Gyula alpolgármester is kipróbálta a biztonsági öv
szimulátort.
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A hato-
dik alkalommal megrendezett

és közti 42,2 ki-
lométeres futóversenyen vett
részt a közelmúltban megala-
kult hat
tagja.

A november elején megtar-
tott nemzetközi versenyre – me-
lyen összesen 14 ezer induló
regisztrálta magát – a világ min-
den országából érkeztek spor-
tolók. A lenti csapat tagjai kö-
zül és

a teljes 42 kilométeres
távra nevezett be, a klub többi
tagja pedig párokat alkotva fél-
távon egymást váltva teljesítet-
te a versenyt. Az egyik párost

és

Franciaországban

Nizza Cannes

Lenti Iszkiri Futóklub

Fakó Albert Hamvas
Imre

Horváth Zsolt Ferincz Ág-

Franciaországban versenyeztek
nes Hõninger-
né Császár Mónika Parragi
Szilvia

, a másikat pedig
és

alkotta.
Ferincz Ágnes elmondta, a

klub megalakulásakor egyik
fontos elhatározás volt részük-
rõl, hogy nemzetközi versenye-
ken is szeretnének részt venni,
mert a csapatépítésben ko-
moly szerepe van az ilyen kö-
zös élményeknek. Hozzátette,
a csapat a következõ évben
szeretne részt venni az Ultra
Balatonon, ahol 24 óra alatt
kell váltva megkerülni a tavat,
valamint indulnak a megye-
székhelyen megrendezésre ke-
rülõ szilveszteri futáson is.

Az Iszkiri Futóklub jelen-
legi taglétszáma 13 fõ és szom-

batonként 15 órától várják szer-
vezett közös futásokra mind-
azokat, akik kedvet kaptak a

sporthoz és szeretnének kicsit
a szabadban mozogni.

k.r.

Az Iszkiri Futóklub versenyzõi.

A
szervezésében került sor nov-
ember 17-én arra a könyvbe-
mutatóra, ahol Zalai
Sporthistória címû kötetét, il-
letve és

közösen összeállított, a
Kárpát-medencei magyar olim-
pikonokról szóló könyvét ismer-
hették meg a sportkedvelõk.

Az est folyamán bemutat-
kozott Kis János, Európai
Sport Hagyományõrzõ egyesü-
let elnöke, mely során elmond-
ta, eddig 17 kötet megjelenése
fûzõdik a nevéhez, melyben
több olimpiai aranyérmes élet-
történetét és különbözõ olim-
piai eseményeket dolgozott
fel. Hozzátette, a sport iránti
rajongása régrõl fakad, mivel
fiatalon küzdõsportokkal és
asztalitenisszel is foglalkozott.

Városi Könyvtár Lenti

Kis János

Kis János Csiki And-
rás

Zalai sporthistória

Utóbbi kapcsán kiemelkedõ
eredményként említette, hogy
Tatán sikerült megnyernie a
magyarok világjátékát. Sporto-
lói pályafutását követõen kez-
dett el foglalkozni az olimpiák
történetével és számos alka-
lommal vett részt hazai vetél-
kedõkön, melyek közül többet
sikerült is megnyernie, így fõ-
díjasként a legutóbb megren-
dezett három olimpián sike-
rült személyesen is részt vennie.

Az est vendége volt
olimpiai

érmes kézilabdázó, akivel a
szerzõ zalai kötõdésérõl és
sportkarrierjérõl beszélgetett,
majd tíz-
szeres ifjúsági és négyszeres
utánpótlás válogatott kapus
sportolói pályafutását ismer-
hették meg az est vendégei.

Gódor-
né Nagy Marianna

id. Vlaszák Géza

Gódorné Nagy Marianna, Kis János és id. Vlaszák Géza.

A korábbi, a zalai sportsikereket
feldolgozó kötetei ismét kaphatók.

Íme ajánlataink:

A ZTE 1968-ban NB II-ben
aranyérmet szerzett csapatának sikerét örökítette
meg a kiadvány.

A könyv a ZTE 2002-ben baj-
nokságot nyert NB I-es csapatának sikersorozatát
idézi fel.

Emlékezés az elõdökre. A pati-
nás klub egykori szakosztályainak kiválóságai emlé-
keznek a sikerekre.

A ZTE férfi kosárlabda-csa-
patának elsõ és második bajnoki címére emlé-
kezünk.

Hogyan emlé-
keznek az 1988-as bajnokcsapat tagjai 10 év eltelté-
vel az aranyéremre?

Zalatáj Kiadó

Bajnokcsapat:

300 Ft

Megkoronázva:

1 000 Ft

ZTE-mozaikok:

800 Ft

A nagy csapat I-II.:

800 Ft

A nagy csapat - 10 év múlva:

800 Ft

Sportbarátoknak !karácsonyra

Sporton kívül is van ajánlat!
Egy rendszerváltás karikatúrái:

1 000 Ft

Égi per:

800 Ft

Farkas László kötete a rendszerváltásnak neve-
zett átalakulást veszi górcsõ alá sajátos iróniával.

„A huszadik század drámája” – írták ró-
la Nyugaton. A rendszerváltás után 13 évvel jelen-
hetett csak meg Magyarországon a Zalatáj Kiadó
jóvoltából.

Könyveink megrendelhetõk:
92/596-936, 30/378-4465,

, .
Munkanapokon megvásárolhatók a szerkesztõségben:

Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B., 9-15 óráig.

zalataj@zelkanet.hu zalatajkiado@gmail.com

Elõzetes egyeztetés esetén házhoz is szállítjuk!
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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

November második csütör-
tökén a városi könyv-
tár olvasótermében író-olvasó
találkozó keretében ismerked-
hettek meg a szépirodalom
kedvelõi köl-
tõ, mûfordítóval, kivel az est
folyamán költõ be-
szélgetett életútjáról, pályafu-
tásáról.

Szálinger Balázs gyermek-
korát Alsópáhokon töltötte,
majd középiskolai tanulmánya-
it Kaposváron a Nagyboldog-

Lentiben

Szálinger Balázs

Soós József

A képen jobbról Szálinger Balázs, balról Soós József költõ.

Kellemes idõ várta mind-
azokat, akik részt vettek a ki-
lencedik alkalommal megren-
dezett . A kirán-
dulás ötletgazdája és szervezõ-
je elmondta, a
program hagyományteremtõ
céllal jött létre majd egy év-
tizeddel ezelõtt és azóta is tö-
retlen az érdeklõdés iránta. Az
idei túrán összesen 95 fõ vett
részt, de volt olyan év, hogy a
jelentkezõk száma meghaladta
a százat is. Az esemény nép-
szerûségét mutatja az is, hogy
mostanra már nem csak a
megyében, de azon kívül is
egyre ismertebb a rendezvény,
mivel idén

Vétyem-túrán

Tüske Balázs

Tótvázsonyból, Pécs-

Közel százan vettek részt a túrán.

Szálinger Balázs volt a vendég
asszony Katolikus Gimnázium-
ban és Keszthelyen a Vajda
János Gimnáziumban végezte.
Budapesten a Károli Gáspár
Református Egyetem jogi és az
ELTE tanárképzõ fõiskolai ka-
rára járt. 2000-2001-ben Nagy-
váradon, 2010-ben Kolozsvá-
ron élt egy-egy évig. Ezen idõ-
szak alatt jelent meg az Erdélyi
Híradó kiadásában elsõ verses-
kötete Kievezni a vajból cím-
mel, majd ezt követõen a Zalai
Passió címû vígeposz.

A fiatal kora ellenére rend-
kívül termékeny költõ másfél
évtizedes pályafutása során
több verseskötetet és egyéb
szépirodalmi kiadványt jelen-
tetett meg, 2008-tól pedig
figyelme a színház felé fordult
és számos színpadi darabot írt.

Munkásságát több kitünte-
téssel, ösztöndíjjal ismerte el a
szakma. 2008-ban megkapta a
Junior Prima díjat, 2009-ben
Nemzeti Kulturális Alap drá-
maíró ösztöndíját nyerte el,
2010-ben pedig József Attila

díjat kapott. Mindemellett még
számos kitüntetõ címet ve-
hetett át eddigi alkotói tevé-
kenységéért.

Az író-olvasó találkozón szó
esett Szálinger Balázs színházi
munkájáról, zalai kötõdésérõl
és életének fontos pillanatai-
ról. Színházi munkássága kap-
csán elmondta, Pécsen éppen
a Becsvölgye címû darabjának
próbái zajlanak, melyet decem-
ber elején láthat majd a bara-
nyai megyeszékhely közönsége.

K.R.

rõl, Szlovéniából Horvát-
országból

tormaföldi
Tuboly pincétõl
Vétyempusztán

pá-
kai

szécsiszigeti

-k-

és
is érkeztek kirán-

dulók.
Az összesen 18 kilométeres

túra a hagyományoknak meg-
felelõen idén is reggel nyolc-
kor a hegyen talál-
ható indult,
majd áthaladva
az õsbükkös érintésével a

bunkerekhez kalauzolta a
kirándulókat. Innen rövid tör-
ténelmi ismertetõt követõen

hegyen keresztül
tértek vissza a kiindulópontra,
ahol a házigazdák finom italok-
kal és ételekkel vendégelték
meg a fáradt túrázókat.

Vétyemi túra

Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér

Közéleti havilap
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8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
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Tel./Fax: (92) 316-783
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Lenti és Vidéke

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

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Zalatáj

www.zalatajkiado.hu
facebook

Zalatáj naponta!
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Az árak bruttó árak, tartalmazzák a 27%-os áfát!Az árak bruttó árak, tartalmazzák a 27%-os áfát!

„Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - a fogyasztók érdekében”

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

A Polgári Törvénykönyvrõl
(Ptk.) szóló 2013. évi V.
törvény hatálybalépésekor,
vagyis 2014. március 15-én a
nyilvántartásba bejegyzett, il-
letve bejegyzés alatt álló civil
szervezetek a törvény hatály-
balépését követõ elsõ létesítõ
okirat módosítással egyidejû-
leg – de legkésõbb 2016. már-
cius 15. napjáig – k0ötelesek a
létesítõ okiratuknak mindazon
rendelkezéseit felülvizsgálni
és szükség szerint módosítani,
amelyek nem felelnek meg a
hatályos Ptk. szabályainak.

A civil szervezetek nyilván-
tartásba vételét és a nyilvántar-
tás vezetését a bíróság, me-
gyénkben a

végzi. A Zalában a
nyilvántartott civil szervezet
közül mintegy már módo-
sította 2014. március 15-ét kö-
vetõen létesítõ okiratát, eleget

Zalaegerszegi Tör-
vényszék

500

téve az új Ptk. elõírásainak. A
változásbejegyzési eljárás kez-
deményezése, vagyis a létesítõ
okirat módosítására vonatkozó
kötelezettség így jelenleg mint-
egy 1850 zalai civil szervezetet
- egyesületet

, ala-
pítványt – érint. Ezek a szerve-
zetek 2016. március 15-ét köve-
tõen a korábbi jogszabályok-
nak megfelelõ alapszabállyal nem
mûködhetnek jogszerûen.

További, részletes infor-
mációk:

Dr. Beznicza Árpád sajtó-
szóvivõ Zalaegerszegi Tör-
vényszék

Zala Megyei Civil Infor-
mációs Centrum (Zalaeger-
szeg, Kossuth Lajos út 47-51.;
Tele-fon: 92/310-384; e-mail:

).

(sportegyesületet,
szövetséget, klubot, vadásztár-
saságot, polgárõrséget stb.)

bezniczaa@zalaeger
szegit. birosag.hu

info@ zalacivil.hu

Közeleg a határidõ
Egyesületek és alapítványok figyelem!


