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MUNKALEHETÕSÉG LENTIBEN!

Érdeklõdni: 0620/937-1207 telefonszámon.

Jelentkezni a miklost@lentifurdo.hu e-mailcímen lehet.

A város legnagyobb

turisztikai vállalkozása,

az alábbi pozíciókba munkatársakat

keres:

a Lenti Termálfürdõ és

Szent György Energiapark

•

•
•

MEDENCEÕR
PÉNZTÁROS
TAKARÍTÓ

Elõny: német nyelv ismerete

Pályakezdõk jelentkezését

is várjuk!

Az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc hõseire em-
lékeztek március 15-én szer-
dán délután .

A hagyományoknak meg-
felelõen az ünnepségre a
gimnázium elõtt található
emlékparkban került sor, ahol

polgármester
köszöntötte a megjelenteket.
Ünnepi beszédében részle-
tesen felidézte a 169 év-
vel ezelõtt lezajlott forrada-

Lentiben

Horváth László

A forradalom hõseire emlékeztek
lom és szabadságharc ese-
ményeit.

A beszéd után a
diák-

jainak mûsorát tekinthették meg
a megemlékezés résztvevõi,
majd az ünnepség koszorúzás-
sal zárult, mely során a város
önkormányzatának, közintéz-
ményeinek képviselõi és civil
szervezetek, helyi lakosok fõ-
hajtással tisztelegtek a forrada-
lom áldozatainak emléke elõtt.

Vörös-
marty Általános Iskola

Horváth László polgármester idézte fel az 1948/49-es forrada-
lom és szabadságharc történéseit.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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ÉLETHÛ PORTRÉK KÉSZÍTÉSE
fénykép alapján!

Ács Edit, Hagyárosbörönd, Fõ út 37.
Telefon: 06-30-676 1383

E-mail: annaedit9@freemail.hu

Fogadóórák Lentiben

A
meghívására az

tartozó megyei klu-
bok vezetõi tettek kirándulást
a közelmúltban térségünkben.
A

településeket érin-
tõ túráról elõször

, a Lovászi Nyugdíjas Klub
elnökét kérdeztük:

Lovászi Nyugdíjas Klub
Életet az évek-

nek Országos Nyugdíjas Szö-
vetséghez

Zalabaksa, Páka, Szécsiszi-
get, Lovászi

Tóth Károly-
nét

Lovászi volt az elsõ állomása ismerkedésüknek

– Elsõsorban az ismerkedés
a célja ennek az elsõ alkalom-
mal megszervezett kirándulás-
nak, hogy megismerjük a ha-
sonló klubok mûködését, azok
vezetõit, és bemutassuk szû-
kebb térségünket, nevezetessé-
geinket.

– Milyen programot szer-
veztek a delegációnak Lová-
sziban?

– Bunkertúrán vettek részt
az óvóhelyen, meglátogattuk
az L-I. számú olajkutat, ahol
Kósi József volt olajos szakem-
ber, klubunk vezetõségi tagja
tartott elõadást a település ola-
jos múltjáról, majd ehhez a té-
mához kapcsolódva mutattuk
be mûvelõdési házunkat. Ez
utóbbi monumentalitásával le-
nyûgözte a látogatókat, bizo-
nyítva a néhai „gazdag” múltat.
A kirándulás az éttermünkben
vacsorával fejezõdött be, is-
merkedtünk, beszélgettünk, éne-
keltünk, kiválóan éreztük ma-
gunkat.

Az eseményen részt vett dr.
Kocsis Gyula az Életet az évek-
nek Országos Nyugdíjas Szö-
vetség megyei elnöke, az orszá-
gos szövetség alelnöke.

– A klubvezetõinkkel havi,
vagy eseti rendszerességgel ta-
lálkozunk, a mai program cél-

ja, hogy kivonjuk õket a „pör-
gésbõl”, egy ilyen összeko-
vácsoló kirándulás által - mond-
ta az elnök - Szövetségünknek
27 klubja van a megyében, 12-
13 ezer klubtaggal számolunk,
tehát jelentõs „tömeget” kép-
viselünk. Ezek a klubok igen
aktívak, a néptánctól, a nép-
zenétõl kezdve a komoly tu-
dományos eladásokig szervez-
nek programokat és egymás-
sal is kapcsolatot tartva meg-
oldják azt a társasághiányt,
amely felléphet a nyugdíjas
korban. A mai kirándulás si-
kerén felbuzdulva – amiért
köszönet jár a településeken
bennünket fogadó vendéglá-
tóinknak és az elsõ találkozót
szervezõ Lovászi Nyugdíjas
Klubnak – egy következõ al-
kalommal másik megyei táj-
egységre látogatunk el.

dj

A megyei nyugdíjas klubok vezetõi.

Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester

Önkormányzati képviselõk fogadóórái:
Ferenczi Róbert

Héra József

Dr. Fekete Zoltán

Árkovicsné Pezzetta Claudia

Vatali Ferenc

Gáspár Lívia

Helye:
Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem

Városrészekben tartandó fogadóórák:
Kiss Tamás

Ferenczi Róbert

Vatali Ferenc

Gáspár Lívia

Gáspár Lívia

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

2017. április 3-án (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,

2017. április 3-án (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,

2017. április 4-én (kedden) 15.00-16.00 óráig,

2017. április 5-én (szerdán) 9.00-10.00 óráig,

2017. április 5-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig,

2017. április 25-én (kedden) 8.00-9.00 óráig.

2017. április 2-án (vasárnap) 17.00-18.00 óráig a
bárszentmihályfai kultúrházban,

2017. április 3-án (hétfõn) 10.00-11.00 óráig a mumori
kultúrházban,

2017. április 5-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban

2017. április 25-én (kedden) 16.00-17.00 óráig a máhomfai
kultúrházban,

2017. április 25-én (kedden) 17.00-18.00 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban fogadják az érintett városrész

lakóit.

Kõvel, fával és veretes tég-
lával dolgozva hozza létre alko-
tásait a nagyközönség elõtt el-
sõ alkalommal bemutatkozó

, kinek „Anyagba
zárt világ” címû kiállítását a vá-
rosi könyvtárban március 7-tõl
tekinthették meg az érdeklõ-
dõk .

A tárlat megnyitóján
, az alkotások

bemutatásának helyet adó Vá-
rosi Könyvtár Lenti igazgatója
köszöntötte az est vendégeit,
majd , a keszthelyi
Vadászati Múzeum igazgatója
méltatta kiállítást. Elmondta,
Kárpáti Jánossal kürtösként ta-
lálkozott elõször, aki a múze-
um zenés rendezvényeinek azó-

Kár-
páti János

Lentiben
Né-

met-Baksa Judit

Tóth Csaba

Anyagba zárt világ
ta is állandó fellépõje. Hozzá-
tette, kõbe, fába és téglába ál-
modott szobrok, képek, tár-
gyak mind-mind a múlt egy sze-
letét örökítik tovább az utókor-
nak. Kiemelte, a bemutatott al-
kotások különlegessége, hogy
némelyikben közülük az alko-
tó gyermekei – és

– által a fiatalabb nemze-
dék is képviselteti magát.

A beszédeket követõen
zenetanár a kiál-

lító János-napi köszöntõjét ad-
ta elõ, majd az este közös be-
szélgetéssel zárult. Az április el-
sejéig megtekinthetõ tárlat
megnyitóján közremûködött a

.

Csanád Hu-
nor

Do-
bos Sándor

Szivárvány Kamarakórus
(k)

Kárpáti János Lentiben is bemutatkozott.
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Új nemzeti konzultáció kez-
dõdött a napokban, amelyen a
kormány által megfogalmazott,
a Magyarország elõtt álló öt ve-
szélyforrásról kérik ki az állam-
polgárok véleményét.

A részletekrõl
, a Miniszterelnöki Kabinet-

iroda parlamenti államtitkárát,
miniszterhelyettest kérdeztük
minap .

– Ezek a témák a nemzeti
függetlenséget érintik. A kor-
mánynak számos területen vi-
tája van Brüsszellel, az Európai
Unióval, az energiaáraktól kezd-
ve, az átláthatóságon át, az il-
legális bevándorlásig. Tapasz-
talataink szerint a kormány
eddig akkor tudta hatékonyan
érvényesíteni akaratát Brüsz-
szellel szemben, ha a magyar
polgárok megfelelõ támogatá-
sa állt mögötte. Most is erre a
megerõsítésre számítunk.

– Brüsszelnek van egy ter-
ve, aminek Energia Unió a ne-
ve. Ennek lényege, hogy kiven-
nék az árszabályozást a tagor-

Dömötör Csa-
bát

Zalaegerszegen
– Öt területet ölel fel a meg-

hirdetett konzultáció. Melyek
ezek?

– Kezdjük talán az ener-
giapolitikával. Az unióban
nem mindenkinek tetszik a
magyar rezsicsökkentés.

szágok kezébõl. Ez eltörölné a
rezsicsökkentést, ami az el-
múlt évek egyik legjelentõ-
sebb eredménye volt. A nem-
zeti konzultáció során kéréssel
fordulunk az állampolgárok-
hoz, hogy ebben a témában is
támogassák küzdelmünket.

– A kormány szeretné meg-
erõsíteni a jogi határzárat, egy
ezzel kapcsolatos törvényt el is
fogadott a Parlament. Erre
azért is szükség van, mert a
bevándorlók meg sem várták a
menekültkérelmükrõl szóló dön-
tést, szabadon mozogtak az Eu-
rópai Unió területén, s ez sú-
lyos biztonsági kockázatot je-
lentett. A kormány ezért szigo-
rítást szeretne, ez viszont kriti-
kát váltott ki Brüsszelben.

– Számos olyan politikai ak-
tivista szervezet mûködik ha-
zánkban, amely külföldrõl kap-
ja támogatását, ám átláthatat-
lan körülmények között. A kor-
mány tanulmányozta a mûkö-
dõ nemzetközi gyakorlatot, és
szeretné elérni, hogy ezek a

– A bevándorláspolitika is
terítéken van…

– A következõ témakör ösz-
szefügg az illegális bevándor-
lással. Napirenden van a kül-
földi forrásból dolgozó szerve-
zetek elszámoltathatósága…

szervezetek regisztráltassák ma-
gukat és tegyék nyilvánossá a
támogatások forrását.

– Nem szeretné a kormány,
ha ezeket a jogköröket elvon-
nák, s nemzetek fölötti, uniós
szintre emelnék. Szeretnénk a
munkahelyteremtési és adó-
zási eszközöket saját kézben
tartani.

– Csak egy példa ennek ér-
zékeltetésére: az adócsökken-
tések tették lehetõvé a mosta-

– A munkahelyteremtés és
az adózás is a nemzeti kon-
zultáció témái között szerepel…

– Miért fontos ez?

ni béremeléseket. A társasági
adó csökkentését sok kritika
fogadta, az osztrák kancellár és
a német alkancellár is kemé-
nyen támadta. Ragaszkodunk
az adócsökkentéshez, szeret-
nénk nemzeti hatáskörben tar-
tani. Ha Brüsszelben dönte-
nének az adóügyekrõl, akkor
nem a magyar családok, ha-
nem a nagyvállalatok járnának
jól. Tömören errõl szól az új
nemzeti konzultáció. Szeret-
nénk, ha ebben minél többen
vennének részt és megerõsíte-
nék a kormány álláspontját.

Ekler Elemér

Brüsszel akarata az ország függetlenségét érinti
Zalai beszélgetés a nemzeti konzultációról Dömötör Csaba miniszterhelyettessel

Dömötör Csaba: – Szeretnénk, ha minél többen mondanák el
véleményüket.

Zsúfolásig megtelt
városrészben a kultúr-

ház, ahol nõnap alkalmából
ünnepi mûsorral köszöntötték
a település fiatalabb és idõ-
sebb hölgyeit.

Lentiká-
polna

Nõnapi köszöntõ Lentikápolnán

A település egyik legna-
gyobb érdeklõdésre számot
tartó közösségi rendezvényére
idén is több mint másfél száz
vendég érkezett. A mûsorra
érkezõ hölgyeket egy-egy vi-

rággal lepték meg a szervezõk,
majd a közel kétórás mûsort

városrészi képvi-
selõ köszöntõje és

polgármester beszéde
nyitotta meg.

A település férfi lakói az
idei évben is kitettek magu-
kért és látványos színpadi pro-
dukcióval szórakoztatták az
ünnepségen megjelent hölgye-
ket. Tavalyi, a szinkronúszó vá-
logatottat bemutató nagy sike-
rû produkciójukat idén sike-
rült felülmúlni egy az idõszá-
mítás elõtti mindennapokat
bemutató fergeteges színpadi

Vatali Ferenc
Horváth

László

elõadással, amivel ez alkalom-
mal is a nevetéstõl könnyeket
csaltak a nézõk szemébe. A
férfiak elsõ fellépése után a
helyi gyerekek csoportjainak
produkciója következett, majd
a zárásként ismét a teremtés
koronái foglalták el a színpa-
dot, hogy ezúttal népviseletbe
öltözve elõadott zenei mûso-
rukkal szórakoztassák a közön-
séget.

A késõ estébe nyúló mulat-
ságot a település mûvelõdési
központjában megtartott bál
zárta.

k.r.

Nagy sikert arattak a teremtés koronái.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Hagyományteremtõ szán-
dékkal, vacsorával egybekötött
nõnapi zenés esttel lepte meg
a településen élõ hölgyeket

Amint
azt polgár-
mestertõl megtudtuk, március
18-án a Közösségi Ház ren-
dezvénytermében megtartott
eseményen közel ötven hölgy
vett részt. A polgármester kö-
szöntõjében kiemelte a nõk
fontos szerepét a mindennapi
életben, valamint méltatást ka-
pott a családi életben, a mun-
kahelyen és a közösségi élet-
ben betöltött nélkülözhetetlen
szerepvállalásuk is, majd a
megható gondolatokat köve-
tõen minden jelenlévõ ünne-
peltet egy-egy cserép tavaszi
virággal köszöntött.

– Rendezvényeink alkalmá-
val sok feladat hárul a falu
asszonyaira és lányaira, ezért
támadt az ötlet, hogy legalább

Resznek Község Önkormány-

zati Képviselõ-testülete.

Kercsmár István

A hölgyeket köszöntötték Reszneken
egy napon az évben mind-
annyian vendégek lehessenek
– tette hozzá a polgármester.
Egy tõlünk elszármazott fiatal
szakács készítette a vacsorát,
melyet képviselõtársaimmal
szervíroztunk a jelenlévõknek.
A zenés est hajnalig tartó tán-
cos mulatsággal végzõdött,
ahol férfitársaim vitték táncba
a mulatni vágyókat.

– Családanyaként és a te-
lepülés rendezvényszerve-
zõjeként hosszú évek után az
elsõ alkalommal ülhettem az
asztal túloldalán – osztotta
meg velünk gondolatait

. – Nõ-
társaim nevében szeretném
ezúton is megköszönni a szer-
vezõk és lebonyolítók csa-
patának a megkülönböztetett
figyelmet, az ajándékot és a
teljes körû kiszolgálást ezen
az estén. Igazán kitettek ma-
gukért!

Csi-

szárné Fliszár Eszter

dj

Kercsmár István polgármester köszöntötte a hölgyeket.

Közel ötven hölgy vett részt a rendezvényen.

Március elején a Hungexpo
Budapesti Vásárközpont terü-
letén immáron negyvenedik
alkalommal került megrende-
zésre az évrõl évre több mint
harmincezer látogatót vonzó

, melyen a
vásáron rendszeresen kiállító

mellett az
idén Lenti elsõ négycsillagos
szállodája, a tavaly megnyílt

is
bemutatkozott.

– Az idei évben Lenti váro-
sát az új szálloda és a fürdõ
képviselte. Standunknál a négy
nap alatt sok érdeklõdõt tájé-

Utazás kiállítás

Lenti Termálfürdõ és Szent

György Energiapark

Thermal Hotel Balance****

Lenti az Utazás kiállításon
koztattunk a hotel szolgálta-
tásairól. A szálloda eredmé-
nyes marketing tevékenységét
mutatja, hogy a legtöbb láto-
gató már hallott a szállodáról
és érdeklõdéssel vitték a kiál-
lításra készített tájékoztató
prospektusainkat. A standon
nagy népszerûségnek örven-
dett meghirdetett nyeremény-
játékunk és az egyéni látoga-
tók mellett több utazási iroda
képviselõje is érdeklõdött a szál-
loda szolgáltatáskínálata iránt
– tájékoztatott a
Lenti Gyógyfürdõ Kft. értéke-
sítési és marketing vezetõje.

Csuka Zoltán,

k.r.

A lentiek standjának részlete.

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

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
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Talán sikerült áttörni a het-
ven éves csend falát, mondta
érdeklõdésünkre a megyeszer-
te átadásra kerülõ Gulág-em-
lékmûvekrõl

, a POFOSZ Zala megyei
elnöke a ünnepség
elõtt.

– Jómagam hét ilyen em-
lékmû-avatáson jártam, az utol-
só pillanatokban vagyunk, hi-
szen alig van már túlélõ, a me-

Kiss Bódog Zol-
tán

rédicsi

Gulág emlékmûvet avattak Rédicsen
gyében hatan vannak, köztük a
rédicsi bácsi –
emelte ki az elnök.

Az ünnepség a helyi isko-
lások, versmondók színvonalas
közremûködésével kezdõdött,
majd polgár-
mester asszony köszöntötte a
nagyszámú érdeklõdõt. Az ava-
táson jelen volt az öt helyi
elítélt közül az egyetlen túlélõ,
Sánczi Ferenc, aki örömmel

Sánczi Feri

Soós Endréné

nyugtázta: ma már lehet be-
szélni az õket jogtalanul ért
szörnyûségekrõl.

– Változtak az idõk, annak
idején azt mondták: hallgas-
sunk, mert könnyen visszake-
rülhetünk oda, ahol voltunk, a
Gulágra. Ma már beszélhetünk
ezekrõl a szörnyûségekrõl,
rengetegen meghaltak oda-
kint. Amikor én is bekerültem
a központi kórháztáborba egy
litván orvos segítségével, le-
mértek, 44 kg voltam, csont és
bõr. Azt mondták, rosszkor
voltunk rossz helyen, hiszen
egy alakulatba jelentkeztünk,
ami miatt elítéltek bennünket
1945-ben, majd elhurcoltak
mindannyiunkat. Kiss József,
Horváth Péter, Mausecz Béla,
Kancsal János és jómagam vol-
tunk rédicsiek, akik öten túl-
éltük ezt a szörnyûséget, haza-
jöttünk, de már csak én élek,
ha jól tudom – emlékezett
vissza Sánczi Ferenc.

Az ünnepségen felszólalt
helytörténész,

aki a következõképpen foglalta
össze a helyieket érintõ ese-
ményeket:

Tantalics Béla

– A rédicsieket 1944-ben a
Dráva hadmûveletekhez osz-
tották be, futóárkok, lövészár-
kok készítése volt a feladatuk.
Felmerült, ha jelentkeznek a
tormaföldi alakulatba, akkor
itthon maradhatnak, és nem
vezénylik el õket nyugatra.
Lentibõl például 1945. január
25-én 600 leventét visznek el
ilyen módon. Õk a maradást
választották és sajnos ez lett a
vesztük. A szovjet politikai
GPU a leventéket terrorista,
fasiszta elemeknek titulálta,
elfogdosták õket, majd a gráci
haditörvényszék elítéli õket
olyan kitétellel, „elkövethették
volna…” hiszen amúgy, semmi
bûnük nem volt. 15 év le-
töltendõ kényszermunkatábor
volt az ítélet, ahol embertelen
körülmények voltak és éhez-
tek. Nem éhesek voltak, ha-
nem éheztek, amit csak az tud,
aki átélte. Nem volt megnyug-
vásuk a túlélõknek hazatértük
után sem, további politikai
megkülönböztetés, hányatott
sors várt rájuk – fejtette ki
Tantalics Béla.
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Sánczi Ferenc (kerekesszékben), Lendvai Zoltán plébános,
Tantalics Béla, Kiss Bódog Zoltán.

Soós Endréné és Kiss Bódog Zoltán leleplezi az emlékmûvet.

Március elsõ hétvégéjén szom-
baton , va-
sárnap pedig folyta-
tódott a városrészek szépkorú
lakosainak tiszteletére szervezett
hagyományos programsorozat.

Mindkét városrészben kora
délutántól várták a település
kultúrházába a helyben élõ
szépkorú meghívottakat, aki-
ket polgármes-
ter és a városrészi képviselõ,

is köszöntött.

Lentiszombathelyen
Máhomfán

Horváth László

Gáspár Lívia

Idõsek köszöntése
A program a

zenés fellépésével
folytatódott, majd

, a Lenti Rendõrkapi-
tányság bûnmegelõzési fõelõ-
adója tartott tájékoztatót az
elmúlt években egyre gyako-
ribb trükkös lopásokról, csa-
lásokról.

Az idõsek köszöntése mind-
két településen zenés vacsorá-
val zárult.

Félkótás Ci-
terabanda

Dányi Jó-
zsef

k.r.

Gáspár Lívia köszönti a szépkorúakat Lentiszombathelyen.

A Félkótás Citerabanda Máhomfán.
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A közelmúltban tartotta a

hagyományos borverse-
nyét, ahol elõször

szõlõtermelõ és borász, a
zsûri tagja beszélt érdeklõdé-
sünkre a kóstolt borokról.

– Az elmúlt szezon rendkí-
vüli idõjárása miatt voltak hi-
bák, összességében azonban
jól helytálltak a helyi termelõk
és tudásukat beleadva kelle-
mes borokat hoztak a mai
bírálatra.

Rédics Kertbarát Kör Egyesü-
let

Rába Szi-
lárd

– Néhány tanácsot is meg-
osztott a termelõkkel!

Borverseny Rédicsen

– Igen, a bor a szõlõnél
kezdõdik, annak érettségi,
egészségi állapota, paraméte-
rei adják meg a nedû minõ-
ségét. Így nagyon fontos a szü-
ret megfelelõ idõpontjának a
megválasztása, ezek után már
könnyebb a pincében a borral
való foglalkozás. A hibák elsõ-
sorban a tavaszi fagy hatásai-
nak, a termés mennyiségének,
az újrahajtó, így fejlõdésében
elmaradt növénynek tudhatók
be. Ennek ellenére szép, har-
monikus borokat kóstoltunk
Rédicsen.

Gaál Károly

– Milyen eredménnyel zár-
ták a versenyüket?

Lengyel István

egyesületi el-
nököt a borbírálat számadatai-
ról kérdeztük.

– 57 fajta bor érkezett a
mai versenyünkre, melyet a ré-
dicsi tagság, a dobronaki
Szõlõtermelõk Egyesülete és a
lenti kertbarát kör hozott a
megmérettetésre.

– 13 aranyérem, 22 ezüst,
16 bronz, 3 okleveles minõsí-
tés született, ebbõl négy ara-
nyat kapott a helyi egyesület
és magasabb volt a bronzér-
mes boraink száma is a koráb-
biakhoz képest.

A helyi borászokat a kapott
minõsítéseikrõl kérdeztük.

– Jómagam Lendvakecs-
késen gazdálkodom, 6300
tõn termeljük a szõlõt közö-
sen az unokabátyámmal –
árulta el , aki

vegyes fehérborára kapott
aranyérmet.

– Fehér vegyes boromra
kaptam aranyérmet, melynek
különlegessége, hogy az alap-
anyagot Szlovéniában szerzem
be, amit aztán feldolgozok és
megpróbálom a legjobbat ki-
hozni belõle – mondta

Többszörös díjazott
, aki két borral, Zengõ

és Pátria fajtákkal nevezett, az
elõbbivel arany minõsítést és
„Rédics év bora” címet is elérte.

– Zengõ boromat tízéves
ültetvényrõl, 17 cukorfokkal
szüreteltem, aztán a barátaim-
mal kóstoltuk és úgy állapí-
tottuk meg, hogy esélyes lehet
az elismerésre – tette hozzá
Dénes Balázs, aki immár máso-
dik alkalommal nyerte el a te-
lepülés bora címet nedûjével.

Lenner
Gábor.

Dénes
Balázs

dj
Balról Lenner Gábor, Dénes Balázs, Lengyel István és Gaál
Károly elnök.

Horváth Ottó Zalabaksa

Kámán Lajost

– Milyen feladatokat lát el?

,
polgármestere javaslatára ke-
restük fel a településen mûkö-
dõ tanyagondnoki szolgálat
vezetõjét, és
munkája bemutatására kértük.

– 2014-ben írta ki a helyi
önkormányzat a pályázatot az
állásra, melyet megnyertem,
majd 6 hónapos szakirányú
képzés után képesítést szerez-
ve látom el feladatomat a kör-
zetben. Tanyagondnokként dol-
gozom, mindennapi munkám
a polgármester úrral való reg-
geli egyeztetésekkel kezdõdik.

– Elsõsorban a szociális
szférában kell dolgoznom, az
egyre inkább elöregedõ falvak
sok feladatot adnak. Személy-
szállítást végzek a lenti rende-
lõintézetbe, a zalaegerszegi
kórházba és a helyi családse-
gítõ központ munkáját is segí-
tem. Ugyancsak feladatot ad-
nak a házi gondozottak, de ha
már a szállításnál tartunk, a
focicsapatunkat is én viszem a

„Szép, nemes feladat...”
mérkõzésekre. Havi beosztás-
ban az ételkihordás is feladat,
a hét társközségbe (Kozma-
dombja, Kálócfa, Pusztaapáti,
Pórszombat, Szilvágy, Kerkaba-
rabás és Zalabaksa) hordjuk az
ebédet. A munkám kezdetekor
vehettük át új falubuszunkat,
amely 9 személyes és teljes
mértékben megfelel az emlí-
tett feladatoknak.

– Tõsgyökeres zalabaksai-
ként, lokálpatriótaként nem
okozott gondot az új munkába
történõ beilleszkedésem. Ki-
csit furcsán hangzik, de ne-
kem a polgármester úr a he-
lyettesem, amikor szabadságra
megyek, õ látja el az említett
feladatokat. Talán egy kis elhi-
vatottság is kell a munkavég-
zéshez, hiszen mindig valami-
lyen problémás helyzet megol-
dása a feladat, megértésre, se-
gítségnyújtásra van szükség.
Azért meg kell említenem,

– Ez a sokrétû munka, az
emberekkel való foglalkozás
megfelelõ felkészültséget kíván.

nagyon várjuk a bérezésünk
rendezését is, ígéretet már
kaptunk, hogy megfelelõ jut-
tatásban részesítik ezt az egész
embert megkövetelõ beosztást.

– Valóban így van, ezt meg-
erõsítendõ két éve beválasz-
tottak a Zalai Falvak Egyesülete
Falugondnoki Tagozat vezetõ-
ségébe, melyet nagy megtisz-
teltetésnek vettem, a kisfalvak

– A szavaiból kiderül, hogy
szívesen végzi a munkáját!

összefogása alapján szakmai
továbbképzéseket is tartanak,
legutóbb például bûnmegelõ-
zési feladatokról kaptunk tájé-
koztatót. Tavaly Nován volt az
országos szakmai konferen-
ciánk, ahol miniszteri, államtit-
kári hivatalok képviselõivel
egyeztethettünk az egyre szé-
lesebb feladatokat adó mun-
kánkról – zárta gondolatait
Kámán Lajos.

D.J.

Kámán Lajos: – Elhivatottság is kell ehhez a munkához.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Pár éve nagy divat volt
húsvétkor a csokitojáson
kívül élõ nyulat is ajándé-
kozni. Ennek a divatnak
több éven át sikeresen el-
lenállt Csaba. Mindig sike-
rült meggyõzni a gyereket
arról, hogy ez miért rossz
ötlet. A végsõ érv mindig az
volt, hogy mit csinálnak a
nyúllal húsvét után, hiszen
nem maradhat örökké a la-
kásban. Ez az érv azért mû-
ködött, mert a gyerekek
nem találtak rá megoldást.

A következõ évben a
gyerekek már rutinosan
vágtak neki az élõ nyuszi
projektnek. Taktikát változ-
tattak, a nagyin keresztül in-
dultak támadásba. A nagy-
mamák nehezen tudnak el-
lenállni az unokáknak – en-
gedékenyebbek. A sok kö-
nyörgés hatására a nagyi
megígérte, hogy majd vi-
gyáz a nyúlra húsvét után.
Már csak apát kellett meg-
gyõzni. Csaba, hogy rövidre
zárja a könyörgést, feltette a
végsõ kérdést: – Mi lesz a
nyúllal? Legnagyobb döbbe-
netére volt rá megoldás: – A
nagyi vigyáz rá! Csaba nem
erre a válaszra számított.
Döbbentében csak ennyit
tudott mondani: – Ha a
nagymama megígérte, ak-
kor lehet...

Másnap már hajnalban
izgatottan készültek a gye-
rekek – jön a nagyi, indul-
nak a nyúlért. A tenyésztõ-
nél volt mindenfajta nyuszi,
fehér, tarka, még fekete is. A
gyerekek sokáig nem tudtak
választani. A nagyi a tanács-
talanságot látva egy gyakor-
latias érvvel próbálta a dön-
tést segíteni: – Ne a tarkát
válasszátok! Annak nem jó a
húsa…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Majd a nagymama…

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

– Nemzetközinek is nevez-
hetjük a borversenyünket –
állapította meg ,
a

elnöke beszélgetésünk
elején, hiszen a szlovéniai
barát egyesületek, a és

termelõk is elhoz-
ták mintáikat a mai verse-
nyünkre.

– A szomszédos rédicsi
kertbarátok boraival együtt
összesen 88 mintát neveztek
és örömmel mondom el, hogy
ebbõl 59 bort a mi tagságunk
hozott – folytatta az elnök –,
65 fehérbor, 2 rozé és 21 vö-

Röszler Attila
Lenti Kertbarát Kör Egye-

sület

csentei
dobronaki

Nemzetközi borverseny, helyi sikerek

rösbor alkotja a kínálatot. Fon-
tos tudni, hogy a fehérborok
közül 11 a vegyes, 7 a cuvée, és
43 a fajta fehér, tehát a gazdák
amennyire csak lehet, igyekez-
nek a fajtákat külön szedni és
feldolgozni. A vörösek közül
11 a fajtabor, 8 cuvée, és 2 ve-
gyes vörös, tehát itt is a fajta
különszedése dominált.

– Két zsûri dolgozik egy-
szerre, dr. Kántor Mónika,
Rozsman István, Pampetrics
György, illetve Fehér Marika,
Rába Szilárd és Pál János
alkotják. Tehát két hölgy és két
muravidéki zsûritagunk van.
Tudni kell, hogy térségünk

– Ilyen mennyiségû bor-
hoz megkülönböztetett, válo-
gatott zsûri kell?

nem dúskál a szakértõkben,
most folynak a borversenyek,
igyekszünk olyan bírákat fel-
kérni, akik szívesen jönnek és
olyan értékeléseket hoznak,
hogy a gazdák kedve megma-
radjon a bortermeléshez.

– Egyik tagtársunk javasla-
tára és felajánlására két ván-
dorserleget indítunk el, az
egyik a Város bora serleg, a
másik a legtöbb pontot elért
helyi termelõ, egyesületi tag
által hozott bor serlege. A
Város bora címet úgy adják,
hogy a három legtöbb pontot
kapott bort az összzsûri újra-
kóstolja, majd kiválasztják a
legjobbat és nem biztos, hogy
ez a bor pontszám szerint is a
legmagasabbat értéket kapta.

A Lenti Kertbarát Kör Egye-
sület borversenyének eredmé-
nyei: 27 aranyérem (15 helyi
termelõé!), 38 ezüst (26 helyi
termelõé!), 18 bronz, 5 okleve-
les minõsítés született.

Lenti Város bora a
Királyleánykája és mi-

vel legtöbb pontot elért bor is
ugyanez volt, mindkét vándor-
serleget helyi
borász vihette haza egy évre.

Külön érdekesség, hogy
helyi termelõ

mindhárom nevezett borával
aranyérmet ért el.

– Milyen újításokat vezet-
nek be az idén?

Kovács
Borház

Kovács Lajos

Wéber László

dj

Munkában a zsûri.

A lenti gazdák, akiknek aranyérmes lett a boruk.

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Két helyi középiskola ösz-
szesen kilenc csapata vett részt
azon a

által „Múlt-
õrzõ értékeink” címmel meg-
hirdetett háromfordulós vetél-
kedõn, melynek záró fordu-
lóját március elején tartották a
város könyvtárának olvasóter-
mében.

munkaszer-
vezet vezetõ elmondta, a

és a

diákjai az elsõ két fordulót
levelezõs formában valósítot-
ták meg, az utolsó megméret-
tetésen pedig személyesen vet-
tek részt, hogy a zsûri elõtt szá-
mot adjanak a helyi értékekkel
kapcsolatos tudásukról.

A diákok az elsõ két for-
dulóban a hungarikumokkal,
helyi értéktárak feladataival is-
merkedtek és kaptak Lenti tör-
ténetével, meghatározó épüle-
teivel kapcsolatos érdekes fel-
adványokat is. Így többek kö-
zött a Szent Mihály plébánia-
templom színes, ólombetétes
ablakainak adományozóit is
megismerhették és készíthet-
tek akár egy szelfit is a „haza
bölcsének” emléktáblájával. A
vetélkedõ sikeres zárásával
megvalósul a nemzeti értékek-
re való figyelemfelhívás, az ér-
téktárak és eredményeik meg-
ismertetése, az új generációk
tudásának bõvítése a nemzeti
értékek, hungarikumok terüle-
tén, valamint a helyi értékek-
kel kapcsolatos információk
átadása. A „Múltõrzõ értékek
Lentiben” címû pályázatunk
célja, hogy a Lenti Települési
Értéktár Bizottság munkáját

Lenti és Térsége Vidék-
fejlesztési Egyesület

Kovács Tünde
Gön-

czi Ferenc Gimnázium és Szak-
gimnázium Zalaegerszegi
Szakképzési Centrum Lámfa-
lussy Sándor Szakképzõ Isko-
la

–

Értéket õriznek
segítve, az eddig elvégzett
munka eredményeire alapozva
a helyi Gönczi Ferenc Gimná-
zium és Szakgimnázium diákja-
inak bevonásával új értékek
gyûjtésével bõvítsük a város
feltárt, dokumentált értékei-
nek számát. Közvetlen célunk
elsõsorban a városképet egy-
kor meghatározó és jelenleg is
meglévõ épületek, építmények
felkutatása, beazonosítása és
ehhez kapcsolódó dokumen-
tumok, információk összegyûj-
tése. Emellett célunk a régi
mesterségek fennmaradt emlé-
keinek, valamint a város kultu-
rális örökségéhez tartozó szel-
lemi és tárgyi javak – különö-
sen az irodalom, a népmûvé-
szet és népi kézmûvesség, nép-
rajz, filmmûvészet területén –
felkutatása, összegyûjtése és
megismerése is. Az értékgyûj-
tés során tehát elsõsorban az
épített környezet, az ipari és
mûszaki megoldások, a kultu-
rális örökség és a természeti
környezet területén tervezzük
olyan új értékek felkutatását és
dokumentálását, amelyek a vá-
ros múltjához kapcsolódnak és

meghatározóak voltak fejlõdé-
sében. A célok megvalósítása
érdekében több, egymásra
épülõ programelemet valósí-
tunk meg a vetélkedõn kívül –
tájékoztatott Kovács Tünde.

A munkaszervezet vezetõje
hozzátette: a Értékõrzõ Klubot
a gimnázium diákjai alkotják,
akik mentorok segítségével vé-
geznek értékgyûjtést Lentihez
kapcsolódóan, az összegyûj-
tött értékeket digitalizálják és
ezek a Digitális Értéktárban,
illetve egy-egy kiállításon a két

középiskolában és a lakosság
számára is bemutatásra kerülnek.

Az utolsó fordulóban elért
eredmények alapján harmadik
helyen végzett a ZSZC Lámfa-
lussy Sándor Szakképzõ Iskola
SZAKKEROK fantázianevû csa-
pata, második lett a Gönczi Fe-
renc Gimnázium és SZG KA-
KAÓPAJTIK nevû csapata, elsõ
helyen pedig a ZSZC Lámfa-
lussy Sándor Szakképzõ Iskola
ZÛRÖS SRÁCOK néven re-
gisztrált csapata végzett.

Kósa Róbert

Kilenc csapat szerepelt a vetélkedõn.

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje

Kisteljesítményû kazán fûtõ

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése

E-000803/2014/A001

E-000803/2014/A007

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
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Április 27-tõl május 1-ig
(a Vörösmarty Álta-

lános Iskola mellett) szerepel
az

Idei mûsorukban az állatok
kapják a fõszerepet. Több
mint 60 állattal érkezik a cir-
kusz. Különleges egzotikus
állatprodukciókat láthatnak a
cirkusz porondján. Jázmin, a
púpos teve, a sivatag hajója,
Paco, az intelligens szamár, pe-
rui lámák, pónilovak, holland
törpekecskék, idomított ka-
csák és libák, bengáli, burmai
és álarcos szibériai cicákkal,
felejthetetlen macska revüt
mutatnak be, idomított csiva-
vák, border collie kutyák és

Lentiben

Exit Cirkusz.

Az Exit Cirkusz Lentibe érkezik...
kopasz kutya, mississippi ali-
gátor, sivatagi varánusz, zöld
leguán, óriás sarkantyús tek-
nõs, óriáskígyók és tigrispi-
tonok.

A cirkusz kínálatában na-
gyon fontos a humor. Johny, a
humor tehetséges képviselõje
gondoskodik a mûsor folya-
mán a nevettetésrõl.

Természetesen nem csak
állat és bohóc lesz, hanem
kiváló, a nemzetközi cirkusz-
porondon sikert aratott pro-
dukciókat láthatnak a poron-
don és a levegõben. Az illúzió
mesés világába is elkalauzolják
a nézõket. A „Quick Change” a
gyors varázslatos ruhacserés

produkció elkápráztatja a pub-
likumot.

Az elõadások idõpontja a
lap 12. oldalán található.A mississippi aligátor is látható.

Pichárd Andrea és kecskéje.

Közlekedésbiztonsági ve-
télkedõt hirdetett meg közép-
iskolás fiatalok számára a

, melynek elsõdleges
célja a fiatalok helyes közle-
kedésre nevelése. A felmenõ
rendszerû versenybe a

is be-
kapcsolódott a minap tartott
területi selejtezõ megszerve-
zésével.

– Három kategóriában ver-
senyezhettek a diákok, vezetõi
engedéllyel nem rendelkezõk
(kerékpárosok), segédmoto-
ros-kerékpár, valamint személy-
gépjármû vezetõk – mondta a
részletekrõl c.
rendõr százados, balesetmeg-
elõzési fõelõadó. – Itt helyben,
a Lenti Lámfalussy Sándor
SZKI-ban tesztlapok kitöltése
történt, versenyünkre 23 fõ

Zala
Megyei Balesetmegelõzési Bi-
zottság

Lenti
Rendõrkapitányság Közleke-
désrendészeti Alosztálya

Komláti Beatrix

Közlekedésbiztonsági verseny Lentiben
jelentkezett és kategóriánként
két fõ továbbjutása volt lehet-
séges. Egyébként Nagykanizsán,
Keszthelyen, Zalaegerszegen is
megrendezésre kerülnek a for-
dulók és így alakul ki a megyei
döntõ résztvevõi köre.

– A megyei verseny az el-
múlt évek tapasztalatai alapján
elméleti (kategóriánként KRESZ,
egészségügyi és drog) tesztlap
kitöltésbõl és gyakorlati fel-
adatokból áll. Az utóbbi városi
vezetést, ügyességi versenypá-
lya leküzdését tartalmazza,
kerékpárral és segédmotoros-
kerékpárral. A személygépjár-
mû kategóriában egy elõre
meghatározott útvonalon a
KRESZ-szabályok szigorú be-
tartása mellett kell vezetni a
versenybíró-vizsgabiztos utasí-
tásainak megfelelõen.

– Hogyan zajlik a megyei
döntõ?

– Milyen díjazásban része-
sülnek a legjobbak?

– A megyei forduló I-III.
helyezettjei a ZMRFK Megyei
Balesetmegelõzési Bizottság

díját (serleget, oklevelet) kap-
nak és a kategóriagyõztesek
továbbjutnak az országos ver-
senyre.

dj

A Lámfalussyban tartott forduló résztvevõi.
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A „Lélek világa” címmel
mûvelõdési központjá-

nak aulájában nyílt meg már-
cius 10-én este
Lendván élõ alkotómûvész
kiállítása. A tárlat megnyitóján

alpolgármester
köszöntötte a megjelenteket,
majd festõmû-
vész méltatta az alkotó mun-
kásságát.

Lenti

Huzjan Stefan

Drávecz Gyula

Nemes László

A „Lélek világa”

A festõmûvész elmondása
szerint fõként emberalak áb-
rázolásokat fest, melyeknek
témáján keresztül azt szeret-
né a nézõnek üzenni, hogy a
világ túlságosan az anyagi
javak hajszolása irányába fer-
dült el és a lélek, a spirituális
világ fontossága a háttérbe
szorult.

k.r.

Drávecz Gyula köszöntötte a megjelenteket.

A 2017-es Víz Világnapja az
ivóvíz védelmére hívja fel a
figyelmet. A már
tizenötödik éve ünnepli meg a
jeles eseményt, az idei évben
hagyományosan pályázatokkal
és üzemlátogatással kívántuk
felhívni a figyelmet természeti
kincsünk fontosságára. Társa-
ságunk a 2017-es Víz Világnap-
ja alkalmából egyfordulós rajz-
pályázatot hirdetett, „Tiszta vi-
zet” szlogennel, amellyel elsõ-
sorban a fiatalabb korosztály
figyelmét kívántuk a víz felé
fordítani.

Közösségi tulajdonban le-
võ közszolgáltatóként elsõsor-
ban a vízszennyezés ellen
vesszük fel a harcot, emellett a
víztakarékosságra is fel kíván-
juk hívni a lakosság figyelmét.
Munkatársaink az év minden
napján azért munkálkodnak,
hogy a csapból tiszta, egészsé-
ges ivóvíz folyjon, az elhasz-
nált, szennyezett víz pedig
megtisztítva jusson vissza a
folyókba, tavakba. Hazánk –
azon belül Zala megye – ki-
tûnõ adottságokkal rendelke-
zik. Ahhoz, hogy a jövõben is
mindenkinek jusson tiszta ivó-

Zalavíz Zrt.

Tiszta vizet!
víz, hogy megmaradhassanak a
folyók és tavak, erõfeszítéseket
kell tennünk vizeink megóvá-
sáért, állapotuk javításáért. Be-
csülnünk és óvnunk kell tehát
a vízvagyont.

Március 21-én egész napos
nyílt napon láttuk vendégül a
zalaegerszegi ivóvíztisztító te-
lepre érkezõ 21 csoportot. Az
üzemlátogatáson résztvevõ
több mint félezer gyermek
bepillantást nyert az ivóvízter-
melés, -kezelés, és elosztás
rejtelmeibe, a szennyvízelve-
zetés és -kezelés alapjaiba,
valamint laboratóriumvizsgála-
tokat és munkagépeket tekin-
tettek meg. A rendezvény kü-
lönlegességét az adta, hogy az
Északnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt.
„Ökobuszai” szállították a cso-
portokat, amelyek a Zalavíz
Zrt. által szennyvíziszapból
elõállított bioCNG-vel üzemel-
nek. A nyílt napon került kiál-
lításra az a közel 300 alkotás,
amely a víz világnapi pályázat-
ra érkezett.

Az üzemlátogatás ideje
alatt adtuk át rajzpályázataink
nyerteseinek a jól megérde-

melt díjakat. A díjátadón
, Zalaegerszeg Me-

gyei Jogú Város polgármestere
köszöntötte a résztvevõket.
Beszédében kiemelte, hogy a
víz rendkívül fontos szerepet
játszik életünkben, és Zala-
egerszeg város vezetése arra
törekszik, hogy a lehetõ leg-
jobb minõségû ivóvizet bizto-
sítsa a mûködési körzet lakói-
nak. , a Za-
lavíz Zrt. elnök-vezérigazgatója
beszédében kitért arra, hogy
milyen összetett munka áll
amögött a természetes folya-

Ba-
laicz Zoltán

Arnhoffer András

mat mögött, hogy megnyitjuk
a csapot és abból ivóvíz folyik.

A Zalavíz Zrt. 2002 óta
igyekszik felhívni a figyelmet
arra, hogy ne vegyék az embe-
rek természetesnek a csapból
folyó tiszta ivóvizet, hiszen a
környezettudatos gondolkodás
révén õrizhetõ csak meg vi-
zeink tisztasága. Ahhoz, hogy a
jövõben is mindenkinek jus-
son tiszta ivóvíz, hogy megma-
radhassanak a folyók és tavak,
erõfeszítéseket kell tenni vi-
zeink megóvásáért, állapotuk
javításáért. (x)

Népszerû volt a munkagép a gyerekek körében.

A Zalavíz laboratóriuma megvizsgálta a csoportok által vitt víz-
mintákat.

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 elmúlt év az önkormány-
zatok számára tartogatott le-
hetõségeket fejlesztésre, az
idei azonban a magánszemé-
lyek és vállalatok számára nyújt
támogatást több területen.

, az
projekt me-

nedzserével beszélgettünk
gazdaságfejlesztésrõl, otthon
melegérõl, mezõgazdaságról.

– A kormány átfogó gaz-
daságpolitikájának fõ témája
a gazdasági stabilitás elõsegí-
tése, a környezetkímélõ gaz-
dálkodás és a gazdaságos mû-
ködés biztosítás minden te-
rületen. Ezen témák mellett
jelentek meg a 2016-os évben
és jelennek meg idén is fej-
lesztési források. A nagy ér-
deklõdést mutatja, hogy a ter-
melõ cégek kapacitásfejlesz-
tési pályázati keretét a 2020-
as idõszakra vonatkozóan
már ki is merítették az elmúlt
hónapban. Ne csüggedjen
ugyanakkor az, aki esetleg le-
maradt, hiszen vannak még
források hitellel kombinált
pályázati lehetõséghez, ahol
10 % saját tõke mellett 2 %
kamatozású kedvezményes ka-
matú hitellel 30-35 % támo-
gatás igényelhetõ stabil gaz-
dasági háttérrel rendelkezõ
vállalkozás számára. Hasonló
feltétek mellett a vállalat in-
fókommunkiációs fejlesztésé-
re, vállalatirányítási rendsze-
rének korszerûsítésére lehet
forrásokat fordítani, már nem
csak termelõ cégek számára.

Fücsök Nikolettával RF
Consulting Kft.

– Egyre több információ
lát napvilágot a vállalkozá-
sokat érintõ programokról,
mit érdemes tudni, hogy ter-
vezzenek a cégek 2017-re?

2017: a pályázatok folytatódnak

Indulnak a vállalatok energeti-
kai korszerûsítését is célzó pá-
lyázati programok is, ahol a cé-
gek épületeinek energetikai
korszerûsítését és megújuló
energiás fejlesztését támogat-
ják. Nagyon várjuk a szolgálta-
tó szektorra vonatkozó pályá-
zati lehetõségeket is, ugyanis a
gazdaságfejlesztési források még
20%-ára vonatkozó pályázati
keretre várhatóak kiírások már-
cius végéig. Ebben vélhetõen
eszközfejlesztésre, telephely fej-
lesztésre lehet pályázatokat be-
nyújtani. A munkaerõ felvéte-
lében a gyakornoki program
nyújthat lehetõséget a cégek
számára bér és járulék támoga-
tással a fiatalok bevonására a
munkaerõpiacra. Nem kell meg-
rettenni a kombinált hitel-kon-
strukciók nyújtotta lehetõség-
tõl, mivel a finanszírozási felté-
telek a más hitelprogramhoz
képest kedvezõbbek. A meg-
alapozott fejlesztések megvaló-

sításában tanácsadással és pá-
lyázatírással tudjuk segíteni a
vállalkozásokat az elõkészítés-
rõl a fenntartási idõszak végé-
ig. Még nem késõ felvenni a
kapcsolatot a tervek megvaló-
sítása érdekében.

– A Vidékfejlesztési Prog-
ram a fiatal mezõgazdasági vál-
lalkozók indulását, az erdõgaz-
dálkodással kapcsolatos gépek
beszerzését, zöldítést és borá-
szati korszerûsítéseket támo-
gatja az elkövetkezõ idõszak-
ban. Ígéretet kaptunk a for-
rások mielõbbi folyósításának
megkezdésére is. Nagy gond-
ban vannak a kifizetési csúszá-
sok miatt a gazdák, de az új in-
tézményrendszer felálltával a
támogatások is hatékonyabban
tudnak indulni. Mindig figyel-
ni kell a pályázati kiírásokat,
mivel sok egymástól eltérõ in-
formáció jelenik meg a pá-
lyázati feltételrendszerekben.
Érdemes szakemberhez fordul-
ni a naprakész ügyintézés mi-
att és minden lehetõséget meg-
ragadni a fejlesztések megvaló-
sítására. A pályázati kiírások
hajrájában a szakértõ segítség
kiemelten fontos a gyors és ha-
tékony támogatás kihasználás
területén.

– Régóta várjuk a be-
harangozott magánszemélyes
pályázatok megjelenését, me-
lyet az elmúlt hetekben meg-
kezdtek az energetikai, és a
kazáncsere pályázatokkal. Na-
gyon fontos, hogy a 0%-os hi-

– Ha már gazdaságos, mi
a helyzet a gazdákkal?

– Otthon melege vagy 0%-
os hitel? Mikor indulnak a
programok, mire kell oda-
figyelni?

tel és az Otthon Melege prog-
ram nem ugyanaz. Mindkét
pályázat lakások korszerûsí-
tését takarja eltérõ összegben
és feltételrendszerrel, ezért fon-
tos, hogy körültekintõek le-
gyünk azok elõkészítése so-
rán. A magánszemélyek több
pályázati lehetõséggel talál-
kozhatnak szigetelés, nyílás-
záró csere, fûtéskorszerûsítés
és megújuló energiakorsze-
rûsítés területén. A 0%-os hi-
telkérelem családi ház, lakó-
ház, szabadon álló ház, sor-
ház, ikerház, hétvégi ház és
üdülõház korszerûsítése ápri-
lis végén, az Otthon Melege
fûtéskorszerûsítési pályázat
június 6-ától, míg az energe-
tikai Otthon Melege elõre lát-
hatólag július elsõ napjaitól
lesz elérhetõ. Minden eset-
ben a pályázónak energetikai
tanúsítvánnyal kell rendel-
keznie a jelenlegi energetikai
állapottal kapcsolatosan és a
kivitelezésre szóló árajánlat-
tal. Széleskörû kapcsolatrend-
szerünk segítségével minden
elõkészítési munkában tud-
juk segíteni hozzánk forduló
ügyfeleinket az eredményes
igények benyújtásához. For-
duljanak hozzánk bizalom-
mal.

– Zalaegerszegen a Hock
János út 45 szám alatt várjuk
kedves régi és új ügyfelein-
ket. A gazdaságosság minden-
ki számára fontos, magánsze-
mélynek, vállalatnak, gazdá-
nak egyaránt, tegyünk együtt
környezetünk és pénztárcánk
védelméért.

– Hol találhatják meg
Önöket a pályázati elkép-
zelésekkel az érintettek?

Fücsök Nikoletta

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Lenti és Vidéke Hirde
ssen

nálu
nk !
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Nyár út 1.8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter,

EXIT CIRKUSZ 2017'
„ ”CIRKUSZ és VARÁZSLAT

LENTI
április 27-tõl - május 01-ig a Vörösmarty Általános Iskola mellett

A gyerekek találkozhatnak Spongyabob és Minyon mesefigurákkal!

Elõadások idõpontjai:
csütörtök, péntek: 18.00 órakor
szombat: 15.00 és 18.00 órakor
vasárnap: 11.00 és 15.00 órakor
Május 1.-én, hétfõn: 11.00 órakor

CSALÁDBARÁT AKCIÓ:
Minden elõdásra a belépõ csak: 2.000 Ft/ fõ a lelátóra!

Ne feledjék: EXIT - kijárat a mindennapokból!

Információ és jegyrendelés: 06 30 693 46 32.
www.exitcirkusz.hu

Keressen Facebookon: Exit Cirkusz.
!Ismerd meg legfrissebb híreinket a társulatunk életérõl

„Lájkold” és oszd meg az oldalunkat, így nyerhetsz 4 fõs családi belépõt!

FÛTÖTT NÉZÕTÉR! FÛTÖTT SÁTOR!

(Büféreggeli, Büfévacsora - 3 fõfogással)

(úszó-, gyógy-, gyermek-, hidromasszázs)
Komfortos pihenõágy (fedett fürdõben)

Ingyenes WiFi és parkolás

Félpanzió
NAPI KORLÁTLAN belépés a termálfürdõbe

Fedett medencék korlátlan használata

•
•

•

•
•

Információ, szállásfoglalás:
szallas@lentifurdo.hu • Tel: (06) 92 351 368 • www.lentifurdo.hu

ELHELYEZÉS: TERMÁLFÜRDÕ VENDÉGSZOBA I.
ÁR : 8 700 Ft / éj/fõ

(min. 2 éjszaka esetén, kétágyas szobában)

(Az ajánlat 2017. május 1. - június 30-ig érvényes a
szabad helyek függvényében)
IFA: 350 Ft/fõ/éj, 18 éves kortól.

Programlehetõségek, látnivalók:
Szécsisziget: Vízimalom Múzeum, Õrség;

Szlovénia: Lendvai Vár,
Vinárium kilátó, Orchidea farm

Csomagajánlat tartalma:

TAVASZI
WELLNESS
LENTIBEN!

Vörös tojótyúkok

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

Akció
Lenti állatpiac

2017.04.08.-án, szombaton 7 órakor

Házhozszállítással
10 db-tól

600 Ft/db
700 Ft/db

A területén üzemelõ

szakácsot, konyhai kisegítõt,

felszolgálót

szezonális munkára felveszünk!

Lenti Gyógyfürdõ

I. számú büfébe

Érdeklõdni lehet:

30/407-9953 • 30/437-8084

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket


