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Lubics Szilvia zalai hosszútávfutó és
ultramaratonista, aki idén az USA-ban

a „Badwater” ultrafutó versenyen
legyõzte a „Halál-völgyét”,

a Lenti Termálfürdõt
választotta.

A hagyományoknak megfe-
lelõen a

megtartott ünnepi
szentmisével kezdõdött

Szent István király ünne-
pe. A plébános
által cereblált misét követõen
ünnepi megemlékezésre és az
új kenyér megszentelésére ke-
rült sor a Templomkertben. A
szónok , Lenti
város polgármestere volt.

– Önkormányzatunk nevé-
ben tisztelettel köszöntöm
mindazokat, akik ma itt Lenti-
ben velünk együtt ünneplik a
magyarság és a keresztény hit
világának találkozását és azt az
uralkodót, az elsõ magyar ki-
rályt, akit államalapítóként tisz-

Szent Mihály temp-
lomban

Lenti-
ben

Köbli Tamás

Horváth László

Szent István király ünnepe Lentiben
tel nemzetünk: Szent Istvánt,
aki a magyar államiság és a
kereszténység alapjait lerakó
Géza fejedelem fia, a honfog-
lalást vezetõ Árpád fejedelem
ükunokája – hangzott a polgár-
mester ünnepi beszédében. –
A mai ünnep megtartásának
hagyománya, elõzménye van:
István uralkodása idején, au-
gusztus 15-én, Nagyboldogasz-
szony napján hívta össze Fe-
hérvárra a királyi tanácsot.
Ekkor tartották a törvénynapo-
kat is. Szent László királyunk
alatt az ünnepnap augusztus
20-ra került, mert 1083-ban e
napon avatták szentté I. István
relikviáit a fehérvári bazilikában.Az új kenyér megszegése… Balról Vatali Ferenc, Drávecz

Gyula és Horváth László.

Fotó: Kósa RóbertFotó: Kósa Róbert
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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

Ünnepélyes keretek között,
virágcsokorral köszöntötték a

hetven-
ötezredik ügyfelét minap. Az
alkalomból tartott sajtótájékoz-
tatón , a

vezetõje
kiemelte, hogy a kormányab-
lak 2014-es megnyitása óta fo-
kozatosan nõtt ügyfeleik száma:

– Második generációs kor-
mányablakunkat már a nyitás
évében 14 ezer ügyfél kereste
fel, akkor tíz fõvel kezdtük el a
munkát. Évrõl évre nõtt a bi-
zalom a szolgáltatásaink iránt,
amit a mai ünnepi alkalom is

Lenti Kormányablak

Drávecz Marianna
Zala Megyei Kormányhivatal
Lenti Járási Hivatal

A hetvenötezredik ügyfelet köszöntötték

mutat, hiszen a hetvenötezre-
dik ügyfelünket köszönthet-
jük. Ügyköreink száma is nõtt,
ma már több mint 1500 féle
ügy intézhetõ, kezdeményez-
hetõ, valamint folyamatosan
bõvül az elektronikusan intéz-
hetõ ügyek száma is.

Megtudtuk, hogy a legtöb-
ben személyi igazolvány, lak-
cím ügyekben és gépjármû
igazgatási ügyekben keresték
fel a hivatalt. Egyre inkább
népszerûvé válnak a kiegészítõ
szolgáltatások is, mint például
az ügyfélkapu regisztráció, Er-
zsébet program és egyéb pá-
lyázatokkal kapcsolatos segít-

ségnyújtás. A további fejleszté-
si lehetõségekrõl a hivatalveze-
tõ elmondta: jelenleg a helyi
kormányablakban a Zalaeger-
szeg Járás Nyugdíjbiztosítási
Osztály kihelyezett ügyfélszol-
gálata is mûködik, továbbá jú-
lius elsejétõl a NAV kihelyezett
ügyfélszolgálata is jelen van
heti három napon, ahol az adó-
hatóság teljes körû ügyinté-
zésére van lehetõség.

– Továbbra is igyekszünk
megfelelni azoknak az elvárá-
soknak, ami a gyors, egyszerû
és hatékony ügyintézést teszi
lehetõvé – zárta tájékoztatóját
Drávecz Marianna.

Az ünnepi eseményen je-
len volt ország-
gyûlési képviselõ, miniszteri
biztos is, aki érdeklõdésünkre
elmondta, hogy a kormányhi-
vatalok kialakítását azért kez-
deményezték, hogy egy he-

Vigh László

lyen, gyorsan tudják a polgá-
rok intézni ügyeiket.

– Az ügyfélközpontúságot
tartottuk szem elõtt, „legyen az
állam az állampolgárért” gon-
dolat jegyében, ami bevált, hi-
szen szívesen, bizalommal for-
dulnak az emberek a kormány-
ablakokhoz, a nagy szaktudás-
sal rendelkezõ, udvarias mun-
katársakhoz.

Lentiben
hetvenötezredik ügyfél-

ként kereste fel a helyi hi-
vatalt, éppen Európai Egész-
ségbiztosítási kártyáját intézte.

– Nagyon meg vagyok elé-
gedve az itt tapasztalt szol-
gáltatással, még a nyitva tartás
is ügyfélbarát, hiszen nem kell
a munkahelyrõl elkéretõzni,
akár késõ délután is intézhet-
jük ügyeinket – tette hozzá a
hetvenötezredik ügyfél.

Máténé Czigány
Ilona

dj

A hetvenötezredik ügyfelet köszöntik.

Horváth László a továbbiak-
ban kifejtette: történelmünk
felidézése önvizsgálatra kell
késztessen bennünket, hiszen
tele van a széthúzás szomo-
rú példáival, melyek belsõleg
pusztítottak és amelyeknek
kézzelfogható jele népünk fo-
gyása, a nemzet erejének ha-
nyatlása, és szolgasorsra jutá-
sunk lett.

– Szent István egyértelmû-
vé tette törvényeiben, fiához
intézett Intelmeiben, hogy a
keresztény hitet meg kell õriz-
ni, az egyház és állam rendjét
tiszteletben kell tartani, az
imádságot, a kegyességet, az
irgalmasságot és a többi erényt
gyakorolni kell. Egyéni életpél-
dájával tanított, magáévá tette
a keresztény életeszményt, a
hit megõrzését tette az elsõ

Szent István király ünnepe Lentiben
helyre, számára magától érte-
tõdõ volt az élet szentsége, és
az ezt védõ isteni parancs
megtartása.

A történelmi gondolatok
után a polgármester a váro-
sunk jelenét vette górcsõ alá, a
különbözõ megvalósuló fej-
lesztések részletezésével vont
párhuzamot a Szent István-i
életmûvel:

– Városunk mai lehetõségei
jobbak egy átlagos magyar
településénél. Élünk vele, és
úgy gondolom, a város mai
vezetésére is érvényes az inte-
lem, „hogy semmi sem emel
fel, csakis az alázat, semmi sem
taszít le, csakis a gõg és a
gyûlölség”. Igyekszünk oko-
san, mértéktartóan, megfon-
tolva haladni, irányítani, meg-
felelni annak a bizalomnak,
amit önöktõl kaptunk. Fejlesz-

tõ munkánk eredményeként
újul meg a bölcsõde és az óvo-
da, készül a mûfüves labdarú-
gó pálya, majd újítjuk fel sor-
ban a Patyolat épületét, a 3-4
háziorvosi rendelõt, a lentiká-
polnai kultúrházat, a piacteret,
bõvül a kerékpárút hálózat,
megújul az autóbusz pályaud-
var, rendezzük köztereinket,
hogy minél szebb, élhetõbb
városban lakhassunk. Törek-
szünk intézményeinket jó szín-
vonalon, takarékosan mûköd-
tetni, az álláshelyeket megtar-
tani, a város értékeit tovább
gyarapító fejlesztési lehetõsé-
geket, beruházásokat felkutat-
ni és megvalósításukat elõsegí-
teni. Rengetegen vannak, akik
segítik munkánkat, ezt nekik
ezúton is mindannyiunk nevé-
ben köszönöm, Vannak, akik
segítõ szándékkal mondanak

véleményt, tanácsaikat, észre-
vételeiket munkánk jobbításá-
hoz megfogadjuk. Vannak a
hivatásos kritikusok, akiket
meghallgatunk, aztán a mon-
dás szerint a kutya ugat, a kara-
ván pedig halad. Rájuk is kell
energia, de elszántak vagyunk,
és továbbra is kiállunk a város
érdekei, fejlesztése mellett.
Igyekszünk Istvánról, szent ki-
rályunkról példát venni, kér-
jük a jó Istent, hogy adjon tü-
relmet, hogy ne ellenségként
tekintsünk politikai ellenfe-
leinkre és mindazokra, akik a
dolgokat másként látják, más-
ként értékelik.

Az ünnepség ezek után ke-
nyérszenteléssel folytatódott,
majd népdal-
énekes és a

mûsorával zárult a Temp-
lomtéren.

Gubinecz Ákos
Kerka Táncegyüt-

tes
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Évek óta visszatérõ táboro-
zó vendége a

a ,
amelynek tagjai kitûnõ helyet
és ellátást kapnak a telepü-
lésen a nyári táboraikhoz.

– Lassan tíz éve itt töltjük a
nyári táborainkat, ami azért ki-
tûnõ helyszín, mert a fellépé-
sünkért cserébe egy hatalmas
próbaterem áll a rendelkezé-
sünkre, a turistaszálló mellett
ott a helyi strand, ami a szó-
rakozást és a nehéz próbák
utáni regenerálódást is szol-
gálja – mondta a helyszínrõl, a
Lovászi Önkormányzattal való
kiváló kapcsolatról

, a tánccsoportot koordi-
náló egyesület elnöke. – Együt-
tesünk jelenleg 32 fõbõl áll, a
tábort szinte kötelezõ prog-

lovászi Olaj-
bányász Mûvelõdési Háznak

Lenti Kerka Tánccsoport

Borsos Ber-
talan

Kerkás tánctábor Lovásziban

ramnak is nevezhetem, hiszen
itt alapozhatják meg a tánco-
sok az egész éves tánctudást és
a fizikai állóképességet.

Borsos Bertalan még hoz-
zátette: jövõre 45 éves lesz a
tánccsoport, s az évforduló
megünneplése és az erre való
felkészülés központi szerepet
kapott a táborok idején. A
szakmai tartalomról egy próba
szünetében kérdeztük

koreográfust, a tánc-
csoport vezetõjét.

– Három generáció táncol
együtt a táborban, gyakorlati-
lag az étkezéseket kivéve egész
nap késõ estig folynak a pró-
bák. Ilyenkor leporoljuk a ko-
reográfiákat, felfrissítjük a lé-
péseket, gyakorlunk, kellõ álló-
képességet szerzünk a jövõt
illetõen. Amint a nyelvtanu-

Kiss
Norbert

lásnál a betûkkel, majd a sza-
vakkal az alapoktól indulunk,
etûdöket, mozdulatsorokat ve-
szünk át, állítunk össze, majd
amikor „megérett a tánc”, ak-

kor elkészítjük a koreográfiát.
Régi táncainkat is elõvesszük,
gyakoroljuk, továbbá új elõadá-
sokkal is készülünk a 45. év-
forduló tiszteletére.

A lányok próbálnak, középen Kiss Norbert.

Hatodik éve mûködik a
kötött megállapo-

dás alapján a való
testvérkapcsolat, tudtuk meg

polgármester-
tõl, és ennek keretében töl-
tött városunkban egy hetet a
budapesti gyerekekbõl álló
csoport.

– Célunk, hogy a mi gyer-
mekeink is megismerhessék
Budapestet, a nevezetessége-
ket, a Duna-kanyart a Duna-
bogdányban eltöltött kirándu-
lások alkalmával és csereként
tölthetnek napokat a budapes-
ti fiatalok is nálunk – mondta
a csereüdültetésrõl Horváth
László. – A csoportot negyven-
három terézvárosi iskolás al-
kotja különbözõ iskolákból és
hat kísérõ tanár, akiknek elhe-
lyezésérõl, ellátásáról a Móricz
Zsigmond Általános Iskola és

Te-
rézvárossal

Lentivel

Horváth László

Terézvárosi gyerekek Lentiben
EGYMI gondoskodik, melyért
ezúton is külön köszönetet
mondok.

kísérõ tanár
évek óta visszatérõ vezetõje a
Budapestrõl érkezõ csoportok-
nak. Elmondta, hogy kitûnõen
érzik magukat a gyerekek és
kísérõik, tartalmas az idõtöltés
és hibátlan ellátásban része-
sülnek.

– Olyan programokat állí-
tottunk össze, amelyek illenek
a korosztályhoz, a természetjá-
rás, a helyi és távolabbi látni-
valókkal való ismerkedés be-
épülhet a táborozók tanulmá-
nyaiba is. Jártunk a szõcei láp-
réten, a Kemenes vulkánpark-
ban, ma pedig a csúcsprogram
a Lenti Élményfürdõben való
idõtöltés.

Léder Éva

– Hogyan jelentkezhetnek
a gyerekek a táborba?

– Mindig a táboroztató pe-
dagógus feladata a gyermekek
kiválasztása, többnyire olyan
tanulókat választunk, akik szo-
ciálisan rászorultak.

– Akkor igazán sokat pro-
fitálnak a testvérvárosi kap-
csolatból!

– Kiváló lehetõség ez a kap-
csolat, hiszen a fõváros igen
messze van Lentitõl, kölcsönö-
sen nehéz eljutni a családok-
nak ezekre a gyönyörû helyek-
re. Ebben segít ez a csereüdü-
lés, melyet ezúton is nagyon
szépen köszönünk.

A fõvárosi gyermekek az új élménymedencében.

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
k ö z é l e t i h a v i l a p XIV. évfolyam 2012. július
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Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester

Ferenczi Róbert

Árkovicsné Pezzetta Claudia

Gáspár Lívia

Vatali Ferenc

Dr. Fekete Zoltán

Kiss Tamás

Ferenczi Róbert

Gáspár Lívia

Gáspár Lívia

Vatali Ferenc

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

2017. szeptember 4-én (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,

2017. szeptember 6-án (szerdán) 10.00-11.00 óráig,

2017. szeptember 13-án (szerdán) 14.00-15.00 óráig,

2017. szeptember 13-án (szerdán) 16.00-17.00 óráig,

2017. szeptember 19-én (kedden) 15.00-16.00 óráig.

2017. augusztus 31-én (csütörtök) 10.00-12.00 óráig a
bárszentmihályfai kultúrházban,

2017. szeptember 4-én (hétfõn) 10.00-11.00 óráig a
mumori kultúrházban,

2017. szeptember 13-án (szerdán) 15.00-16.00 óráig a
máhomfai kultúrházban,

2017. szeptember 13-án (szerdán) 16.00-17.00 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban,

2017. szeptember 13-án (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban

fogadják az érintett városrész lakóit.

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozóterem

Önkormányzati képviselõk fogadóórái:

Városrészekben tartandó fogadóórák:

Fogadóórák Lentiben

A hagyományoknak megfe-
lelõen a

került megrendezés-
re augusztus közepén a

. A
több száz fõs érdeklõdõt és
résztvevõt az elõzõ napok sür-
gés-forgásának eredményekép-
pen a tavat körülölelõ komp-
lett kis háztáji gazdaság fogad-
ta, méltóképpen az esemény
céljához, hiszen a paraszti élet
dolgos mindennapjait tréfásan,
az embert-próbáló kétkezi
munkát felelevenítõ feladatok-
ban mérik össze erejüket az
olimpikonok. A megnyitón

országgyûlési kép-

Reszneki Szabadidõ-
parkban

XI.
Reszneki Parasztolimpia

Vigh László

XI. Reszneki Parasztolimpia

viselõ köszöntötte az egybe-
gyûlteket, majd az olimpiai
lángot is lángra lobbantotta.

– Örömmel tölt el bennün-
ket, hogy a visszatérõ csapa-
taink és a látogatók lelkes
kíváncsisággal érkeznek hoz-
zánk és élményekkel gazda-
godva távoznak tõlünk – fo-
galmazta meg az elégedettsé-
gét polgár-
mester. – Az elsõ olimpia ha-
gyományteremtõ szándékkal
történõ szervezésénél és lebo-
nyolításánál csak tervek és ál-
mok voltak a jövõt illetõen.
Minden önteltséget mellõzve
büszkén mondhatom, hogy

Kercsmár István

álmodni sem mertünk akkor
ilyen töretlen érdeklõdésrõl.
Az akkor még csetlõ-botló, szü-
lõkkel, nagyszülõkkel kiláto-
gató gyermekek ma baráti és
családi körbõl verbuválódott
csapattal indulnak és méret-
tetnek meg. Mindez nagy
öröm számomra és a szervezõ-
gárda számára egyaránt.

szervezõ érdeklõdésünkre el-
mondta: nagy kihívás, hogy az
elõzõ évek feladatai mellett új,
illetve megújult feladatokat
találjanak ki, amelyek kivi-
telezhetõek, szórakoztatóak és
a parasztolimpiai arculatba is
illenek.

– Ezért aztán a játékosok és
a nézõk is meghökkenve látták
a táblán a trágyahordás, a ga-
najlõmerés, és a zsindölözis
feliratokat, de a visszajelzések
alapján jól vették az akadá-
lyokat és szórakoztatták a kö-
zönséget is az olimpiai ver-
senyszámok – mondta a szer-
vezõ. – Hozzáteszem, egyik
alapanyag sem volt az egész-
ségre, illetve a komfortérzetre
rossz hatással. Szeretném hang-
súlyozni versenyünk sikere
annak a lelkes, körülbelül

Csiszárné Fliszár Eszter

ötven fõs csapatnak is köszön-
hetõ, amelynek tagjai az elõ-
készületek és a lebonyolítás
során szabadidejükben önzet-
lenül segítik a munkánkat. Itt
mondok köszönetet nekik és
köszönet mind a 17 csapatnak,
amely elindult a viadalon, va-
lamint támogatóinknak, akik
jóvoltából a források, valamint
az eszközök a rendelkezé-
sünkre álltak a program lebo-
nyolításához.

A dobogó legmagasabb fo-
kára a csa-
pata állhatott fel csupán egy
ponttal megelõzve a 2. he-
lyezett ,
akiket a

követtek a 3. helyen. A
verseny után a rendezvénysá-
torban szórakoztató mûsor
következett, fel-
lépését
követte, majd a

mûvészeinek operett-
és slágerösszeállítása hívta
táncba a közönséget. A késõ
délutáni tombolasorsoláson az
élõ bárány mellett extra fõ-
díjként a Thermal Hotel Ba-
lance Lenti felajánlása, a 3 nap
2 éjszakás Vouchere is gazdára
talált.

Quva Pahasztok

szentgyörgyvölgyieket
Kustánszegi Borbá-

rók

Rácz Gergõ
Bohém Nagy Zsoló

Hevesi Sándor
Színház

„Kibírom, ha leszakad az ég is!”

A sírokban is kárt tettek –
gyökereikkel megemelték –
azok a nagyra nõtt tuják és
egyéb fák, melyeket a napok-
ban szakemberek nyírtak ki-
sebbre, vágtak ki a
temetõnél. A munkálatokról

polgármester
tájékoztatta lapunkat:

– Hatalmasra nõttek a te-
metõnél a tuják, így már ve-
szélyessé váltak, továbbá né-
hány sírkõben is kárt okoztak
a gyökerükkel, amely a karban-
tartásukat tette szükségessé.

lovászi

Léránt Ferenc

Veszélyes fákat vágtak ki Lovásziban

Hasonló munkálatokat végez-
tünk a lakótelepnél és az alsó-
lovászi kultúrháznál is, itt a
régi tetõszerkezetet már meg-
rongálták a fák, a kijavítást kö-
vetõen pedig megszüntettük
ezt a veszélyforrást, védve az
elkészült új tetõt. Költésve-
tési összeget használtunk ezek-
hez a munkákhoz, és a nagy
tapasztalattal rendelkezõ za-
laegerszegi Czotter és társa
céget kértük fel kivitele-
zõnek.

dj

A temetõnél is szükség volt a beavatkozásra.
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Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
Lámfalussy Sándor Szakképzõ Iskolája

8960 Lenti, Petõfi Sándor út 23. Tel.: +36 92 551-223 Fax: +36 92 551-224
E-mail: iskola@lamfalussy-lenti.sulinet.hu Web: www.lamfalussy-lenti.sulinet.hu

OM 203067 Intézményi azonosító: 202106
Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
(8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 74.)

NAPPALI KÉPZÉSEINK

Asztalos

Épület- és szerkezetlakatos

Hegesztõ

Festõ, mázoló, tapétázó

Kõmûves

A 2018-2019-es tanévre meghirdetett 3 éves szakközépiskolai nappali szakképzések:

Eladó

Pincér

Szakács

Szociális gondozó és ápoló

FELNÕTTKÉPZÉSEINK

SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

Esti tagozaton 2 éves képzés. Elõfeltétel a nappali tagozaton szerzett 3 éves szakmunkás (OKJ-s) bizonyítvány.

ELÕKÉPZETTSÉGET NEM IGÉNYLÕ SZAKKÉPESÍTÉSEK

Feltétel a befejezett 8 általános iskolai osztály. A második szakképesítés ingyenessége alapján az alábbi
szakképzéseket indítjuk esti tagozaton a 2017-2018-as tanévben:

Épület- és szerkezetlakatos

Hegesztõ

Kõmûves

Szárazépítõ

Szociális gondozó és ápoló

Eladó

Fogadós

Pincér

Szakács

ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLÕ SZAKKÉPESÍTÉSEK

Logisztikai és szállítmányozási ügyintézõ

SZAKMAI ELÕKÉPZETTSÉGET IGÉNYLÕ SZAKKÉPESÍTÉS

Vendéglátó üzletvezetõ
(Pincér, szakács, vagy cukrász szakma birtokában lehetséges a szakmára való jelentkezés.)

RÉSZLETES INFORMÁCIÓ KÉRHETÕ A -AS TELEFONSZÁMON,

VALAMINT AZ EMAIL-CÍMEN,

TOVÁBBÁ A WEBOLDALON.

+36 92 551-223

ISKOLA@LAMFALUSSY-LENTI.SULINET.HU

WWW.LAMFALUSSY-LENTI.SULINET.HU

Még tavasszal adott be
a

kiírására pályázatot a „Orszá-
gos Pályaépítés Programba”,
tájékoztatott
alpolgármester.

– A kedvezõ pályázati elbí-
rálás után július 28-án került
átadásra a LTE pálya mellett
kijelölt munkaterület, ahol elõ-
ször a Lenti Városgazdálkodás
készítette elõ az építkezéshez
a terepet, majd a kivitelezõ
MERCI 96 Kft. kezdte meg a
munkálatokat.

Len-
ti Város Önkormányzata
Magyar Labdarúgó Szövetség

Drávecz Gyula

Mûfüves pálya épül Lentiben
– Milyen mûszaki adato-

kat tudhatunk a pályáról?
– A kisméretû 20x40 méte-

res mûfüves labdarúgó-pályát
50 mm szálhosszúságú mûfû-
vel, egyben kvarchomok és szí-
nezett gumi-granulátum feltöl-
téssel építik meg, a szabvá-
nyoknak megfelelõ felfestés-
sel, fix kapukkal, pálya körül
labdafogó hálóval, palánkkal,
járdával, világosítással ellátott
pálya lesz. A program 10%-os
önrészt tartalmaz, egyébként
közel 25 millió forintos a be-
ruházás, melynek ünnepélyes

átadását szeptember 9-én tart-
juk meg, ahová szeretettel vár-
juk a sportbarátokat.
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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

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Drávecz Gyula alpolgármester mutatja az MLSZ emblémáját a
rövidesen átadásra kerülõ lenti mûfüves pályán.



Jövõ januártól az elsõ gyer-
mek születésekor felfüggesztik
az édesanyák diákhitel-törlesz-
tését. A második gyermek vi-
lágra jöttekor elengedik a tar-
tozás felét, a harmadiknál pe-
dig a teljes összeget, hogy ily
módon is könnyítsenek a gyer-
meket vállaló anyák életén.

A felsõoktatást most elkez-
dõknek lehetõségeik és ter-
veik felmérése után mihama-
rabb érdemes azt is eldönte-
niük, hogy felvegyenek-e diák-
hitelt. Mint arról beszámol-
tunk, a szabad felhasználású
Diákhitel 1-et a 2001. évi indu-
lásától tavaly év végéig több
mint 354 ezren vették igény-
be, összesen 294,3 milliárd fo-
rint összegben. A kötött fel-
használású Diákhitel 2 lehetõ-
ségét közel 25 ezren használ-
ták fel, összesen 20,2 milliárd
forint összegben.

A hitelt általában 11 tanul-
mányi félévre lehet igényelni.

Diákhitel: nagy segítség a gyermeket vállalóknak
A szabad felhasználású Diák-
hitel 1-et állami ösztöndíjas és
önköltséges képzésben részt
vevõ hallgatók is felvehetik,
akár nappali, esti, levelezõ
tagozaton, vagy távoktatásos-
ban tanulnak. A Diákhitel 1
esetében a legkisebb összeg
havi 15, a legmagasabb havi 50
ezer forint, de - maximum 250
ezer forintig - van mód arra is,
hogy a diák egy összegben ve-
gyen fel öthavi hitelt. A Diák-
hitel 2-nél az önköltséges kép-
zésben tanuló diák annyi hi-
telhez juthat, amennyibe az
oktatás kerül, az összeget köz-
vetlenül a felsõoktatási intéz-
mény kapja meg. A kamat mér-
tékét kormányrendeletben ha-
tározzák meg, jelenleg 2,3
százalék.

A tartozás törlesztése álta-
lában – kivéve a fentebb em-
lített anyukákat – a jogviszony
megszûnése után kezdõdik.

MW

Egyelõre 13 423 pedagó-
gus vett részt az idén a mi-
nõsítési eljárásban, ami lehe-
tõvé teszi, hogy jövõre ma-
gasabb fizetési kategóriába

lépjenek az érintettek. Az Ok-
tatási Hivatal közlése szerint,
a jövõ évi eljárásokra eddig
10 502-en jelentkeztek, de
várják a további pályázókat is.

Minõsítéssel még magasabb a fizetés

Ismét magasabb fizetésre
számíthatnak 2017 szeptembe-
rétõl a pedagógusok, akkor
fejezõdik be ugyanis a 2013-
ban beígért béremelés újabb
üteme. Az elmúlt évtizedek
egyik legjelentõsebb pedagó-
gusbér-fejlesztése folytatódik
szeptemberben, az érintettek
hét-tízezer forinttal magasabb
fizetésre számíthatnak. A pe-
dagógusok bére az elmúlt né-

30%-kal nõtt a pedagógusszakra jelentkezõk száma
Újra emelkedik a pedagógusok bére

hány évben átlagosan ötven
százalékkal emelkedett. 2010-
ben, amikor a jelenlegi kor-
mány átvette az ország veze-
tését, a pedagógusok anyagi és
erkölcsi elismertsége igen ala-
csony volt. Éppen ezért a pe-
dagógusok voltak az elsõk,
akiknek életpályamodellt és
átfogó, többéves béremelési
programot indított a kabinet.
Hét évvel ezelõtt egy húsz éve

tanító, fõiskolai végzettségû
pedagógus bruttó 149 ezer fo-
rintot keresett, míg az idei év
végére a fizetése bruttó 301
ezer forint lesz. A béremelés
érinti az óvónõket, az óvoda-
pedagógusokat, a logopéduso-
kat, a fejlesztõ pedagógusokat,
a felsõfokú végzettségû böl-
csõdei nevelõket, valamint a
területi gyermekvédelmi szak-
szolgálatnál dolgozó örökbefo-
gadási tanácsadókat is.

A fizetések rendezése ha-
tással van a pályaválasztásra is.
Ma már egyre több fiatal dönt
a pedagógus-életpálya mellett.
Egy fiatal, pályakezdõ, fõisko-
lai végzettségû óvodai pedagó-
gus, vagy pályakezdõ, fõisko-
lán tanult bölcsõdei nevelõ
bruttó bére is emelkedett,
méghozzá hatvanezer forint-
tal. Valószínûleg a béremelé-
seknek is köszönhetõ, hogy rö-
vid idõ alatt harminc száza-
lékkal nõtt a pedagógusszakra
jelentkezõk száma. Ez azt is
jelzi, hogy egyre többen látják
kiszámíthatónak, vonzónak a pá-

lyát. oktatási
államtitkár korábban azt mond-
ta: 2013 és 2016 között ötezer-
rel nõtt a tanárok száma. Hoz-
zátette: a kormány folyamato-
san korrigálja a korábban beve-
zetett bolognai rendszert, amely
hozzájárult a szaktanárok hiá-
nyához. Ismertette, hogy 2010-hez
képest 552 milliárd forinttal
többet költ a kormány oktatás-
ra, jövõre a köznevelés mint-
egy 71 milliárdos többletet kap.

A 2012-es esztendõhöz ké-
pest jövõre 315 milliárd forint-
tal több jut a pedagógusok
béremelésére, amellyel a kor-
mány azt szeretné elérni, hogy
a tanítók és tanárok megbe-
csülést, a diákok pedig jobb
minõségû oktatást, versenyké-
pes tudást kapjanak.

köznevelési helyettes
államtitkár azt mondta, kibõví-
tenék a nehéz körülmények
között végzett munkáért járó,
eddig kizárólag területi alapon
biztosított pótlékot a pedagó-
gusok körében.

Palkovics László

Maruzsa
Zoltán

MW

Ismét vonzó a pedagógusi pálya, jelentõsen emelkedett azok
száma, akik ezen a területen helyezkednek el.

Fotó: ShutterstockFotó: Shutterstock

Sokkal nagyobb segítséget
kapnak a jövõben a beillesz-
kedési, tanulási, magatartási
(BTM) nehézségekkel küzdõ
gyerekek. A több tízezer fiatalt
érintõ problémákat megpró-
bálják teljesen felszámolni.
Szeptembertõl a védõnõk már
hároméves korban megkezdik
azt a szûrést, amit korábban öt
éves korban indítottak el.

A szakmai szervezetek 10
éve vártak a módosításra, amely
pont azt akadályozza meg,
hogy az érintett gyermekek
kilátástalan helyzetbe jussanak
– értékelte a változásokat

, a
fõigazgatója.

Az ügyben már konkrét tapasz-
talatok vannak. Hozzátette: „ha
idõben adjuk meg a segítséget,
ezek a problémák nem fognak
egymásra rakódni, fokozódni,
így nem fordulhat elõ, hogy
behozhatatlan lemaradással
kell szembenéznünk, amikor
már rákényszerülünk a mente-
sítésre, amivel valójában sem-
mit nem oldunk meg”.

Mo-
sányi Emõke Fõvárosi Peda-
gógiai Szolgálat

Tanulási nehézség?
Van megoldás!

A minél korábbi beavatko-
zással azt szeretnék elérni a
jövõre nézve, hogy a nehézség-
gel küzdõ BTM-tanulók eseté-
ben szükségtelenné váljon a
mentesítés problematikája –
mondta Mosányi Emõke. Hoz-
zátette: a gyermekeknek zsák-
utca volt a tantárgyi felmentés
rendszere. A továbbtanulásnál
a szakmaválasztás szintjén is
nehéz helyzetbe kerülnek. Ke-
vés olyan képzés van, ahol pl. a
számolási készségre nincs
szükség. A szakképzések terén
is meg van határozva, hogy
milyen osztályzatokat kell vin-
ni. Akinek nincs osztályzata
egy szükséges tárgyból, az nul-
la pontot visz, túljelentkezés-
kor nem fogják felvenni arra,
amire szeretné.

Nem az a célunk, hogy a
gyerekek leérettségizzenek, ha-
nem az, hogy az életben õk
teljes értékû családfõk, család-
anyák, munkavállalók legyenek
és sikeresnek érezzék magukat
– tette hozzá.

MW

Tématámogatás. Készült Magyarország kormánya támogatásával.
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Az akció a megjelenéstõl szeptember 15-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

Horváth Ottó, Zalabaksa

– Mirõl szólt a „második
stáció”?

polgármestere használta ezt a
kifejezést programsorozatuk-
ra, mellyel templomszentelé-
sük 25 évfordulójára emlé-
keztek.

– Tartottunk a 20 éves év-
fordulón is megemlékezést,
amely elsõsorban Varga Imre
atya elõtti tiszteletadásunk
volt, idõs kora ellenére még
jelen lehetett ünnepünkön,
most pedig a templomépí-
tõkre és rá is emlékezünk jelen
ünnepünkön – részletezte Hor-
váth Ottó. – Öt stáció alapján
terveztük meg programsoroza-
tunkat, melynek elsõ eleme a
dr. Székely János megyéspüs-
pök úr által celebrált ünnepi
szentmise volt. Ezt egy temp-
lomépítõknek tartott fogadás
kísérte, ahol újonnan alapított
díjunkat „Zalabaksa községért”
címmel is átadtuk az arra ér-
demeseknek.

– Az elhunytakra emlékez-
tünk, hiszen a közelmúltban
halt meg Nagy Ödön csíksze-

Öt stációban emlékeztek…
redai szobrászmûvész, aki a
templomunkat festette, illetve
In memoriam címmel azon
templomépítõkre emlékeztünk,
akik már nincsenek közöt-
tünk, legyenek õk iparosok
vagy épp kétkezi munkások.
Itt a hozzátartozóknak, család-
tagoknak adtunk egy templo-
mot ábrázoló képet. Ünnepso-
rozatunk harmadik része a
világi részrõl szólt, azokat a
közéleti személyeket köszön-
töttük, jutalmaztuk, aki az el-
múlt 25 évben tettek a tele-
pülésért, élen jártak a falu
fejlesztésében. Negyedik prog-
ramunk a Zala megyei C2-es
fogathajtó verseny megyei
döntõje volt, amely a Baksa-
tónál 12 csapat részvételével,
fõzõversennyel egészült ki. Vé-
gül a hagyományos zalabaksai
falunapot és búcsút említem,
amely ünnepi szentmisével
kezdõdött a délelõtti órákban,
majd helyi kötõdésû alkotók
mûveibõl kiállítás megnyitót
tartottuk, kulturális és sport-
események kísérték záró ren-
dezvényünket.

„Szemet gyönyörködtetni
nagy kihívás egy alkotó számá-
ra, de itt a kiállításunkon ez is
sikerült” – kezdte gondolatait

,
aki maga is hímzõ, tojásdíszítõ,
a helyi alkotók mûveibõl álló
kiállítás megnyitóján:

– Minden tiszteletünk Joós
László bácsié, aki 80 év felett is
alkot, most legújabb portréraj-
zait is láthatjuk. Kalamár Jáz-
min Katalin fiatal grafikus, kö-

Horváthné Császár Erzsébet

zépiskolás, aki két évig tûz-
zománcokat is készített. Szak
Fanni a legfiatalabb kiállítónk,
grafittal, tollal is kitûnõen
bánik…

A zalabaksai falunap prog-
ramjainak összeállításában el-
sõsorban a

je-
leskedett,
szervezõ részletezte érdeklõ-
désünkre az eseményeket:

– Egyesületünk 2002. óta
mûködik, elsõsorban helyben
igyekszünk programokat szer-
vezni, mint tettük ezt most is.
A sportpálya mellett felállított
egészségsátrunkban ingyenes
szûrõvizsgálatokat kérhetnek
az érdeklõdõk, vérnyomás-,
vércukorszint- mérésekre nyí-
lik lehetõség, továbbá vagyon-
és áldozatvédelmi tanácsokat
is kaphatnak a Lenti Rendõr-
kapitányság jóvoltából. Kultu-
rális mûsorukban fellép Szak
Fanni, – aki saját szerzemé-
nyeit adja elõ –, a pórszombati
Rozmaring néptánccsoport és
a Kelta Álom Ír sztepp tánco-
sai. Az est vendége lesz Pintér
Tibor, majd Adrián lép fel, aki
egy ifjú, tehetséges zenész.
Ezúton is megköszönöm ön-
kormányzatunk és a szervezés-
ben, lebonyolításban résztve-
võk segítségét, hiszen az õ ál-
dozatos tevékenységük nélkül
nem lehetett volna sikeres a
rendezvényünk.

Zalabaksai Kultu-
rális és Ifjúsági Egyesület

Gyovai Mariann

dj

A kiállítás megnyitója.

HIRDETÉSÉT feladhatja a

havilapban.
Lenti és Vidéke

Hirde
ssen

nálu
nk !

Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937

E-mail:
zalataj@zelkanet.hu
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• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1600 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

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Zalaszentgrót, Batthyány utca 20.

ÉRETTSÉGIZZEN ESTI TAGOZATON,
HA NEM TUDJA VÁLLALNI

A MINDENNAPOS ISKOLÁBA JÁRÁST!

A Budakalász Gimnázium

felvételt hirdet a 2017/2018-as tanévre
esti tagozatú gimnáziumi oktatásra!
Akár 2-3 év alatt is leérettségizhet!

Tanulói bérletre, utazási kedvezményre jogosító
diákigazolvány igényelhetõ!

Elõzõ tanulmányait beszámítjuk!
A törvényi feltételek teljesítése esetén

igénybe vehetõ családi pótlék!

Lenti Tagintézményébe
BEIRATKOZÁS HELYE ÉS IDEJE

8960 , Zrínyi u. 5.
a Gönczi Ferenc Gimnázium épületében

Érdeklõdni:
Árkovicsné Pezzetta Claudiánál

az iskolában
vagy a

06-30/347-0583-as telefonszámon.

Lenti

Szeptember 1-jétõl a tanítási napokon.

HETI KÉT NAPOS ELFOGLALTSÁG 15:00 ÉS 20:30 ÓRA KÖZÖTT!

www.kalaszestigimi.hu
Estigimi a Facebookon:facebook.com/budakalaszsuli; facebook.com/Estigimik

MI KELL A BEIRATKOZÁSHOZ?
- helyben kitöltött jelentkezési lap,
- elõzõ tanulmányait igazoló bizonyítvány, illetve annak fénymásolata,
- személyi igazolvány és lakcímkártya, TAJ kártya

TELEFONOS EGYEZTETÉS ALAPJÁN PÓTBEIRATKOZÁS
SZEPTEMBER 15-IG!
KÖZPONTI IRODA TELEFONSZÁMA: 06-26/540-372, 06-26/540-373
(Osztályaink csak megfelelõ számú jelentkezõ esetén indulnak!)

A véd-
jegy egy olyan brand, amely
minden esetben megbízható
minõséget, szolgáltatást és
mindig biztos tartalmat nyújt.

A családbarát fürdõ jelzõ
minõséget jelöl, amely a csalá-
dok és a fürdõ üzemeltetõk
érdekeit is szolgálja, ahol a csa-
lád minden korosztályának
megfelelõ minõségû szolgálta-
tást nyújt.

– A Lenti Termálfürdõ és
Szent György Energiapark
most augusztusban nyerte el a

címet –
nyilatkozta a Len-
ti Gyógyfürdõ Kft. ügyvezetõ

Családbarát fürdõ

Családbarát fürdõ
Kutfej Attila,

Családbarát minõsítés
A Lenti Termálfürdõ elismerése

igazgatója. Fontos számunkra,
hogy a Lenti Termálfürdõben
minden korosztály (0 - 99 éves
korig) megtalálja magának a
megfelelõ kikapcsolódást, ezért
a lenti fürdõ egy jó választás
mindenkinek. Bízom benne,
hogy a családbarátfürdõ brand
magas minõséget és még több
látogatót biztosít a Lenti Ter-
málfürdõnek – tette hozzá.

A németországi testvértele-
pülés delegációját
fogadta a közelmúltban a

. polgármes-
ter, aki egyben a baráti kör
elnöke, a találkozó kapcsán ki-
emelte, immár 26 éves együtt-
mûködés alapján tartják a kap-
csolatot a németországi vá-
rossal.

– Együttmûködési megálla-
podásunkat 1991-ben kötöttük
meg, azóta évente kölcsönö-
sen vendégül látjuk egymást a
látogatások alkalmával – rész-
letezte a gyümölcsözõ kapcso-
latot Lukács Tibor. – Vendéglá-
tóként most is színes progra-

Wesendorf

Pákai Magyar -Német Baráti
Kör Lukács Tibor

Wesendorfi vendégek Pákán

Lukács Tibor (balról) a delegáció tagjaival.

mokkal vártuk barátainkat, me-
lyek között szerepelt a buda-
pesti parlamenti látogatás,
ahol dr. Kövér László házelnök
úr fogadta a német és a ma-
gyar vendégeket. Az egyik
napon gulyásfõzést rendez-
tünk, a fõzésbe német bará-
tainkat is bevontuk, a sikerrõl
pedig a kiürült bográcsok árul-
kodtak. Ellátogattunk az Õr-
ségbe, Szentgyörgyvölgyön a
református templomot, Ma-
gyarföldön a fatemplomot néz-
tük meg, majd Csótár Rezsõ
fazekas mesternél a korongo-
zás tudományát is kipróbál-
hatták vendégeink.

- dj -

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
Ha elolvasta, adja tovább!
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A Zalai innovatív foglalkoz-
tatási paktum megvalósítása
elnevezésû projekt a

, a
a

a

illetve a foglalkoztatás-
fejlesztésben érintett helyi,
megyei szereplõk együttmû-
ködésével valósul meg.

A munkaerõpiaci program
célja az adott térségben mun-
kát vállalni szándékozó, állás-
keresõ hátrányos helyzetû sze-
mélyek, közfoglalkoztatottak
és inaktívak foglalkoztatható-
ságának javítása.

A paktum területi hatálya
az egész megyére kiterjed,
kivéve Zalaegerszeg és Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Városok-
ban lakcímmel rendelkezõ
személyekre.

A munkaerõpiaci prog-
rammal kapcsolatos ügyek-

Zala
Megyei Önkormányzat Za-
la Megyei Kormányhivatal,
Zala Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány, Zala
Megyei Területfejlesztési Ügy-
nökség Közhasznú Nonprofit
Kft.,

A támogatott foglalkoztatásra folyamatosan pályáznak a munkaadók

ben a Zala Megyei Kor-
mányhivatal Társadalombiz-
tosítási és Foglalkoztatási Fõ-
osztálya jár el, szorosan
együttmûködve a járási hiva-
talokkal.

A célcsoport támogatásá-
hoz kapcsolódó programrész
2017. június 20-án kezdõ-
dött meg az elsõ képzésbe
vonással. A képzési támogatás
megítélésénél kiemelt szere-
pet kapnak a paktum szerin-
ti keresleten alapuló kép-
zések.

Az elmúlt idõszakban 41
fõt vontunk a programba,
amelybõl 33 fõ támogatott
foglalkoztatásban, 1 fõ kép-
zésben, 7 fõ pedig munka-
erõpiaci szolgáltatásban vesz
részt.

A nyári idõszakot köve-
tõen szeptemberben további
képzések indulása várható. A
támogatott foglalkoztatásra
pedig folyamatosan pályáznak
a munkaadók.

A partnerség együttmû-
ködésének köszönhetõen szé-
leskörû tájékoztatást kapnak a
program leendõ résztvevõi,
aminek a hatása már érzõdik a
Járási Hivatalok foglalkoztatá-
si osztályain.

A különféle támogatások
hosszú távon segítik Zala me-
gye munkaerõpiaci helyzeté-
nek élénkítését, valamint elõ-
segítik a hatékony munkába
helyezést és a munkában tar-
tást, így jelentõsen hozzá-
járulnak a vállalkozások mun-
kaerõszükségletének kielégí-
téséhez.
-----------------------------------------------------------

ZALAI INNOVATÍV
FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM
MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás:
962,99 millió forint
Projektazonosító:

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

Fotó: Mérksz IstvánFotó: Mérksz István

Szeptemberben további képzések indulása várható

HIRDETÉS

Lenti és Vidéke
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Lenti és Vidéke

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Egy lakásfelújítás során
mindig visszatérõ problé-
ma, hogy a régi, lecserélésre
ítélt bútorokkal mit lehetne
kezdeni. Az együtt eltöltött
évek alatt kialakult érzelmi
kötõdés miatt – még hasz-
nálható, ne dobjuk ki – meg-
oldásban gondolkodnak so-
kan. Péter is egy ilyen hely-
zetben találta magát. Az új
nappali bútor beépítése
elõtt meg kell szabadulni a
régitõl. Péter tapasztalt szak-
ember, egybõl észreveszi,
hogy ez az ülõgarnitúra már
sok mindent túlélt, ezért
annyira rossz állapotban
van, hogy lehet, ezt az utol-
só szállítást már nem fogja
szétesés nélkül kibírni.

Mindenki gondolkodik.
A szakember a szétesés nél-
küli mozgatás lehetõségeit
gondolja végig. A család azt,
hogy hova teszik az ülõ-
garnitúrát. Egyetlen lányuk
sorra sorolja a lehetõsé-
geket.

– Be kell rakni a ga-
rázsba!

– Tele van, még az autó-
val se tudok bejárni –
mondja az apa.

– Akkor fel kell vinni a
hétvégi házba.

– De lányom, már annyi
minden van ott, hogy meg
sem tudunk mozdulni. Oda
biztos, hogy nem fog be-
férni.

Vajon kihez lehetne el-
vinni? Végig veszik a roko-
nokat. Hosszas telefonálá-
sok után sem lesz megoldás.
Senki sem tudja befogadni a
sokat megélt ülõgarnitúrát.
A helyzeten felháborodó
egyetlen lányuk kifakad:

– Tavaly amikor kint dol-
goztam Amerikában, már
akkor mondtam, hogy ve-
gyetek a Balatonon egy nya-
ralót, és akkor most lenne
hova tenni…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Már akkor mondtam…

Zalatáj naponta!
Nem kell a következõ

nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes,

kényes témájú cikkekre kíváncsi.
Elég, ha rákattint honlapunkra:

Zalatáj

A cikkek oldalunkon
meg is oszthatók!

Naponta új riportok, interjúk,
jegyzetek!

facebook

www.zalatajkiado.hu

Riasztást adott ki minap a

a nevû zsaroló-
vírus új változatának megjele-
nése és terjedése miatt.

Az elmúlt idõszakban napi
23 millió, a Locky zsarolóvírus
új variánsát tartalmazó kéret-
len levelet küldhettek ki – ol-
vasható a központ közlemé-
nyében. A levelek kártékony
mellékletet (pdf vagy 7zip
fájlt) vagy hivatkozást tartal-
maznak, tárgyként megnyitás-
ra ösztönzõ üzenettel a gya-
nútlan felhasználóknak (egye-
bek mellett „please print”, „do-
cuments”, „scans”, „images”
vagy „Payment_201708-6165").

A melléklet megnyitása, va-
lamint az áldozat fájljainak tit-
kosítása után a zsarolóvírus
többféle, a visszafejtésre vonat-
kozó üzenetet helyez el a fel-
használónak, például, hogy
cserélje le hátterét, valamint
egy „Lukitus.htm” nevû fájlt is
kitesz az asztalra.

Kormányzati Eseménykezelõ
Központ Locky

Ismét támad a zsarolóvírus

A titkosított állományok a
„lukitus” kiterjesztést kapják,
visszafejtésükhöz a program
készítõje 0.5 Bitcoin virtuális
fizetõeszközt vár. A legfrissebb
vizsgálatok alapján egyelõre
jelenleg ”nem áll rendelkezés-
re semmilyen ismert módszer
a visszafejtésre. ”

A Kormányzati Eseményke-
zelõ Központ a védelem elsõ
lépéseként azt ajánlja, hogy a
felhasználók legyenek elõvi-
gyázatosak az e-mailekben csa-
tolt dokumentumokkal, vala-
mint a vírusvédelmi szoftve-
rek frissítése mellett ellenõriz-
zék a mentõrendszerek helyes
és megbízható mûködését,
hogy ha megtörténik a fer-
tõzés, visszaállíthatóak legye-
nek a dokumentumok.

Ha bekövetkezett a fertõ-
zés, nem javasolják a váltságdíj
megfizetését, mert „nincs rá
semmilyen garancia, hogy va-
lóban feloldják a titkosított
dokumentumokat”. Ilyenkor a
rendszer újratelepítése java-
solt, valamint az adatok vissza-
állítása biztonsági mentésbõl.

A Locky egy olyan zsaroló-
vírus, amely titkosítja a fel-
használó egyes fájljait, majd
megpróbálja eladni a titkosí-
tás feloldásához szükséges
jelszót.

Fürdünk a vírusokban.

Minden 40. másodpercben támadás alatt vagyunk.
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Nyár út 1.8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter,

A megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,

Zalalövõ és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
keres a megye minden részébõl.

Zalatáj Kiadó

tudósítókat
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ

számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklõdni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Lenti

Szlovéniában
Lendva Községi Magyar

Nemzeti Önkormányzati Kö-
zösség

város csapata szom-
baton a „Magyarságtudat erõ-
sítése testvérvárosi progra-
mokkal Lenti és testvértele-
pülései együttmûködése kere-
tében” pályázat részeként sike-
resen szerepelt
a

által szervezett 12.

3. hely a lendvai halászléfõzõ versenyen

nemzetközi halászléfõzõ ver-
senyen.

– Csapatunk a 37 induló
közül arany minõsítéssel a 3.
helyen végzett. Ami a lényeg: a
halászlé a vendégek szerint is
kiváló volt, és az utolsó csep-
pig elfogyott – mondta a ver-
senyrõl pol-
gármester.

Horváth László

Készül a halászlé…

Saját erõbõl, az általános
iskolával szemben épít járdát a

. A be-
ruházással kapcsolatban

polgármester asszony
elmondta, a modern, térkõ
borítású járda az iskola bizton-
ságos megközelítését is szol-
gálja majd:

– Az említett járdaszakaszt
körülbelül 5 millió forintból
építjük meg, nagy szükség van

rédicsi önkormányzat
Soós

Endréné

Járdát építenek Rédicsen

erre a gyalogosok, a gyerme-
kek biztonságos közlekedése
szempontjából. Ugyancsak a
biztonságot tartottuk szem
elõtt az iskolánál végzett faki-
vágásnál is, ahol a szomszé-
dokra, a gyerekekre és a
kerítésre is veszélyes volt az a
tölgyfa, amit egyébként a
tankerület jóváhagyásával vá-
gattunk ki – tette hozzá Soós
Endréné.

Az iskolával szemben épül a járda Rédicsen.


