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Csodálatos ajándék a jubileumra
A fundamentum nem csak betonból készült Nován

Szalagátvágás után…

Az időjárás – akárcsak az
alapkőletételnél – ismét a csúnyább arcát mutatta, ám ez sem
tudta megzavarni október 27-én,
délután a novaiak kettős ünnepét. Ekkor avatták ugyanis a
sportegyesület új öltözőjét és
emlékeztek az elődökre, a klub
kilencvenedik születésnapjára.
Lendvai Jenőné, Nova polgármester asszonya köszöntötte
a vendégeket, majd felidézte a
beruházás állomásait. Az első
elképzelés az volt, hogy felújítják, kibővítik a régi sportöltözőt, de miután többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült
pályázati forráshoz jutni, s az

épület állaga is rohamosan
romlott, új öltöző építése mellett döntöttek. Eredetileg 2 öltözős épületre gondoltak, majd
úgy döntöttek, hogy ezt megduplázva olyan centrum jöhet
léte, ami maximálisan kiszolgálja Nova közösségét. Ebben
egy klubhelyiség is helyet kapott, ami kiválóan alkalmas különböző rendezvények megtartására. A beruházás kivitelezésére a helyi sportegyesület
TAO-s pályázata sikerrel járt,
az önerőt pedig az önkormányzat biztosította. Lendvai
Jenőné végezetül köszönetet
(Folytatás a 15. oldalon)
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Az emlékezés egyúttal értékkeresés is…
1956-os ünnepség Lentiben
Ünnepi szentmisével kezdődött, majd koszorúzás után – a
rossz időjárás miatt – a művelődési központ színháztermében folytatódott az 1956-os
forradalom és szabadságharc
tiszteletére tartott megemlékezés Lentiben. A megjelenteket
először Horváth László polgármester köszöntötte:
– Az emlékezés egyúttal
értékkeresés is, annak megőrzése és átadása, ugyanakkor
példakeresés is… Mintaadás
saját magunknak, utódainknak,
a bennünket követő nemzedékeknek. A történelemkönyvek egyik legmagasztosabb,
legszebb oldala 1956 példája,
az akkori események. A városi
megemlékezésen ünnepi beszédet dr. Bencze Lajos Berzsenyiés Keresztury - díjas költő,

Lenti Város Tiszteletbeli Polgára mondott:
– Ady civódó magyarja ismét menetel, legtöbb esetben
irigység és harag, pártoskodás
vesz erőt rajtunk? – kérdezem… Egyáltalán kérdezhetem-e én, mint határon túli ezt?
Ezekkel a dilemmákkal kellett
szembe néznem akkor is, amikor a magyar állampolgárság
felvételét fontolgattam. Ha nem
lett volna december 5-e, lehet,
könnyebb lett volna a döntésem. De a sok nem ellen az
egyedüli kiutat az én igenem
jelentette, mert van és mindig
is közöm volt ehhez a nemzethez, ehhez az országhoz, ehhez a
néphez, Lentihez különösképpen.
A szónok a továbbiakban a
közelmúltban elhunyt Tantalics
Béla nyugalmazott pedagógus,

Koszorúzás, balról dr. Bencze Lajos, mellette Horváth László.

Olvasó kört alapítottak Csesztregen
A Lámfalussy Sándor Szakképző Iskola tanulói közreműködtek.

helytörténész munkásságát is
megemlítette, hogy neki köszönhetően feldolgozásra kerültek a térség történelmi és kulturális eseményei, köztük 1956

lenti és térségének történései.
Az ünnepségen a Lámfalussy
Sándor Szakképző Iskola tanulói működtek közre.
dj

A képen jobbról Király Edit elnök, mellette Czupi Magdolna
polgármester asszony.

A csesztregi Korhatártalan
Klub keretein belül – a tagság
érdeklődésének és igényeinek
megfelelően – több „szekció”
is működik (dalkör, sport, gazdakör, sütő - főző, hagyományőrző), legutóbb pedig olvasó
kör megalakításáról döntöttek.
– Felmerült az igény, hogy
az őszi betakarítás után a
hosszú téli estéken is kellemes,
hasznos időtöltést nyújtsunk a
tagoknak – mondta érdeklődésünkre Király Edit, az egyesület elnöke – Nem akartunk
kötést, horgolást, inkább a többeket érintő olvasás mellett
döntöttünk. Mindnyájunknak

vannak nagyon szép olvasási
élményei, amit szívesen megosztanánk a többiekkel, legyen
az egy régi romantikus regény,
történelmi, szépirodalmi alkotás, vagy vers.
A csoport élére vezetőt is
választottak Zsupán Józsefné
tanítónő személyében, aki majd
koordinálja a kör munkáját.
– A későbbiekben a fejlődés
lehetőségét sem vetnénk el, a
helyi könyvtár munkatársa segítségével az internettel ismerkednénk, az E-könyvek világába kalauzolhatnának bennünket
– zárta gondolatait Király Edit.
dj

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

Főhajtás a Hűség és Hazaszeretet emlékmű előtt, balról Léránt
Ferenc polgármester, mellette Cseresnyés Péter államtitkár.

Hősök Napja megemlékezést tartott a közelmúltban a
Lovászi Önkormányzat és a
Kerka-Völgye Baráti Kör Egyesület. A „Hűség és Hazaszeretet
emlékműnél” megtartott koszorúzási ünnepségen Léránt Ferenc polgármester köszöntötte
az egybegyűlteket:
– Talán a lovászi hősök bátor tetteinek köszönhető, hogy
magyarnak születhettünk, hazánk Magyarország, otthonunk
pedig ez a csodálatos település,
Lovászi. 98 év telt el a hősi tettek óta, azóta sajnos már senki

nem él a katonáink közül, ezért
is nagy jelentőségű, hogy megőrizzük emléküket az utókor
számára.
Jánosi Ferenc egyesületi
elnököt a lovászi hősök történelmi jelentőségű tetteiről kérdeztük:
– Az 1919-es eseményekre
emlékezünk, amikor már az I.
világháború véget ért és hazaérkeztek a háborút megjárt lovászi katonák. Trianon előszeleként idegen katonák érkeztek
a környékre, megszállták Lovászit és jelezték, hogy a je-

Halottak napi megemlékezés

lenleginél beljebb, 4-5 km-rel
lesznek az új határok, valamint
egy proklamációt tettek közzé,
miszerint a Horvát-Szerb-Szlovén királyság része lesz a térség. Harcedzett férfijaink ebbe
nyilvánvalóan nem egyeztek
bele és augusztustól novemberig fegyvert ragadva kiűzték
a betolakodókat. Nagyon fontos térségi történelmi esemény
volt ez, mert lehet, hogy a mai
határok nem itt húzódtak volna
a lovászi hősök nélkül. Kercaszomort mindig a legbátrabb
községként szokták említeni,
Balassagyarmat pedig a legbátrabb város címet kapta hasonló
cselekedetekért, szeretnénk felhívni az illetékesek figyelmét
hőseinkre, és tetteik méltó, országos elismertetését tűztük ki
célul.
Az események a koszorúzás
után az Olajbányász Művelődé-

si Házban folytatódtak a Mixolid Kamarakórus és a helyi
Buda Ernő Általános Iskola 5.
osztályos tanulóinak közreműködésével, majd Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet:
– Nem számít ki vagy, nem
számít mit birtokolsz, néha egy
kis bátorság meg tudja változtatni a történelem menetét. Ezt
a mondatot a CIA egyik alkalmazottja fogalmazta meg és
bátran citálhatjuk itt, a mai ünnepen…Az itteni események
politikai támogatást is kaptak,
hiszen a Szerb, Horvát Szlovén
királyság, a későbbi Jugoszlávia egyre nagyobb területeket
akart magának hazánkból. Az
volt a tervük, összekötik az
északi és déli szláv államokat
és ezt akadályozták meg a lovászi hősök.
dj

Felújított ravatalozó Máhomfán
Már a ciklusprogramban elhatározta a lenti önkormányzat
a máhomfai városrész ravatalozó épületének és környezetének felújítását, amely a napokban került átadásra – tudtuk
meg Gáspár Lívia településrészi képviselőtől.
– Önkormányzati forrásból
sikerült ez a felújítás, amely
több mint 5 millió forintba került – tájékoztatott a részletekről még az átadás előtt Gáspár
Lívia. – A műszaki tartalom
alapján az épület tetőcseréje
valósult meg, új lécezés és
tetőcserép került a ravatalozóra. Az épület szélességében új,
faszerkezetű előtető lett kialakítva, a padozat itt térkő-burkolatot kapott és a belső helyiségek is felújításra kerültek.
Nyílászáró-csere történt, teljes

homlokzati és belső festést kapott a ravatalozó, körülötte pedig kavicságyból járdát alakítottunk ki. Felújítottuk a kiszolgáló épületet is, a temetőhöz vezető utat is elláttuk nemeskő zúzalékkal, így vált teljessé ez a beruházás.
– Hogyan illeszkedik ez a
felújítás a város többi temetőjének képéhez?
– Önkormányzatunk mindig
is nagy hangsúlyt fektetett a sírkertek gondozására, a városnak
kilenc temetője van, ebből hétben történik temetkezés, elmondható mindegyikről, hogy gondozott, ápolt, rendezett, ez köszönhető az önkormányzat Városüzemeltető Nonprofit Kft.-jének,
amelynek munkatársai egész évben karbantartják a temetőket.
-d-

Balról Drávecz Gyula alpolgármester, középen Horváth László
polgármester és Vatali Ferenc települési képviselő.

A hagyományoknak megfelelően Lentiben, a Kossuth
úti Kegyeleti park II. világháborús emlékművénél kezdte Halottak napi megemlékezését Lenti Város Önkormányzata és a Honismereti Egyesület Lenti. Megemlékező beszédet Horváth László polgármester mondott, közremű-

ködtek a Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakgimnázium tanulói.
A koszorúzás ezek után
több helyszínen, a Táncsics úti
katonai emlékműnél, az Templomkertben lévő I. világháborús emlékműnél és Lentiszombathely városrészben, a temetőben folytatódott.

Önkormányzati forrásból újították fel.
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Idősek hete Lentiben Az aradi vértanúkra emlékeztek

Közel negyvenen vettek részt a túrán.

Gazdag programsorozatot
kínált az idén az időseknek a
szervező „Civilkurázsi” Közalapítvány, a Civil Nyugdíjas
Klub és a Városi Idősügyi Tanács. A programok a „Társadalmi szerepvállalás erősítése
Lentiben” projekt támogatásával valósultak meg, központi
eseménye pedig a Városi Művelődési Központban tartott
Idősek Világnapja volt.
–Tavaly szerveztünk először a világnaphoz kapcsolódva
nyugdíjas klubok közötti találkozót és annak sikere vett rá
bennünket, hogy egész hetes
programmá fejlesztettük az
Idősek hetét – mondta a rendezvényről Császár Dezső, a
szervező klub elnöke. – A Rendelőintézet EFI iroda támogatásával és munkatársai közreműködésével szűrővizsgálatok
folytak a nap indításaként,
majd a színházteremben a
Gönczi Ferenc Gimnázium tanulóinak műsora következett. A
megnyitón Horváth László polgármester köszöntötte a résztvevőket és osztotta meg az Idősek Világnapjáról gondolatait.
Ezek után az időseket érintő,
érdeklő előadások következtek,
többek között a daganatos betegségek kiegészítő terápiáiról,

kezeléseiről, valamint igénybe
vehető szociális támogatási lehetőségekről. Gyógytornász által vezetett közös testmozgás,
majd a Csádé együttes koncertje, vacsora, kötetlen beszélgetés zárta a programunkat.
– Hogyan folytatódott a heti
tematikus programjuk?
– Ismeretterjesztő előadásokat kísérhettek figyelemmel az
érdeklődők, a reumatikus betegségek kezelésével kapcsolatban, majd az öröklési jogról a
földtörvény tükrében témákban
és első alkalommal került megszervezésre a nyugdíjas gyalogtúránk október 4-én. A túrázók
a Művelődési Központból indulva Hara Henriett vezetésével mintegy 7 km-es utat jártak
be a kellemes őszi időben. A
túra résztvevői – 38 - fő emléklapban részesült, melyet Drávecz
Gyula alpolgármester adott át.
Végül a szervezők és résztvevők nevében Császár Dezső
köszönetét fejezte ki a programok támogatóinak, előadóinak, közreműködőinek, hogy
ilyen változatos, időseket érdeklő és érintő kérdésekben
kaphattak tájékoztatást és folytathattak eszmecserét az Idősek
hete folyamán.
dj

Akció a
Sári Fotónál
Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról
100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény
Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117
E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

A rossz időjárás miatt csak
a koszorúzást tartotta az Október 6-i emlékparkban Lenti
Város Önkormányzata. A Művelődési Központ színháztermében folytatódott megemlékezésen Horváth László polgármester mondott beszédet:
– Az orosz cári segítséggel
levert magyar szabadságharcot
követő kegyetlen megtorlás
nyitányaként, a bécsi forradalom kitörése és Latour hadügyminiszter felkoncolása évfordulójára időzítve 168 éve, 1849.
október 6-án végezték ki Aradon, felségsértés és esküszegés
vádjával azt a 13 honvéd tábornokot, akik a júliusi cári beavatkozás után hűek maradtak
a független magyar kormánynak tett esküjükhöz és életüket
is hajlandóak voltak feláldozni
a magyar szabadság szent

ügyéért – idézte fel a történelmi
múltat a polgármester, majd
néhány olyan momentumot idézett fel, amelyet valószínűleg
nem tartalmaztak a múlt történelemkönyvei. – Világosról
434 társzekér szállította el a
letett fegyvereket, 64 honvéd
zászló került a cári kincstárba,
a Kossuth bankókat már augusztustól égették, december
végére a magyar pénzjegyek
felét megsemmisítették. A forradalom vezetőinek egy része
az önkéntes száműzetést választotta, Kossuth Orsovánál
egy marék port vett magához a
szent földből és búcsú nélkül
elhagyta az országot.
A megemlékezésen a Gönczi
Ferenc Gimnázium és Szakgimnázium tanulói működtek
közre.
(d)

Vatali Ferenc települési képviselő koszorúz, háttérben Horváth
László polgármester.

Centenáriumi emlékfutás
Az I. világháborúban elhunyt katonákra emlékezve és
a caporettoi áttörés (XII. isonzói csata) 100. évfordulója alkalmából emlékfutás indult Budapestről október 11-én, amely
október 24-én ért célba a szlovéniai Kobaridban.
A futók áthaladtak Zala megyén is, az útvonaluknak megfelelően Letenyéről indulva ér-

keztek meg Lentibe, ahol a helyi Iszkiri Futóklub tagjai, valamint Horváth László polgármester és Drávecz Gyula alpolgármester fogadta őket. A
közös koszorúzás után Rédics, majd Muraszerdahely
(Horvátország) felé indultak a
futók, akikhez e napon a
lenti klub tagjai is csatlakoztak.
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X. Gesztenye-, Bor- és Toroskáposzta Fesztivál Tormaföldén
2008-ban határozták el a
tormaföldiek, hogy őszi fesztivált szerveznek, azóta immár 10.
alkalommal kerül megrendezésre a falu egyik legfontosabb
eseménye, a Gesztenye-, Borés Toroskáposzta Fesztivál. A
részletekről Hajdu László polgármesterrel beszélgettünk:
– A főzőversenyünkre előzetesen kértük a jelentkezést és
szinte elfogytak a helyeink, le
kellett zárnunk a regisztrációt,
mert negyven körüli helyet tudunk kialakítani és még több
jelentkezés lett volna. Azért nagy
öröm számunkra, hogy az említett baráti főző társaságok hoz-

zák magukkal az ismerősöket,
így a vendégeink nagy része már
adott is a délelőtt folyamán.
– Elmondható, hogy a falu
egyik legfontosabb eseményévé
nőtte ki magát a fesztivál?
– Igen, mindenképpen így
van, de a térségben sincs ebben
az időpontban hasonló léptékű
esemény.
- Akkor bontsuk elemeire a
fesztivált! Hogy állnak a szelídgesztenyével?
– A hétvége előtti napokban
tudtunk csodálatos minőségű
gesztenyét szedni, úgy gondolom, mindenki megkóstolhatja akár sütve, akár feldolgoz-

Szüreti felvonulás Rédicsen
Régi hagyományok szerint a
helyi Kertbarát Kör Egyesülettel közösen szervezte meg
szüreti programját Rédics Község Önkormányzata. Bedő Lászlóné szervező érdeklődésünkre
elmondta, mint minden településen, náluk is létezik egy olyan
„mag”, akik időt, fáradságot
nem kímélve tesznek a közösségért, a különböző programok megvalósításáért.
– Az idén Kovács Judit
szervezővel közösen irányítottuk a szüreti eseményeket, külön ki kell emelnem a perecsütésre összejött asszonycsapatot,
majd a többi résztvevőt is, akik
jelenlétükkel,
fellépésükkel,
akár járművükkel tették színessé a programot, idézték fel a régi hagyományos szüreti felvonulás pillanatait fogalmazta meg
köszönetét a szervező. – A
felvonulás után a programokat

a közelmúltban átadott Pajta
Színházunk köré szerveztük,
kulturális műsor és vendéglátás
is fogadta az ide érkezőket.
– Milyen műsorral készültek?
– Éder Gábor szolgáltatta a
talpalávalót, de bemutatkozott
a „Banyatanya” alkalmi formációnk is, akik tánccal, humoros
fellépésükkel szórakoztatták a
nagyérdeműt.
– Megmozdul a falu aprajanagyja ilyenkor?
– Vannak olyan civil aktivistáink, akik fáradhatatlanok,
részt vesznek a közösségi élet
szervezésében, példát mutatva
a fiatalabbaknak a programoknál. Érdekes, hogy most a Pajta
Színháznál volt nagyobb az érdeklődő tömeg, ezért érdemes
belevágni és hagyományossá
tenni az ilyen programokat.
dj

Telt „ház” a főzőversenyen.

Az államtitkár is megkóstolta.

va, süteményben ezt a finomságot.
– Milyen az idei bor?
– Úgy gondolom, a bortermelők szempontjából is sikeres
évet zárhatunk, jól beértek a
szőlők, magas cukorfokokkal sikerült a szüret, de majd Márton
napkor tudjuk meg igazából hogyan kezelték a gazdák a boraikat!
– Már csak a káposzta maradt ki a felsorolásból.
– Több száz liter káposztát
kell megfőznünk ennyi vendégnek, azért is választottuk ezt az
ételt, mert hagyományos, finom, egyben kiadós is.
– Hogyan újítják meg évrőlévre programjukat?

– Minden évben odafigyelünk az újdonságokra, az idén
kép- és szoborkiállítást rendeztünk be a kultúrházban, de a
fesztivál jellege meghatározza
a forgatókönyvet, a főzőcsapatok korai érkezését, majd az
elkészült ételek zsűrizését,
ünnepélyes megnyitót, díjkiosztást és a kulturális, szórakoztató programokat, zárva a
fesztivált a hagyományos tűzijátékkal.
A fesztivált Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési
képviselő nyitotta meg, jelen
volt még Bene Csaba, a megyegyűlés alelnöke is.
- dányi -

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

A hagyomány folytatódott…
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„Hetvenkedő hatvanasok” Lentiben

Feladatmegoldás közben…

Az idén is megszervezte az
térség idősklubjainak szóló vetélkedőjét a ZMRFK Bűnmegelőzési Alosztálya, karöltve a
Lenti Rendőrkapitánysággal. Az
idősek áldozattá válásának elkerülése, vagyonvédelem, egészségvédelem témákban megtartott tréfát, humoros, „beugratós” feladatokat sem mellőző
verseny továbbjutásos rendszerű, immár a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával
országos szintűvé vált.

– Azt tapasztaltuk az idős
emberekkel való foglalkozásainkon, hogy jobban megjegyezhetők azok a figyelemfelhívásaink, amelyek valamilyen
feladathoz kapcsolódnak, tréfásak, megmozgatják klubszinten
is a résztvevőket. – mondja Bükiné Papp Zsuzsanna rendőr
alezredes, alosztályvezető. – Itt
Lentiben kezdetnek aláírattunk
a klubokkal egy olyan „jelenléti ívet” amelyen apró betűs
rész volt olvasható és igencsak

meglepődtek a résztvevők,
amikor felolvastuk nekik, hogy
mit is írtak alá!
– Milyen veszélyek fenyegetik az idősebb korosztályt?
– Korukból, fizikai állapotukból – gondolok itt például a
rosszabb látásra, mozgékonyságra – fakadóan vagy épp
egyedülállóként, magányosan
élve sokkal nagyobb bizalommal fordulnak az őket megszólítók, felkeresők felé, akik aztán különböző trükkökkel kicsalhatják félretett vagyonukat,
becsapják őket valamilyen munka elvégzésével kapcsolatban,
vagy akár a megrendelt tűzifa
mennyiségével is. Sokszor –
ugyancsak megtévesztve őket –
nyeremény reményében utal-

nak összegeket egy mobilszámra.
A lenti vetélkedőn Horváth
László polgármester köszöntötte a csapatokat, majd dr. Vajda
Gábor r. alezredes, Lenti kapitányságvezető beszélt a megelőzés fontosságáról. Az előadók között volt dr. Venczel
István csesztregi háziorvos,
Horváth Hajnalka helyettes
vezető a Kolping Gondozási
Központtól. A versenyre helyi
klubok, továbbá a csesztregi és
a Lovászi Olajbányász Nyugdíjas Klub nevezett, az utóbbi megnyerte a vetélkedőt és
továbbjutott a Zalaegerszegen tartandó megyei szintű
versenyre.
dj

Felújított kereszt Bárszentmihályfán

Hirdetmény
Lenti Város kitüntetései
Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a kitüntető címek, valamint díjak alapításáról és adományozásáról,
továbbá a „Lenti Város Tiszteletbeli Polgára” cím adományozásáról szóló 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel
módosított 23/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete értelmében
- Lenti Város Díszpolgára Cím,
- Lenti Városért Díj,
- Lenti Város Egészségügyéért Díj,
- Lenti Város Ifjúsági Sportjáért Díj,
- Lenti Város Környezetvédelméért Díj,
- Lenti Város Közszolgálatáért Díj,
- Lenti Város Közművelődéséért Díj,
- Lenti Város Oktatásáért Díj,
- Lenti Város Sportjáért Díj,
- Lenti Város Szociális Gondoskodásáért és Gyermekvédelméért Díj,
- Lenti Város Gazdaságáért Díj,
- Lenti Város Közösségi Életéért Díjakra
vonatkozó javaslatokat – részletes indoklással – 2017. november 30. napjáig lehet megküldeni a polgármesterhez
címezve.
A kitüntetések adományozására javaslatot tehet: a képviselő-testület tagja, a bizottság tagja, bármely lenti állampolgár, helyi szervezet, egyesület.

Méltó emlék az elődöknek.

A Bárszentmihályfáról elszármazott, jelenleg Budapesten élő Kovács Jenő keze munkája nyomán újult meg egy
kereszt és állít méltó emléket
az elődöknek. Az emlékhely
festői környezetben egy kis
dombon található, nem messze
a falu temetőjétől.
– Őseim egy része itt, másik
része az új köztemetőben nyugszik, szerettem volna, ha emlékük megmarad, ha már ez a kereszt fennmaradt az utókor
számára – mondta érdeklődésünkre az alkotó a kereszt felújításáról. – Nem vagyok hivatásos iparművész, de az elején
hobbiból, majd később már
profi módon foglalkoztam ilyen
tevékenységgel. Kerestem tár-

sakat az elképzelésemhez, és a
helyi önkormányzat, az itteni
lakók, Farkas Ferenc a segítségemre volt a felújítás elvégzésében. Ő csinálta a kereszt
telepítését, a munka nagy részét, én csak a felújítást vállaltam. Ez a kereszt egy történelmi emlék, utánanéztem, a
motívumai, a kivitelezés technikája, a 150 évvel ezelőtti öntészet jegyeit hordozza. Ezért
került megmentésre ez a fennmaradt darab és közösen találtuk ki, hogyan szolgálhatná az
itt nyugvó őseink, szeretteink
emlékét. Készült rá egy tábla
is, ami az eredeti, itt talált tábla
öntőmintája alapján lett elkészítve.
(d)
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M7 Takarék - Egységben az erő

Dr. Tófeji Edina a tájékoztatóját tartja.

Gördülékenyebbé, gyorsabbá és kényelmesebbé válik az ügyintézés, a vállalkozók nagyobb összegű hiteleket vehetnek fel, a takarék
egészen nagy, regionális projekteket lesz képes finanszírozni – ezek a fő előnyei az
M7 és a Zala Takarék 2018.
január 2-ától megvalósuló
egyesülésének.
Jelentős átalakuláson megy
keresztül a takarék szektor
2017 végéig: az eddigi 51 takarék egyesüléséből összesen
12 regionális központú, tőkéjében erős, stabil és hatékonyan működő pénzintézet jön
létre. Azért van szükség a
takarékok regionális egyesülésére, hogy tovább erősödjön a
takarékok versenyképessége,
költséghatékony működése, és
hogy egységes, korszerű, az
adott régió bármely fiókjában
igénybe vehető szolgáltatásokat tudjanak nyújtani ügyfeleik
részére. Az ügyfeleknek semmilyen teendőjük nincs az
egyesüléssel kapcsolatban, a
takarékok a megszokott módon, zavartalanul működnek
továbbra is. A fúzió azonban
számos előnnyel jár a számukra: a korábbinál több fiókban
tudják majd intézni ügyeiket,
sőt még a kisebb településeken
is hozzájuthatnak azokhoz a

korszerű banki szolgáltatásokhoz, amelyek eddig csak a
nagyobb városokban élők számára voltak elérhetők.
A régióbeli takarékok – az
M7 és a Zala – egyesülésével
Zala és Somogy megye meghatározó, magyar tulajdonú
pénzügyi szolgáltatója jön létre, modern banki szolgáltatásokkal. Amely sikeresen ötvözi a kereskedelmi bankokra
jellemző innovációt és a takarékoktól megszokott ügyfélközpontúságot úgy, hogy mindezt legfeljebb 15 kilométeres
körzeten belül mindenki számára elérhetővé is tesszük. A
fúzió motivációja a sziklaszilárd tőkemegfelelés fenntartása mellett a működési hatékonyság javítása, valamint a
szinergiák kihasználása.
Számos előnyt kínál majd,
hogy az egyesült takarék székhelye Zalaegerszegen lesz.
Ám Somogy megyei gyökereinkhez is hűek maradunk.
Nagykanizsán vadonatúj bankfiókkal várjuk az ügyfeleket,
amely régióközpontként is működik, Nagyatád, Marcali, Zalaegerszeg és Keszthely mellett.
Az infrastrukturális fejlesztések mellett a gyorsabb és
professzionálisabb kiszolgálás
érdekében az üzleti folyamatokat is felülvizsgáltuk. A fiók-

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Lenti és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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hálózaton túl mobil tanácsadóink is segítséget nyújtanak,
akár vállalati ügyfelek telephelyén. Őket nem csupán abban
szeretnénk segíteni, hogy megvalósítsák megfogalmazott igényeiket, hanem folyamatos tanácsadással, partnerséggel. E
téren a mezőgazdaságban már
komoly előrelépést tettünk,
ahol hírlevéllel, fórumokkal,
pályázati tanácsadással is segítjük a gazdákat.
Stratégiai célkitűzésünk fókuszában üzleti partnereink
állnak, így a lakossági és a
vállalati üzletágban is számos
kedvező változásra lehet számítani a jövő évtől.
Zala és Somogy megye
földrajzilag és gazdaságilag is
szervesen kapcsolódik egymáshoz. A közel azonos gazdasági mutatók és földrajzi
jellemzők alapot biztosítanak
az együttgondolkodásra a pénzügyek terén is. A közlekedési
infrastruktúra fejlődése jelképessé tette a megyehatárokat.
Az elsősorban idegenforgalomra épülő gazdaságnak, a
feldolgozóiparnak egyaránt régi hagyományai vannak mindkét megyében. Természetesen
a mezőgazdaság finanszírozásában szerzett több évtizedes
tapasztalat ugyanúgy kamatoztatható Marcaliban, mint Bakon. A Balaton szintén egyedi
kötődést jelent a két szervezet
számára.

Termékeink és szolgáltatások köre az elmúlt években is
fokozatosan bővült, ezt az
egyesülésnek köszönhetően tovább szélesíthetjük. Méghozzá
korszerűbb keretek között, az
elektronikus csatornák ugyanis
a korábbinál lényegesen nagyobb hangsúlyt kapnak. Persze csakis úgy, hogy fenntartsuk az egészséges egyensúlyt a
személyes kapcsolat és az
informatikai alkalmazások adta lehetőségek között.
Fontosnak éreztük, hogy
munkatársi értekezlet kertében
ismerjék meg kollegáink a
jövő év első napján mozgásba
lendülő szervezet célkitűzéseit,
szervezeti felépítését, működési rendjét.
A Balaton Színházban közel háromszáz munkavállaló
előtt erősítettük meg, hogy
ugyan a szervezet megújul, a
működési terület immár két
megyén ível át, de továbbra is
az ügyfeleink maradnak a
fókuszban. Rendkívül széles
termékpalettánknak köszönhetően mindenki megtalálhatja
azon szolgáltatásainkat, amelyre valóban szüksége van, ráadásul januártól már 55 helyen: az M7 Takarék kirendeltségeiben. Továbbra is bízunk benne, hogy az M7 Takarékkal célba érnek!
dr. Tófeji Edina,
az M7 Takarék
elnök-ügyvezetője

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

Vigh László és Horváth László a felújítás alatt álló hídnál.

Állami projekt keretében valósulhat meg a Lentibe vezető,
vár melletti 75. számú főút hídjának felújítása, hangzott el a
témában szervezett sajtótájékoztatón a közelmúltban.

Ha elolvasta,
adja tovább!

– Az állam korábban 69
milliárd forintot irányzott elő
az egész országot értve ezekre
a feladatokra, melyet a közelmúltban 100 milliárdra emelt –
részletezte Vigh László országgyűlési képviselő a helyszíni
bejáráskor. – Ennek keretében
valósul meg ez a hídfelújítás,
amelyre azért volt szükség,
mert korábban 20 tonna teherbírású volt, most 30 tonna fölé
emeljük, mert ezen az úton
naponta 6500 jármű halad át.
Éves viszonylatban ez legalább 2 millió jármű és további
forgalomnövekedés is várható a Creaton gyár fejlesztései miatt.

– Mit jelent ez a forgalmat
tekintve?
– A éves szinten mért 8-10
ezres kamionforgalom 15 ezerre is emelkedhet és további 5
híd is felújításra kerül a város
környékén.
A beruházás részleteiről
Mórocz Józsefet, a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Zala Megyei Igazgatóság vezetőjét kérdeztük:
– Első lépésben a régi híd
mostani félpályáját erősítettük
meg – ezen megy jelenleg a
forgalom –, majd felépítjük az
új híd egyik felét, amelyen
majd a téli időszakban lehet
közlekedni. Jövő tavasszal
megépítésre kerül a híd másik
fele, így április végéig készül el
a beruházás, amely összességében 300 millió forintba kerül.
– Mindenképpen a valós
forgalmi igényeknek kell megfelelni a hidaknak és az átjáróknak, az egyeztetések a
város részéről már több mint
egy évvel ezelőtt megtörténtek,
örülünk neki, hogy immár a
kivitelezés is megkezdődhetett
– tette hozzá Horváth László
polgármester, egyben kérve a
közlekedőket, hogy türelemmel
vezessenek ezen a szakaszon,
hiszen félpályás útlezárás és
lámpás irányítás történik a város kapuját jelentő vár melletti
hídnál.

Tisztelt meglévő és leendő vásárlóim!

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

1500 darabos ültetvényből mintegy 500 választási lehetőséggel kínálom
ezüst- és normand fenyőimet eladásra,
0.5 méterestől 2 méteresig 1500 forinttól.
(Az ár tartalmazza a csomagolást.)
Előzetes kiválasztásra is van lehetőség és a kért időpontban vágjuk ki,
hogy minél frissebb legyen az ön ünnepi fenyője.
Érdeklődni előzetes telefonos egyeztetéssel, vagy e-mail-en.
Horváth
HorváthNorbert
Norbertőstermelő
őstermelő
8983
8983Ormándlak,
Ormándlak,Ady
AdyEndre
Endreutca
utca21.
21.
Tel.:
30/
237
3949
Tel.: 30/ 237 3949
E-mail:
E-mail:greenparkormandlak
greenparkormandlak@@freemail.hu
freemail.hu

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Trendinek lenni…
Trendinek lenni nem
könnyű feladat. Folyamatosan figyelnie kell, hogy mi
lesz a divat és követnie kell
az aktuális trendeket, amik
tarthatnak pár hónapig, de
akár 5-6 évig is. Ez rengeteg
idő és pénz. Persze ezt is
lehet jól csinálni, csak érteni
kell hozzá. Az a lényeg,
hogy azt kell vásárolni, ami
trend lesz, és akkor egyre
több elismerést fogunk kapni másoktól is, hogy ez milyen jól néz ki. Azonban a
trendiség olyan, mint a tőzsde, néha nagyon mellé lehet
nyúlni is, és akkor az elismerés helyett csak „ez meg
hogy néz ki” marad. A várt
eredmény elmarad. Ezért
trendinek lenni nem könnyű
feladat. Valószínűleg ezért
próbálják többen választani:
– a bennünket nem érdekelnek a trendek irányvonalat. Na, ők vannak igazán
nehéz helyzetben, mert a
trendeket kitalálók tudják,
hogy ők vannak többen.
Ezért a trendi színek nem
csak bizonyos termékeknél
jelennek meg, hanem szinte
mindenhol. Ezeket látják,
amikor bármerre járnak. Még
egy egyszerű napi bevásárlásnál is. Ennek az a hatása,
hogy észrevétlenül a trendek
hatása alá kerülnek, középszerű trendivé válnak. (Ez
így van kitalálva és működik...)
Na és! – gondolják most
sokan. Mi itt a probléma.
Hát csak annyi, hogy nem
tudják önmagunkat megvalósítani. Ezért egy otthon berendezésénél nem engedhetik meg magunknak azt a
luxust, hogy nem tudják mi
a trend. Ha nem akarnak középszerű trendivé válni…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Együtt zenél a Berkes-család

A családi trió…

A közelmúltban egy lenti kiállítás megnyitóján léptek fel, de
a dzsessz kedvelőinek a Cserfői
JazzLand résztvevőiként is ismerős lehet a Berkes családi trió,
akiket Lentiben, az otthonuktól
nem messze lévő próbatermükben
kerestünk fel. Berkes Adél, Marcell és édesapjuk, Tamás kisebb
jazzbemutatóval fogadta e sorok
íróját, a szaxofon, a zongora és
a dob hangjai kellemes légkört
teremtettek beszélgetésünkhöz.

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

– Nálatok családi kellékké váltak a hangszerek. Mióta zenéltek és hogyan alakult ki ez a
családi formáció?
– A zenei érdeklődés szerintem már születésem óta bennem van, első lemezjátszómon
Abba és egyéb akkori zenék forogtak, majd felnőttként érintett
meg a cserfői jazzhangulat és
éreztem szükségét a muzsikálásnak – kezdte válaszát Tamás,
a családfő, aki azért a bemutató

közben is jelzéssel élt, mikor
kell visszatérni az alaptémához
a zenéjükben. – Felnőttként zenetanár segítségével kezdtem el
a dobolást, később önállóan képeztem magam, most pedig ismét órákat veszek a zenei haladásomhoz.- Hét éve a zongorával kezdtem el zeneiskolai tanulmányaimat, korábban zeneovis is voltam, jó volt, mert
igen játékos formában tanultuk
a zenélést – folytatta Marci a
beszélgetést - Tiborcz Iván, a
cserfői JazzLand kitalálója
aztán három éve belevitt a
dzsesszzene világába. A terveim is ezzel kapcsolatosak,
nyolcadik után a budapesti
Bartók
Konzervatóriumban
szeretném folytatni a középiskolai tanulmányaimat dzsessz
szakon.
– Én furulyázni álltam neki először, majd a trombita és a
szaxofon következett – veszi
át a szót legkisebbként Adél,
aki jelenleg ötödik osztályos
tanuló. – A trombitán ko-

Az akció a megjelenéstől november 20-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

molyzenét, a szaxofonon pedig
dzsesszt játszom.
– Úgy hallom, hogy a komolyzene rögös útját mindenkinek végig kell járnia!
– Igen, a klasszikus zene
mindennek az alapja, szükség
van rá a megfelelő zenei
fejlődéshez – válaszolja Tamás.
– Mikor kezdtetek először
együtt muzsikálni?
– Marci fiam a rangidős, ő
már együtt jammelt Cserfőn a
nagyokkal, majd később a nyári
táborokban gyakoroltunk, pénteki bulikra jártunk, aztán amikor
Adél is „hozzánk nőtt” elkezdtük a családi muzsikálást. Immár két éve, hogy állandó tagjai vagyunk az említett pénteki
fellépéseknek. Egyébként ilyen
közös zenélésre ma már egyre
kevesebb időnk van, mindenkit
lekötnek a saját tanulmányai,
tervei, egyéb kötelezettségei,
de amikor egy-egy fellépés közeleg, az mindig inspirál bennünket a közös gyakorlásra.
dj
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I. Reszneki szüreti felvonulás
Hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal rendezték meg az I. Reszneki Szüreti Felvonulást október 15-én,
tájékoztatta lapunkat Kercsmár
István, a település polgármestere.
– Fontosnak tartjuk, hogy
községünkben egyre több olyan
program legyen, ami erősíti a
helyi közösségi életet. A meglévő programjaink sorát a nőnapi köszöntő és a Márton-napi
libalakoma után most a szüreti
felvonulással bővítettük ki.
A felvonulás résztvevői három traktorral és egy lovas

kocsival járták végig a települést, ahol a szíves gazdák ízletes süteményekkel és finom
nedűkkel kínálták meg a felvonulókat. A menetben résztvevők bohókás jelmezeket viseltek, voltak puttonyos emberek,
boszorkányok, vőlegény és menyasszony is. A menetet a kisbíró
vezette. Harmonikaszó és vidám
nótaszó kísérte végig a menetet.
– Kulturális programmal
folytatódott a felvonulás, melynek a művelődési ház adott
otthont – folytatta további részletekkel a polgármester. – A
fellépők között szerepeltek az

Vidám jelmezesek Reszneken.

5,4 százalékos munkanélküliség
Szeptember végén 5,4 százalékos volt a munkanélküliség
Zala megyében, a kirendeltségek 6845 álláskeresőt tartottak nyilván – tájékoztatta a kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya az MTI-t.
Szeptember végén az előző
havinál 2 százalékkal több, az
egy évvel korábbinál viszont 2
százalékkal kevesebb volt a
regisztráltak száma. Az álláskeresők száma a korábbi években
is mérsékelten növekedett az
ősz első hónapjában a szezonális munkalehetőségek csökkenése miatt.
A megyében 150 álláskereső képzése kezdődött el szeptemberben.
A munkaadók ezer új, nem
támogatott álláshelyet jelentettek be szeptemberben. Az év
első kilenc hónapjában össze-

sen 9,5 ezer álláshelyet hirdettek meg, köztük jelentős
számban ajánlottak szakképzettséget nem igénylő egyszerű
munkaköröket.
Szeptemberben 1,5 ezer álláskereső került nyilvántartásba. A regisztrációból több
mint 1,3 ezren kerültek ki, a
kilépők közül több mint 400-an
jutottak támogatás nélkül munkához.
A nyilvántartott álláskeresők 8 százaléka pályakezdő. Év
eleje óta 580 pályakezdő került
be első ízben a nyilvántartásba,
közülük 320-an az elmúlt négy
hónapban. A tavalyi év azonos
időszakában – az év első 9 hónapjában – összesen 720 pályakezdőt regisztráltak, 400-an
június és szeptember között
jelentkeztek első alkalommal a
Zala megyei kirendeltségeken.

A felvonulók nem maradtak éhesek, szomjasak.

Alsólakosi Szödött-Vödött Színjátszótársulat, a Banyatanya és
a Kárikittyom énekes, táncos
produkciók is. Az érdeklődőket
sajtos pogácsa és tökmagos pogácsa is várta. A rendezvény

sikerét látva bízhatunk a folytatásban, sikerült felidézni a
szüreti jókedvet és a hagyományos ételeket is megkóstolhatták az érdeklődők.
dj

Herman - Autószervíz Kft.
• Mûszaki és eredetiségvizsga helyben • Mezõgazdasági gépek - pótkocsik utánfutók
Személyautó - tehergépkocsi (3.5 t-ig) vizsgáztatása
• Gépjármûjavítás
• Gumiszerelés - centírozás
• Futómûállítás,
• Szélvédõ csere
mûszeres autódiagnosztika
E-mail cím: autoherman@freemail.hu
Telefon: 92/371-249
mobil: 06 30/7370-164, 06 30/238-6048

Személyszállítás
50 személyes légkondicionált SETRA típusú turistabusszal állunk tisztelt
megrendelõink rendelkezésére bármely hazai és külföldi útvonalon.
Autóbuszrendelés e-mail cím: herman.szemelyszallitas@gmail.com
Telefon: 06 30/407 3957 • Cím: Zalalövõ, Budafai út 4.

www.zalatajkiado.hu
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„Lassan megtanulták a zalabaksai focisták nevét…”

Molnár Tibor az elismeréssel.

Folytatjuk előző lapszámunkban megkezdett sorozatunkat,
melyben a zalabaksai önkormányzat templomszentelésük 25
évfordulója tiszteletére „Zalabaksa községért” címmel kitüntetettekkel beszélgetünk. Molnár
Tibor Zoltán a „település sportjáért, a labdarúgó-csapat folyamatos felemelkedését elősegítő
munkájáért” kapta az elismerést.
– 2000-ben indult a sporttevékenységem, amikor átvettem a csapat irányítását, szinte
véletlenül és képzettség nélkül
- kezdte szerényen mondandóját Molnár Tibor, akivel vadásztrófeákkal díszített otthonában beszélgettünk. – Az egyik
futballistám úgy fogalmazott:
„ne aggódj, majd megtanulod”
és a 17 éves munkám talán azt

bizonyíthatja, valóban bele lehet tanulni, hiszen ezen a szinten (megyei szintű labdarúgás a szerk.) nem is a szakmai tudás, hanem a közösség összefogása, együtt tartása, a kitűzött
céloknak való megfelelés a
lényeg.
– Honnan indultak annak
idején?
– A tabella aljáról, tulajdonképpen pofozógépnek számítottunk, aztán az évek során eddig a nyárig, tíz éven keresztül
az első háromban voltunk. Kétszer megnyertük a bajnokságot
és folytathattuk volna magasabb osztályban is, de faluszinten, ismerve a térség (Lenti, Zalalövő, Rédics, Csesztreg)
csapatainak vonzerejét, nehéz
volt és nem is sikerült mindig
itt tartani a fiatalokat, vagy jól

igazolni. Ennek ellenére lassan
építkeztünk, próbáltunk helyi
fiatalokra számítani, de tormaföldi, lövői focistáink most is
vannak. Az első dobogós helyezés
után már megfogalmaztuk, nem
adjuk alább, lassan megtanulták
a zalabaksai focisták nevét.
– Közel két évtizeden keresztül szinte nem is volt szabad hétvégéje, valamint munka
mellett végezte az edzői feladatokat!
– Így volt, a kezdetekben
még edzéseket is tartottam, később ez már a munkahelyek
miatt nehezebben ment és talán
egy kezemen meg tudom számolni hány bajnoki meccsről
hiányoztam! Még a főnökeimmel is leegyeztettem, később
kezdődjön a vadászat (Molnár
Tibor a Zalaerdő Zrt. Lenti Erdészetének hivatásos vadásza, a
pusztaapáti kerületben – a

szerk.). Nem volt könnyű összehangolni a munkámmal a feladatokat, hiszen a vadászat
hétvégén is folyik, úgy szoktuk
mondani: a mi munkánk 24
órából áll, még éjszaka is.
Molnár Tibor elmondta,
idén nyártól már átadta az
edzői teendőket a faluban, de a
sportegyesület labdarúgó szakosztályának továbbra is a vezetője.
– Négy gyönyörű unokám
van, most már illő feléjük
fordulni, a vasárnapok már a
családé. Persze a meccsekre
ugyanúgy kijárok, van még kötődésem a csapathoz. Nagy megtiszteltetésnek veszem, hogy ünnepségünkön ilyen szintű elismerést kaptam, köszönöm a falu vezetésének, a futballistáimnak, a helyi „B-középnek” és
az egész falunak, hogy lehetőségem volt ehhez munkához.

Normandiában a pákai delegáció

A pákai delegáció vendéglátóikkal.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Normandiában, a démouvillei ünnepi csarnokban fogadták
a pákai delegációt, amelynek
tagjai a német, magyar és a házigazda Franciaország testvérvárosi találkozójára érkeztek
még október elején.
– A megérkezésünk utáni
vasárnapot a vendéglátó családoknál töltöttük, csodálatos kiszolgálásban volt részünk – kezdte úti beszámolóját Lukács Tibor polgármester. - Másnap Mont
Saint Michelbe utaztunk, s az
itt található bencés kolostort tekintettük meg. A továbbiakban
találkozót szerveztek a helyiek

a polgármesterrel, a képviselőkkel és a német és francia
partnerképviselőkkel, majd megbeszélést is folytattunk a kapcsolatokat, találkozókat illetően
a Cuverville-i tanácsházán.
– Milyen érdekes programjuk volt még?
– Meglátogattunk egy osztrigatenyészetet, farmot is, ahol
lehetőség nyílt a friss osztriga
csemege megkóstolására is. A
találkozó végén pedig az ünnepi csarnokban egy hatalmas
vacsorával egybekötött búcsúesten vettünk részt.
dj
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Csodálatos ajándék a jubileumra
A fundamentum nem csak betonból készült Nován
(Folytatás az 1. oldalról)
mondott minden támogatónak
és sok sikert kívánt a Novai SE
sportolóinak.
Vigh László országgyűlési
képviselő a sport közösségépítő, egészségmegőrző szerepét emelte ki elsősorban. Elismeréssel szólt az új sportöltözőről, amelyre joggal lehetnek büszkék a novaiak. Gratulált mindenkinek, akinek szerepe volt abban, hogy egy nagyszerű létesítménnyel gazdagodott a település.
Józsi György, az MLSZ Zala megyei igazgatója kiemelte:
kevés ilyen nagymúltú egyesület működik a megyében, mint
a Novai SE. Nem érdemtelen,
hogy a 90 éves jubileumra
ilyen csodálatos ajándékot kaptak. Mint minden egyesület,
úgy a Novai SE esetében is
voltak hullámvölgyek, de most
ismét az emelkedés időszaka
következett be. Ezt a folyama-

tot erősítheti ez a nagyszerű
létesítmény.
Az egyesület névadó szponzora, az ADA ügyvezetője,
Michael Köck elmondta: a cég
nem csak a legnagyobb támogatója, a sportegyesületnek, hanem a legnagyobb szomszédja
is. A labdarúgás nemzetközi
„intézmény”, nemzeteket köt
össze, mint ahogy az ADA is,
amely három országban van
jelen, kétezer embernek munkát adva. A cég fontosnak tartja
a sport támogatását, s ez a jövőben is céljuk. Örömmel látja,
hogy Nován nagy figyelmet
fordítanak az utánpótlásra is.
Végül sok siker kívánt a 90
éves egyesületnek.
Szekeres Zoltán, a Novai SE
elnöke büszkén mondott köszönetet a támogatóknak. Ennek a
sportöltözőnek nem csak betonból van a fundamentuma,
hanem a novaiak lelkesedéséből, energiájából, összefogásá-

Michael Köck (jobbról) sok sikert kívánt az egyesületnek.

Szekeres Zoltán köszönetet mondott a támogatóknak.

Lendvai Jenőné ismertette a beruházás részleteit. Jobbról Vigh
László országgyűlési képviselő.

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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• Bérfőzés

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

ból. Amit megvalósítottak, azt
élettel kell megtölteni – emelte
ki. Az öltöző azoknak épült,
akik valaha itt fociztak, sokkal
sanyarúbb körülmények között,
mint a maiak. Azoknak is épült,
akik majd itt fognak sportolni,
s természetesen azoknak is,
akik jelenleg is itt játszanak.
Mint mondta, a gyökerek Novához kötik, s ezt soha nem
felejtette el.
Ezt követően a nemzeti színű szalag átvágására került sor,

majd Kiss György plébánia kormányzó megáldotta az épületet.
Már az új öltözőből futottak
ki a pályára az ezt követő
mérkőzések résztvevői: az
ADA Novai SE, a Lenti TE
utánpótlás, valamint az ADA
Novai SE jelenlegi és öregfiúk
csapatának játékosai. A találkozókat követő közös vacsora
után Bekő Tamás levéltáros
idézte fel a novai labdarúgás
hőskorát.
E.E.
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Fagytalanítsa vízmérőjét!

8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.

www.zalatajkiado.hu
Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

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

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon
meg is oszthatók!
Naponta új riportok,
interjúk, jegyzetek!

A fagyok előtt érdemes ellenőrizni a vízmérőket, valamint a fagy elleni védelemről
gondoskodni, hiszen a házi
ivóvízhálózat részét képező
vízmérőakna tisztán tartásáról
és a vízmérők épségének megőrzéséről a felhasználó köteles
gondoskodni. A tartós fagyok
közeledtével a kerti csapokat
ajánlatos üzemen kívül helyezni. Fontos ezt megtenni még a
fagyok beállta előtt, hiszen a
hideg jelentősen károsíthatja
a szerkezeteket, és könnyen
váratlan meglepetés érheti tavasszal az ingatlantulajdonosokat.
Hogyan óvhatja a vízmérőt
a fagytól? Gondoskodjon az
aknafedél helyes zárásáról, lehetőség szerint az aknafedél és
az akna falának szigetelésével.
Célszerű a vízmérőt is hőszigetelő anyaggal védeni.
Nemcsak télen, a fagyok
előtt, hanem tavasz kezdetekor
is érdemes ellenőrizni a vízmérőket. A tartós fagyok elmúltával célszerű megvizs-

gálni a vízmérőakna állapotát,
különösen a hétvégi házakban. Jót tesz, ha alaposan
kiszellőztetjük az aknát, így a
mérők megóvhatók a korróziótól. A kerti csapokat csak
akkor ajánlatos üzembe helyezni, amikor már nem várhatóak fagyos éjszakák.
Ha valamennyi vízvételi
hely kifolyószerelvénye zárt
állapotban van és a vízmérőn
a legkisebb csillagkerék mégis ivóvíz-áramlást mutat, valahol szivárgás lehet a hálózaton, ezért érdemes szakemberrel átnézetni a rendszert.
Ha a szokásosnál nagyobb fogyasztást jelez a mérő, akkor
is lehet meghibásodás a hálózaton.
Köszönjük, hogy odafigyel vízmérője állapotára, hiszen a vízórák rendeltetésszerű működtetése közös érdekünk!

PÁRAELSZÍVÓ ZACSKÓK ELADÓK (25 dkg)
(nedves helyiségben, sarokban, szekrényben
magába szívja a nedvességet, párát)
Ára: 50 Ft/db.
Ács László, Hagyárosbörönd, Fő út 37. • Tel: 06-30-676 1383

