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Közel a fényes éj
Ólomszürke lepelbe burkolt
napjaink renyhe tempóban
fogynak a naptárból. December
van. A fák ágaira dermedt dér
menyasszonyi csipkeruhát idéző, csillogó hamisság csupán. A
természet szüreti lüktetése
mostanra múltidő lett, az elcsendesedés időszakát éli a
kinti világ.
Advent van: a várakozás
ideje.
Ahogy a kinti világ vár az
első pezsdülést hozó fuvallatra,
úgy szomjazza a lelkünk a VILÁGOSSÁG eljövetelét. Űznénk, hajtanánk a lassú időt,
hogy mielőbb fellobbanjon az

utolsó gyertyaláng az adventi
koszorún, hogy a karácsony
fényessége kiparancsolja lelkünkből bűneink sötétségét.
Betlehemi pásztorok vagyunk ebben az időben. Ahogy
kétezer év előtt ők dideregtek a
pusztai legelő sötétségében,
úgy didergünk magunk is, várva az égen feltündöklő csillagot, a jelet, mely felszólít
bennünket, hogy menjünk megtalálni a pólyába takart Gyermeket.
Közel már a fényességes éj.
Még tartja hadállásait a sötétség, még didereg a lelkünk a
(Folytatás a 2. oldalon)

A szerző illusztrációja.

Lepje meg szeretteit KARÁCSONYRA
a Lenti Fürdõbe érvényes
AJÁNDÉKUTALVÁNNYAL!

Az új, modern fedett élményfürdõben
óriáscsúszda, családi- és gyermekcsúszdák,
jacuzzi, nyakzuhanyok, masszázságyak
kínálnak felüdülést és szórakozást a vendégeknek.

LENTI TERMÁLFÜRDÕ Tele élettel, tele élménnyel!
Info: sales@lentifurdo.hu;
Tel: 0620/410 90 88
www.lentifurdo.hu
Kövessen bennünket a facebookon:
www.facebook.com/lentifurdo
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Szorgalmi utakat újítanak fel Nemesnépen
Czupi Sándorné csesztregi
polgármester javaslatára a következő beszámolónkat a körjegyzőséghez tartozó Nemesnépről közöljük, ahol – a helybeliek legnagyobb megelégedésére – az elmúlt időszakban sikerült több szorgalmi utat is
felújítani. Szép Dezső polgármestert először a falu rövid
bemutatására kértük:
– Nemesnép jelenleg 130
főt számlál, ez a létszám egy
drasztikus csökkenés következménye. Érthetővé válik ez a kifejezés, ha megemlítem: 1900ban 1046 lelket számolt a
község, majd az 50-es években
ebből már csak 600 körüli lakosságszám maradt. A határsáv,
a deportálások megtették hatásukat, és a múlt rendszer
végén már a munkahely lehetőségek is beszűkültek. Jelenleg a csesztregi két nagy ipari
cég adja a környékbelieknek
leginkább a munkát és még
mezőgazdasággal foglalkozunk
néhányan.
– Nemesnépről manapság a
harangláb, a látnivalók, a
turisztikai lehetőségek jutnak
az ember eszébe!
– Turisztikai szempontból
valóban vonzó a falu és a térség is, „érintetlen” területnek
számítunk az idelátogatók szemében, ami a szlovén határ közelségével egyetemben nagy

vonzerő mostanság a lovas-,
bakancsos-, kerékpáros turizmus kedvelőinek. A falu is népszerű, német, osztrák, svájci
lakosaink is vannak.
– Hogyan működik a falu
irányítása?
– Közös önkormányzat fennhatósága
alatt
működönk,
Csesztreghez tartozik a térség
10 községe, köztük Nemesnép
is, ami megkönnyíti a kistelepülések irányítását. Legutóbbi
fejlesztéseink is így valósultak
meg, a közelmúltban teljes külső és belső felújítást kapott az
önkormányzati hivatal együtt
az orvosi rendelővel, melléképületekkel. Az utolsó két évben közel 2 km hosszúságú utat
portalanítottunk, valamint öszszesen körülbelül 1.5 km-es útszakaszt tudtunk aszfaltburkolattal ellátni. Legutóbbit a falunapunk alkalmával, államtitkári, képviselői jelenléttel, méltó ünnepség keretében avattuk
fel. Különlegesek ezek az utak,
mert szorgalmi útnak számítanak, egy „öles”, 189 cm széles
gyalogutak, melyeket csak akkor tudunk felújítani, szélesíteni, ha önkormányzati tulajdonba kerülnek. Jelenleg is
folynak a kivásárlások, a Kossuth Lajos utcában van még
egy szakasz, valamint a temetőhöz vezető utat szeretnék kialakítani egy parkolóval együtt,

Közel a fényes éj
(Folytatás az 1. oldalról)
várakozás kínzó óráinak fogságában. De valahol a távoli horizonton, igaz, még csak adventi gyertyalángnyi fénnyel, mé-

gis pislákol már a jelhozó
csillag.
Közel a fényes éj. Közel a
megváltás!
f.l.

Szép Dezső polgármester mutatja a legutóbb átadott útszakaszt.

ehhez megkapjuk a kivásárlás
szempontjából az itt lakók segítségét is – zárta a legfonto-

sabb feladatokkal tájékoztatóját
Szép Dezső polgármester.
dj

Szívükkel rajzoltak
1997.12.05.-én mérföldkőhöz érkeztek a lenti Móriczintézmény rajzos kezű diákjai.
Egy nemzetközi óriáscég országos rajzpályázatán a „Készüljünk együtt a karácsonyra” alkotásával Bogdán Tibor
tanulónk országos első helyezést ért el!
A fővárosban rendezett ünnepélyes díjátadón az elismerő oklevéllel együtt Tibor
200.000 Ft pénzjutalmat is
kapott.
Intézményünk 38 éves
fennállása alatt ez volt a
legnagyobb pénzdíjas elismerésünk, amit pályázó diák
nyert.

Büszke vagyok tanítványaimra, akik a mai napig 310
pályázaton, 8 országban és
hazánk 49 városában 22.000
rajzzal öregbítették iskolánk,
Zala megye és országunk
hírnevét.
Legeredményesebb tanulóink voltak: Bogdán Tibor,
Bogdán László, Horváth Renáta, Horváth Rozália, Szebeni Tibor, Orsós Katalin,
Orsós István.
Mi volt sikereink titka?
Talán az, hogy mindig azt
kértem tőlük: „csak a szívetekkel rajzoljatok!”
Paksa Tibor
Nívó díjas felkészítő tanár

Áldott
békés karácsonyt
és
boldog új évet
kíván a:
Zalatáj Kiadó

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 800-1630 • sz.: 900-1200
Ebédszünet: 1100-1200
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Ülésezett a Zala Megyei Közgyűlés
A Zala Megyei Közgyűlés
2017. november 30-i ülésén a
testület megemlékezett a Pénzügyi Bizottság nemrégiben elhunyt külső tagjáról, Laki Józsefről, aki több cikluson át
dolgozott a megyei közgyűlési
tagként, illetve bizottsági tagként, valamint társadalmi megbízatásban 20 éven át töltött be
polgármesteri tisztséget lakóhelyén, Kálócfán. Az ülésen a
Zala Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága új nem képviselő tagjává választották Laki
Józsefnét, aki nyugdíjba vonulásáig a Zalabaksai Körjegyzőség körjegyzőjeként dolgozott, 2004-ben pedig címzetes
főjegyzői címet kapott.
Dr. Kondákor Ferenc megyei főügyész a Zala Megyei
Főügyészség működéséről adott
tájékoztatást a grémiumnak,
kiemelve, hogy Zala megye a
bűnügyi fertőzöttséget tekintve
rendszerint a 14-15. helyen
szerepel a megyék rangsorá-

ban, ami jó eredménynek számít. Elmondta, hogy az utóbbi
években csökkent a regisztrált
bűncselekmények száma a megyében, s jellemzően a vagyon
elleni bűncselekmények képviselik a legnagyobb arányt az
összbűnözési adatokban. Felhívta a figyelmet, hogy az eljárások lefolytatásában jelentős
változást hoz a 2018. július 1én hatályba lépő új büntetőeljárási törvény, amely jelentősen növeli az előkészítő ülés
jelentőségét és lehetővé teszi a
beismerésben lévő vádlott elleni eljárás ebben a perszakaszban való befejezését, elejét
véve a további, úgynevezett
hagyományos tárgyalásnak. Az
ügyészség közjogi szakága
közérdekvédelmi szakterületével kapcsolatban elmondta,
hogy az állampolgárok továbbra is fokozott bizalommal fordulnak az ügyészi szervekhez,
és ügyeik határidőben történő,
számukra kedvező és gyors

Laki Józsefné esküt tesz a megyegyűlés vezetése előtt. Balról
Pácsonyi Imre elnökhelyettes, Bene Csaba elnökhelyettes,
dr. Pál Attila elnök és dr. Mester László főjegyző.

Fotók: Zalatáj
Dr. Kondákor Ferenc adott tájékoztatást a Zala Megyei Főügyészség működéséről.

elbírálását várják. Új elemként
jelent meg, hogy egyre több
ügyben az állampolgárok nem
csak a közigazgatási szervek,
hanem a bíróságok döntéseinek
ügyészségi felülvizsgálatát is
kérik, amire természetesen
nincs jogi lehetőség.
Ezt követően a közgyűlés
döntött Veszprém Megyei Jogú
Város „Európa Kulturális Fővárosa 2023” pályázatának támogatásáról, tekintettel arra,
hogy annak tágabb vonzáskörzete Zala megye területét is
érinti, ezáltal pedig kedvező
lehetőségeket teremt a térség
programokba való bekapcsolódására. A cím elnyerése esetén
nem csak 2023-ban kell kiemelkedő kulturális programokkal előállnia a nyertesnek, hanem 2019-től kezdve
kell olyan folyamatokat elin-

dítania, amelyek a pályázatban
is rögzített fejlődési pályára
állítják a várost és vonzáskörzetét.
A grémium döntött arról,
hogy az Országos Területrendezési Terv várhatóan ez évi
elfogadását követően módosítani kívánja Zala Megye Területrendezési Tervét is, melynek
tervezői munkáihoz igénybe
kívánja venni a Miniszterelnökség által nyújtandó 20 millió
forint összegű támogatást.
Jóváhagyta a testület 2018.
évi belső ellenőrzési tervét, kis
mértékben módosította 2017.
évi költségvetését, melynek
bevétel-kiadási főösszege így
639.987.000 forintra változott,
valamint elfogadta 2018. I.
félévi munkatervét.
Forrás:
Zala Megyei Közgyűlés
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„Alegstabilabb közösségnek számítottunk…”
Kitüntetett zalabaksaiak

Berkes József a kitüntetéssel.

Folytatjuk előző lapszámunkban megkezdett sorozatunkat, melyben a zalabaksai
önkormányzat templomszentelésük 25 évfordulója tiszteletére „Zalabaksa községért” kitüntetettekkel
beszélgetünk.
Ezen alkalommal Berkes Józseffel, a zalabaksai Hagyományápoló, Kertbarát és Kulturális Egyesület elnökével váltottunk szót.
– Jövőre lesz a helyi kertbarát kör alakulásának 30. évfordulója, melynek élére 1996ba kerültem. Tiszta férfiakból

álló, 30-35 fős tagsággal bíró
csoport volt, főleg a hegyi
pincék látogatása, szakmai tapasztalatok kicserélése, kirándulások, foglalkozásokon, előadásokon való részvétel céljaival. Elsősorban borvidékeket
látogattunk, s az élményeket
téli estéken közösen feldolgoztuk. Aztán jött az ötletem, hogy
próbáljuk beszervezni a feleségeket is. Rövid időn belül 9
hölgytaggal bővültünk, majd a
nemek aránya 60-40 százalékos
lett a férfiak javára. 2004-ben
egyesületté alakultunk, mert a

pályázati lehetőségek, az önkormányzati támogatások elérése ezt szükségessé tette. Így
lettünk Hagyományápoló, Kertbarát és Kulturális Egyesület,
melynek nagyon szép felfelé
ívelő pályája volt az évek
során.
– Mit jelentett ez a falu
életében?
– A legstabilabb közösségnek tartottak bennünket, mind a
létszámunk, mind a működésünk, a szervezett programjaink
és a részvételünk tekintetében.
Szlovéniai, muravidéki kapcsolatot építettünk ki személyes
ismerősöm, dr. Zágorec Csuka
Judit révén, melynek eredményeként a kapcai József Attila
Kulturális Egyesülettel együttműködést kötöttünk, ami később önkormányzati szintre is
emelkedett. Erősödött a hagyományápoló és kulturális vonalunk, író-olvasó találkozókat
szerveztünk, könyvbemutatókra jártunk, neves előadókat
hoztunk a faluba. A hagyományápolásunk is kapcsolódik
a Muravidékhez, láttunk egyszer Bíró Józsi bácsinál – aki a
göntérházi cséplőgép egyik tulajdonosa – egy ilyen szerkezetet működés közben és el
akartuk hozni, hogy itt is bemutatót tarthassunk. Erre azonban nem kaptunk engedélyt a
családtól, aztán Kámán Sándor
tagunk fedezett fel egy hasonló,
csak éppen roncs állapotban
lévő gépet Alsónemesapátiban,
amit aztán megvettünk és há-

2017. november
rom éves munkával felújítottunk. Elkezdődhettek cséplő
bemutatóink, amelyek mindig
nagy érdeklődés mellett zajlottak. Nagyon büszke vagyok arra, hogy első „Tűz voltam”
című verseskötetemet is egyesületünk támogatásával adtuk
ki.
– Múltidős kifejezéseket használsz, mi változott meg?
– Egyre többet hallottuk a
tagságtól, hogy lassítsunk, idősek lettünk, elfáradtunk. Valóban voltak időszakok, amikor
szinte egybeértek a programok,
tudomásul kellett vennünk az
észrevételeket. Mindez oda vezetett, hogy mint egyesület
2016-tól már nem működünk
tovább, de fennmaradt a kertbarát körünk. 65 év felett van
az átlagéletkorunk, de megváltoztak az emberek szokásai is,
inkább bezárkóznak, nehezen
mozdulnak a programokra.
– Azért maradva eredeti
megkeresésünknél, a részletezett aktív, programokkal teli
egyesületi időszakot, a jeles
templomszentelés évfordulóján,
kitüntető címmel jutalmazták!
– Igen, nagyon jól esett,
hogy bekerültem a kitüntetettek
közé. Megbecsülés, mert valóban azok kapták, akik sokat
tettek a faluért. Természetesen
nem adhatom fel a terveimet
sem, jelenleg is két könyvem
vár kiadásra, tehát aktív
vagyok, csak az egészségem
már nem a régi.
dj

„Én és a lakóhelyem”
Rajzpályázat eredményhirdetése
Zala megye klímastratégiájának kidolgozásához kapcsolódó projekt keretében rajzpályázatot írtak ki a szervezők
„Én és a lakóhelyem” címmel,
melynek eredményhirdetését
négy városban – köztük Lenti-

ben is – megtartották a közelmúltban. Amíg a helyi óvodások és általános iskolások az
eseményre gyülekeztek, Pácsonyi Imrét, a megyegyűlés
alelnökét kérdeztük a részletekről:

Az eredményhirdetésre sok diák jött el.

A gyerekek felfedezték lakóhelyük értékeit.

– A program azt célozta
meg, hogy elkészüljön egy
megyei szintű klímastratégia,
összegyűjtse azokat a szereplőket, akik tenni tudnak, tenni
akarnak a klímaváltozás megelőzése érdekében. A projekt
fontos eleme a szemléletformálás, már kisgyermek korban
tudni lehet, hogy ezek a dolgok, környezetünk védelme

fontos feladatunk, és ehhez a
gondolathoz csatlakozott a kiírt
rajzpályázat is. A beérkezett
munkákat látva elmondhatjuk:
a gyerekek felfedezték lakóhelyük értékeit, ráirányult a figyelmük arra, hogy ezeket az
értékeket meg is kell védeni, és
ezt ábrázolták is a pályamunkákban.
(d)
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„Minden cseppje zalai”
Példaértékű összefogás
Szentgyörgyvölgy
község
2015-ben kapott először lehetőséget arra, hogy részt vegyen
a Start közmunkaprogramban.
A harmadik éve tartó mezőgazdasági program során támogatást kaptunk egy zöldség- és
gyümölcsfeldolgozó kialakítására, valamint sok más gép és
berendezés beszerzésére. A
feldolgozóban aszalunk, lekvárt
és zöldségkrémeket készítünk,
valamint a hagyományos savanyítási eljárással káposzta és
répa készül. További gépek és
berendezések vásárlásával olyan
eszközparkra törekedtünk, amely
a közmunkaprogramban egyedivé teheti működésünket.
Az ez évi, őszi, budapesti
közmunkaprogram kiállításon
országosan több mint száz
település – köztük Szentgyörgyvölgy is – mutatta be a eddig
elért eredményeit. A mustra
során látható volt, hogy a települések legnagyobb százalékában savanyúságokat, befőtteket, lekvárokat készítenek. Kevés közülük az, amelyik a közmunka programnak egyéni arculatot tud adni, illetve nem
látható, hogy egy-egy térségben úgy alakítsák ki a programot, hogy több munkaprogram összeillesztésével álljon
össze egy ütőképes koncepció.

A gyakorlat jelenleg az, hogy a
települések egyedül igyekszenek boldogulni.
Szentgyörgyvölgy több éves
jó kapcsolatot ápol Resznek
községgel és annak közmunkaprogramjával. A két település
legnagyobb közös munkája
idén egy zöldség- és gyümölcsfeldolgozó tanfolyam Zalaszentmárton közreműködésével, illetve a „Minden cseppje
zalai” program keretében gyümölcs- és zöldséglevek készítése, melyben a zalaszentgróti
gyümölcsfeldolgozó reszneki,
szentgyörgyvölgyi és alsószenterzsébeti alapanyagokból
készít kiváló leveket. Az értékesítésben Szentgyörgyvölgy
önkormányzatán kívül remélhetőleg a frissen alakult szentgyörgyvölgyi szociális szövetkezet is részt vállal majd. A
szövetkezet a Fókuszban az
önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek
pályázat keretében többek között egy helyi termékeket is
forgalmazó bolt kialakítására
kapott lehetőséget, amely nemcsak a környező települések,
hanem a környéken tevékenykedő őstermelők összefogását,
termékeik értékesítését is elő
tudja segíteni.
VZs

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

um
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Zöldség- és gyümölcslé dobozban.

A régi óvoda épületében kap helyet a feldolgozó. A felújítás
első szakasza a közmunkaprogram keretében 2017.

• Palackozás

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

Békés, boldog karácsonyt és új évet!
Szentgyörgyvölgyi helyi termékek.
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Kettős ünnep Tormaföldén
Felújított világháborús emlékművüket adták át, továbbá
az elszármazottak találkozóját
is ezzel egy időben tartotta meg
a tormaföldi önkormányzat. A
kettős ünnepről Hajdu László
polgármestert kérdeztük.
– Harmadik alkalommal
tartjuk meg ezen a hétvégén az
elszármazottak találkozóját, melyet legutoljára kilenc évvel
ezelőtt szerveztünk meg, éppen
ezért gondoltuk, hogy most
kiemelt szerepet kaphat a találkozó egyben az emlékművünk
avatásával. 1989-ben készült el
a világháborús emlékművünk,
melyet pályázati összegből, önkormányzati forrásból és magánszemélyek adományaiból
sikerült felújítanunk.
– Miből állt a felújítás?
– Nem csak magát az emlékművet, hanem az azt körülvevő parkot, emlékhelyet is sikerült felújítanunk, így méltóvá
vált a megemlékezésekre és
dísze is a településnek.
– Hogyan állt össze a mai
programjuk?

– Kora délutánra vártuk a
találkozóra érkező vendégeinket, a közösségi kemencénkben
sütött langallóval kínáltuk meg
őket, majd a faluban az utolsó
találkozó óta átadott nevezetességet mutattuk be, gondolok itt
egy vállalkozónk gyümölcsösére és hűtőházára, a lovas udvarra, majd kisbuszos kiránduláson tekinthették meg a hegyhátak pincéit. Ezek után az emlékmű avatása következett,
majd a találkozó érdemi része,
kulturális műsorral és zenés
esttel.
A felújított emlékmű avatásán először Gál László helyi
képviselő köszöntötte a megjelenteket, kiemelve, hogy a múlt
megbecsülése, tisztelete, megismerése fontos közösségi feladat. Ünnepi beszédet Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, államtitkár mondott:
– Az első világháború befejeződésével, a „Hősök Napja”
törvénybe iktatásával a kormány újabb lehetőséget adott
az elhunytak előtti tisztelgésre,

A Lenti Arany János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola,
valamint a Szent Mihály Plébánia
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az Advent minden
vasárnapján megrendezendő

ZENÉS ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁSRA

Méltó emlékhely lett.

Cseresnyés Péter államtitkár mondott beszédet, Végi Csaba
plébános áldotta meg a felújított emlékművet.

főhajtásra. Az élet azonban úgy
hozta, hogy a következő világégésben elhunyt fiatalokra is
emlékeznünk kell, nekik is emlékműveket állítottak a hely-

béliek. Nem volt az országban
olyan település, ahol ne lett
volna kit elsiratni – hangzottak
az államtitkár gondolatai.
dj

a Szent Mihály Templomba.
Időpontok:
2017. december 03.
2017. december 10.
2017. december 17.
A 17.00-kor kezdődő zenés gyertyagyújtást közvetlenül
17.30-kor SZENTMISE követi.
Közreműködnek a Lenti Arany János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, tanárai és művészeti
csoportjai.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

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

Békés karácsonyt és
boldog új évet kívánunk!
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Lovászi is elismerést kapott
Idősbarát települések

Az ünnepségen Léránt Ferenc, Lovászi polgármestere
köszöntötte a helyi nyugdíjasokat és a vendégeket:
– A szeretet nem az anyagi
lehetőség függvénye, ahogyan
a törődés és az odafigyelés
sem. Kívánom, hogy minden
napjukat aranyozza be valami, amire szívesen gondolnak
vissza, amikor este álomra
hajtják a fejüket, ami erőt ad a
nehezebb, a betegesebb napokat is elviselni – hangzottak

2017. november
a házigazda polgármester gondolatai.
Az eseményen jelen volt Boa
Sándor, Balogh István a megyei
idősügyi tanács tagjai, Nagy Lászlóné, az ugyancsak kitüntetett
Zalacsány település polgármestere. Az ünnepség folytatásában kulturális műsor következett, felléptek a helyi óvodások és iskolások,
a lovászi és zalacsányi idősek dalkörei, a Mixolid Kamarakórus és
a Zalaapáti Harmonika zenekar.
dj

2017.11.21.
LENTI VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Bene Csaba, a megyegyűlés alelnöke köszönti a szépkorúakat.

Az Év Idősbarát Önkormányzata címet az idén is két település érdemelte ki a megyei önkormányzattól. Zalacsány mellett a Lovászi Önkormányzat is
elismerést kapott. A Zala Megyei Önkormányzat által alapított díjat olyan települési önkormányzatok kaphatják, akik
különös figyelemmel fordulnak
az idős emberek felé, a kötelező alapgondoskodáson túl eredményes kezdeményezéseket tesznek az idősebb lakosság érdekében. A díszoklevéllel, emléktáblával és pénzjutalommal
járó elismerést Bene Csaba, a

megyegyűlés alelnöke adta át a
Lovásziban tartott idősek napi
ünnepségen:
– Az októberi Idősek Világnapja után országszerte köszöntik az időseket, akiknek száma
egyre szaporodik és ez örömteli
a részünkre. Ma már arról beszél mindenki, hogy ez egy lehetőség, egyrészt a társadalom
számára, hogy mindazokat az
értékeket átvegyék a fiatalabbak
az idősektől, melyeket felhalmoztak életútjuk során, és lehetőség
önöknek, hogy kihasználják ezt
a reményeink szerint hosszúra
nyúló szép életkort.

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

TÁMOGATÁST NYERT LENTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A TOP 1.1.3.-15-ZA1 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ
KONSTRUKCIÓBAN BENYÚJTOTT PÁLYÁZATA
Támogatást nyert Lenti Város Önkormányzatának
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül, a „Helyi gazdaságfejlesztés” (TOP-1.1.315-ZA1) című pályázati felhívás keretében megvalósuló „A Lenti Piac megújítása” című, TOP-1.1.315-ZA1-2016-00010 azonosító számú pályázata.
A projekt megvalósításába konzorciumi partnerként 2017.
augusztus 15-től belépett a Lenti és Vidéke Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
A projekt célja a Lenti 993/5 és 996/2 helyrajzi szám alatt
található meglévő piaci terület felújítása, korszerűsítése,
a helyi termékértékesítés infrastrukturális feltételeinek
fejlesztése.
A fejlesztés eredményeként a piactéren 15 darab, kb. 25 m2
nagyságú, településképbe illeszkedő árusítópavilon készül, ezek tetején 10 KW-os napelem rendszer kerül
telepítésre. A tér központi részén 16 darab mobil árusítóhely tervezett. A projekt 65 darab kereskedő árusítóhely
kijelölését tartalmazza, 43 db 12,5 m2, 22 darab 7,5 m2
alapterülettel rendelkezik. A zöldség és gyümölcsárusításhoz a közelmúltban épített fedett árusítótér déli
irányú bővítése tervezett 22 pultot/standot befogadó
fedett elárusítóhellyel. A tér területén körbekerített hulladéktároló sziget, út -és járdaburkolatok felújítása, LED-es
közvilágítás kiépítése, 2 db akadálymentes parkoló építése tervezett.
A projekt teljes költsége: 299 001 755 Ft, Ebből támogatási összeg: 299 001 755 Ft
A projekt időtartama: 2017.07.01- 2018.09.30.
A piacon jelenleg, szezontól függően 10-50 helyi termelő
árusít, a beruházásnak köszönhetően 87 termelőnek lesz
erre lehetősége.
A pályázat azonosítószáma:
TOP 1.1.3.-15-ZA1-2016-00010
A megítélt támogatás: 299 001 755 Ft.
Várható fizikai befejezés: 2018. szeptember 30.
KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI
UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!
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Hagyományőrző Márton-nap Reszneken
„Novemberben, Márton napján/Liba gágog, ég a kályhán.
Aki libát nem eszik,/Egész
évben éhezik!”
Az alig 300 fős Reszneken
immár második alkalommal
rendezték meg a Márton-napi
libalakomát. Kercsmár István
polgármestertől megtudtuk, hogy
a november közepén, a Közösségi Ház rendezvénytermében megtartott esten közel 40
fő vett részt.
– Kétszer annyian voltunk,
mint tavaly, ami mutatja a hagyományőrző program sikerét
– tette hozzá a polgármester. –
A borkóstolóval és zenés esttel
egybekötött vacsorán minden
korosztály képviseltette magát
legnagyobb örömünkre. A főszervezők és segítőik saját ma-

guk készítették el a menüt: almával töltött egészben sült liba,
hagymás tört burgonya, párolt
vörös káposzta, a desszert alkalomhoz illően Lúdláb sütemény volt.
– Ennyi finomsághoz különleges innivaló is dukál!
– A helyben élő Kálmán
Csaba, mint szakavatott borszakértő által kínált borkóstolónak ugyancsak nagy sikere
volt. Különböző fajtájú borokat ízlelhettünk meg, köztük
fehérbort, vörösbort, rosét, Irsai
Olivért. A libalakoma hajnalig
tartó táncos mulatsággal végződött. Ez a rendezvény is a
közösségi élet erősítését célozta meg.
– Hogyan várják az ünnepeket a faluban?

Libalakoma az asztalokon.

– A rendezvényeink az adventi gyertyagyújtásokkal, Mikulás ünnepséggel, valamint az
idősek köszöntésével és a falu
karácsonyával folytatódnak. Itt
ragadnám meg az alkalmat,

szeretném ezúton is megköszönni a szervezőknek és a
segítőknek a munkáját, akik a
Márton-napunk sikerét alapozták meg.
dj

„Borászok ünnepe” a Lenti Kertbarát Körnél
az évzáró eseményünkön decemberben már többet tudhatunk az új borokról!
A Márton-napi eseményen a
csentei (Szlovénia) és tormaföl-

di partner egyesület gazdái is
részt vettek, az új borokat
pedig Köbli Tamás lenti esperes
szentelte meg.
(Dányi)

Minőségi, 25-30 kg-os húsfajta malacok
négyesmentes állományból (650 Ft/kg)
Zalaszentivánon eladók.
Ugyanitt szilveszterre konyhakész malac
előjegyezhető 1000 Ft/kg-os áron
Köbli Tamás lenti esperes szentelte meg az új borokat.

Márton-nap alkalmából tartott bormustrát a Lenti Kertbarát Kör Egyesület.
– Egyesületünk életében jelentős esemény a Márton-nap,
hiszen ilyenkor először kóstoljuk meg a borainkat, hozzuk el
az új nedűket a tagság elé –
mondta a bormustra megszokott helyszínén, a lenti
Denis étteremben Röszler Attila, az egyesület elnöke. – A
Márton-napi hagyományok felelevenítése után borkóstolót
tartunk, ilyenkor még zsűri
nélkül.
– Mit jelent ez utóbbi?
– A gazdák bemutatják a
boraikat, körbekínálják, beszélnek a borról, magunk ízleljük

és mondunk véleményt, hiszen
ilyenkor még az opálostól a
kész újborig minden bor elfogadható.
– Mi jellemzi egyébként az
új borokat?
– Minden fázis megfigyelhető volt, így volt ahol nehezen indult meg az erjedés,
volt ahol megakadt, nem tisztult, túl gyorsan forrt, de ilyenkor türelmesnek kell lennünk,
hiszen a bor utóerjedésben van.
Az időjárás egyébként kedvező
volt a szőlőtermesztés szempontjából, ott ahol a tavaszi fagyok és a jég elkerülte a dűlőket. Kellemes cukorfok és
savak várják a kóstolókat, remélhetőleg jó borok készülnek,

Érdeklődni: 92/393-577 • 30/478-6485

Hónaptól hónapig…

közéleti

havilap

XIV. évfolyam 2012. július

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

www.zalatajkiado.hu
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Megszépült Nova sírkertje
Azt tartja egy régi mondás:
„Amennyiben hamar képet
akarsz kapni egy településről,
nézd meg először a temetőjét.”
Nos, Novának nem kell szégyenkeznie ebből a szempontból sem. Folyamatosan rendben
tartják a falu sírkertjét. Tavaly
önerőből a környezetét tették
rendbe, felújították a parkolót.
Az utcafront új kerítést kapott,
kőelemekből és kovácsolt vasból, ami nem csak a helyiek
tetszését nyerte el.
– Rendkívül fontos, hogy
milyen egy település temetője,
hiszen nincs olyan ember, akinek ne nyugodna ott hozzátartozója – mondja Lendvai Jenőné polgármester. – A külső
rendbetétel után folytattuk a
munkát, ehhez jó alapot teremtett az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok második pályázati
lehetősége. Ezt kihasználva a
kapott összegből a temető belső
járdáit újítottuk fel.
A polgármester asszony elmondta, hogy Nován nagyon
régi a temető, a XIX. század

végén eléggé rendezetlen formában alakult ki a sírok elhelyezése. Ráadásul a sírkert
domboldalon fekszik, ami tovább nehezíti a karbantartást.
– Az utak kialakult nyomvonalán került sor a térkövezésre, ami nem csak a könynyebb közlekedést biztosítja
idősnek, fiatalnak, hanem rendezettebb benyomást is kelt.
Megtudtuk, hogy kb. 20 éve
sikerült a viharvert, rossz állapotban lévő temetői nagykeresztet újra cserélni. Aztán gondoltak egyet, s a régitől sem
vettek búcsút, tavaly felújíttatták, s egy biztonságosabb helyen – ahol nincs kitéve a vihar
veszélyeinek – felállították.
Mindezeken túl összesen hat új
padot helyeztek ki a keresztek
és a ravatalozó közelében. Az
esti órákban, sötétedés után –
különösen mindenszentek környékén – pedig nem csak jó
szolgálatot tesznek, hanem esztétikus látványt is nyújtanak a
most felállított világító kandeláberek.
e.e.

12 háztartás kapott
Szociális tűzifa-akció Pórszombaton

Pórszombat sem maradt ki az akcióból.

Pórszombat sikeresen pályázott a szociális tűzifa-programban – tájékoztatta a Lenti és
Vidékét Tánczos László polgármester. – Ennek köszönhetően
12 háztartás jut hozzá 3-3 erdei
köbméter tűzifához.

A polgármester elmondta:
az önkormányzat a pályázati
önrész mellett a kiszállítás
költségét is fedezi.
A tűzifát december első
napjában kapják meg a rászorultak.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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25 év sikertörténete
Jubilál a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Tóth Szilvia a háromezredik mikrohitel-ügyfélnek kijáró emléklapot vehette át a jubileumi rendezvényen. Balról Nagy
András, Tóth Szilvia, Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés
alelnöke és Doucha Ferenc.

Fennállásának negyedszázados jubileumát ünnepelte
nemrég a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.
Elsőként Doucha Ferencet,
a ZMVA kuratóriumi elnökét
kérdeztük az elmúlt 25 évről.
– 1992-ben meglehetősen
nehéz gazdasági helyzet volt
Magyarországon. Nagyon sok
kényszervállalkozás alakult abban az időben, tőke és tapasztalatok nélkül. A Zala Megyei
Közgyűlés döntése alapján, és
a Magyar Vállalkozásfejlesz-

tési Alapítvány segítségével
ebben a helyzetben alakult meg
a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, aminek egy évvel később lettem
aktív tagja. Büszkén mondhatom, hogy az alapítvány nagyszerűen kiszolgálta a zalai vállalkozásokat. Kezdetben gyakorlatilag mi voltunk azok,
akik hitelhez juttattuk a vállalkozásokat, a későbbiekben
pedig bővült a szerepkörünk, gondoljunk csak a pályázatokra.

Doucha Ferenc kiemelte: az
alapítvány önfenntartó, nem
szorul támogatásra. Hatékonyan szerepel a különböző pályázatokon. Fontosnak tartotta
megjegyezni, hogy nagyon jó
szakmai csapat jött össze a
kuratóriumban, így hamar lehet megalapozott döntéseket
hozni. Büszke kreatív munkaszervezetükre, ami rugalmasan
reagál a különböző változásokra. Kiváló a kapcsolat a KAVOSZ-al, forgalmazzák annak
a Széchenyi-kártyáját, s a beruházási hitelek is beindultak.
A kuratórium elnöke kiemelte az alapító Zala Megyei
Önkormányzattal való jó kapcsolatot.
Nagy András, az alapítvány
ügyvezető igazgatója szerint
jelenleg 2500 vállalkozóval áll
napi kapcsolatban a ZMVA.
– Az elmúlt 25 év alatt 9
milliárd forint mikrohitelt helyezett ki a ZMVA, ami mintegy 3000 vállalkozást érint.
Ezek nagyrészt olyan vállalkozások, amelyek banki finanszírozáshoz nem tudnak jutni,
mert kicsik. Tagja vagyunk
szakmailag az európai mikrohitelezési hálózatnak, illetve
közös projektet bonyolítunk a

Nemzetgazdasági Minisztériummal. Most indult a Fürge
Hitel konstrukció, ami még az
eddigieknél is kedvezőbb és
gyorsabb feltételekkel nyújt finanszírozást a vállalkozásoknak.
Nagy András kiemelte,
hogy az alapítvány sokrétű tevékenységet folytat az innováció, az exportösztönzés, a
megújuló energiák területén.
A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány öt városban
rendelkezik irodával (Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Keszthely, Zalaszentgrót, Lenti), és
három inkubátorházat (Zalaegerszeg, Lenti, Zalaszentgrót)
működtetnek a megyében. Az
alapítvány nemzetközi projektekben is részt vesz, mintegy
ötven partner részvételével.
– A változó idő újabb
kihívásokat állít elénk – mondja Nagy András. – A legnagyobb kihívás az, hogy minél
több forrást tudjunk biztosítani
a vállalkozásoknak. Reagálni
kell a vállalkozások változó
problémáira. Korábban a finanszírozás, aztán a piac hiánya, most pedig a szakképzett
munkaerő csökkenő száma a
legnagyobb kihívás.
E.E.

Megújuló falurészek Rédicsen
Tovább szépül a falu
A közelmúltban az iskola
előtti járdaszakaszt építették
meg, majd felújították az
iskolában található játszóteret –
így már két játszótér is a
legkisebbek rendelkezésére áll
–, legutóbb pedig a gyógyszertárnál lévő kis tér és buszmegálló kapott térburkolatot
Rédicsen.
Soós Endréné polgármester
a felújításokkal, építkezésekkel
kapcsolatban elmondta: igyekeznek minden alkalmat megragadni, hogy szépítsék környezetüket.

– A patika mellett amúgy is
munkálatokat kellett végeznünk, ugyanis a fenyőfák már a
villanyvezetékeket veszélyeztették, így ki kellett vágni őket
és úgy döntött önkormányzatunk, mivel itt egy buszmegálló is található, térkő burkolattal újítsuk fel ezt a sokak
által használt területet. Mintegy
ötmillió forintból valósítottuk
meg tervünket, még egy virágláda
is kihelyezésre kerül a gyógyszertár elé, így lesz teljes a kép
és ápolt, gondozott ez a terület is.
dj

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

Új térburkolat a patika előtt.
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A „gördeszkás pap” példamutatása
Kitüntették Lendvai Zoltánt, a rédicsi plébánost
Az emberi erőforrások minisztere szerint nagy felelősség,
hogy hiteles embereket, jó példákat állítsanak a fiatalok elé,
és hogy ezzel olyan értékekre tanítsák őket, amelyek nélkül
a nemzet jövője elképzelhetetlen.
Balog Zoltán minap Budapesten, a Magyar Fiatalokért
díj átadóján azt mondta,
különös figyelmet kell fordítani
azokra, akiken Magyarország
jövője múlik, és ezért különös
figyelmet, elismerést érdemelnek azok is, akik ebben a mun-

épül az ország jelene és jövője,
és ez „oda-vissza is érvényes”.
Ez azt jelenti, hogy azoknak a
nyugdíjasoknak a korábbi munkáját is megbecsülik, akik nélkül ma nem itt tartana Magyarország, és azokét a családokét is, akik ma viszik a terhek nagy részét a vállukon.
Hozzátette: a mostani díjjal
pedig azokat kívánják elismerni, akik „pozitív figyelmet”
szentelnek a fiatalokra, akik
hitelesek előttük, akikben megbízhatnak. A miniszter szerint a
Magyar Fiatalokért díjat akár

Lendvai Zoltán Novák Katalinnal és Balog Zoltánnal.

kában szerepet vállalnak. A
kormányzat azért alapította a
díjat, hogy az ő szakmai, erkölcsi emberi hitelességüket
díjazza, értékelje – mondta.
A minisztertől és Novák
Katalintól, az ifjúság ügyeiért
is felelős államtitkártól Magyar
Fiatalokért díjat kapott Zacher
Gábor toxikológus, a Honvédkórház sürgősségi centrumának
főorvosa, valamint Lendvai
Zoltán rédicsi plébános, aki
„gördeszkás papként” vált ismertté, és aki Don Bosco példáját követve a fiatalokat a
játék nyelvén megszólítva tanítja, neveli.
Balog Zoltán arról beszélt,
a nemzedékek szolidaritására

lehetne életmentő emlékéremnek is nevezni.
A díjazott főorvos tevékenységéről szólva azt mondta,
még mindig jobb, ha az alkohol
vagy drogok miatt kórházba
jutott fiataloknak Zacher Gábor
főorvos kíván jó reggelt, mintha nagyobb baj történt volna
velük, előbbi ugyanis azt jelenti, hogy jó kezekbe kerültek.
A nemzeti drogellenes stratégiára utalva közölte, hiábavalóak, reménytelenek a legjobb intézkedések is, ha nincsenek olyan emberek, akik azokat
bizalomgerjesztő módon tudják
közvetíteni.
Balog Zoltán ismertetett
egy nemrég kiírt pályázatot is.

Ha elolvasta, adja tovább!

A két kitüntetett: Zacher Gábor és Lendvai Zoltán.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
keretében megjelent, több mint
2,5 milliárd forintos, „Legyen
más a szenvedélyed!” című
projekt célja az egyik legveszélyeztetettebb csoport, a gyermekotthonokban élő fiatalok
droghasználatának megelőzése.
A másik díjazott tevékenységét méltatva azt emelte ki,
hogy a katolikus pap nemcsak a
lelkiekre, „felfelé figyel”, hanem észreveszi a bajba jutott
embereket, a kérdező fiatalokat, és képes őket a nyelvükön
megszólítani.
Novák Katalin arról beszélt,
mindenkinek az a felelőssége,
hogy a fiatalok előtt olyan ajtókat nyisson meg, amelyeken

érdemes belépni, amelyek jó
irányba vezetnek, vagy ha a
fiatalok rossz ajtón léptek be,
abban segítsék őket, hogy
vissza tudjanak fordulni. Szerinte a díjazottak éppen ilyen
hiteles „ajtónyitogatók”.
A legújabb kormányzati
intézkedések között ilyen ajtónyitásnak mondta a nyelvvizsga, valamint a KRESZ-tanfolyam és- vizsga – 20 évesnél
fiatalabbak számára bevezetendő – ingyenessé tételét.
A 2016-ban alapított díjat,
egy fából készült emlékplakettet, Gelley Kristóf és Mátyás
Zoltán fiatal iparművészek
munkáját most adták át első
alkalommal.
Forrás: MTI

Tisztelt meglévő és leendő vásárlóim!
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
Ormándlak,
8983 Ormándlak,Ady
AdyEndre
Endreutca
utca21.
21.
Tel.:
30/
237
3949
Tel.: 30/ 237 3949
E-mail:
E-mail:greenparkormandlak
greenparkormandlak@@freemail.hu
freemail.hu

www.zalatajkiado.hu
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Polgári védelmi gyakorlat Szilvágyon
Kétnapos polgári védelmi
gyakorlatot tartottak november
18-19-én Szilvágyon.
– A nagyobb esőzések két
oldalról is veszélyeztetik a települést – mondta a Lenti és
Vidékének Péntek Katalin polgármester. – Egyrészt a dombokról lezúduló víz, másrészt, a
Medes-patak. Három éve azért
alakítottunk egy önkéntes mentőcsoportot, hogy veszélyhelyzetekben tudjunk védekezi, illetve a keletkezett károkat
elhárítsuk.
A polgármester (aki egyébként a helyi mentőcsoport parancsnoka) elmondta, hogy az

első nap a Nyugat-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság 14 munkatársa a Medes-pataknál végzett
munkát. Másnap a szilvágyi
önkéntes mentőcsoport 15 taggal gátépítésen vett részt, hozzájuk csatlakoztak a Kerka Mentőcsoport tagjai, géppel segítve
a munkát. Ezen kívül veszélyes
fák kivágására is sor került.
Az akció szakmai felügyeletét a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság zalaegerszegi kirendeltsége látta el.
Véleményük szerint a gyakorlat
jól sikerült, a szilvágyi mentőcsoport bizonyította felkészültségét, rátermettségét.

Zalaegerszegen a Seuso-kincsek
A zalaegerszegi Göcseji
Múzeumban december 17-ig
tekinthető meg a Seuso-kincsek
kiállítása. A vándorkiállítás egy
ún. sávos beosztás szerint látogatható. Egyéni látogatók (családok, házaspárok, baráti csoportok, egyesületek, klubok,
közösségek, stb.)
hétköznap 10.00-11.30 óra,
14.00-15.00 óra és 16.00-20.00
óra között tekinthetik meg a
tárlatot.
Hétvégén (szombaton és vasárnap) egész nap 8.00-20.00 óra
között várják az érdeklődőket!
Hétköznap (hétfő-péntek):
08.00-10.00: szervezett iskolás csoportok

10.00-11.30: egyéni látogatók
11.30-14.00: szervezett iskolás csoportok
14.00-15.00: egyéni látogatók
15.00-16.00: szervezett csoportos látogatók
16.00-20.00: egyéni látogatók
Hétvége (szombat-vasárnap)
08.00-20.00: egyéni látogatók
A kiállítással kapcsolatos
további tudnivalók megtekinthetők:
https://gocsejimuzeum.hu/seuso
-kincs-a-gocseji-muzeumban

A kiállítás december 17-ig tekinthető meg.

www.zalatajkiado.hu

Telephely
Cím: 8960 Lenti, Petőfi út 34/B.
Telefon: 36/92-551-025
Fax: 36/92-551-027

Budapesti bemutatóterem
Cím: 1132 Budapest, Váci út 60-62.
Telefon:36/30-697-3856
Fax:36/92-551-027
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Ünnepek, rendezvények Lentiben

A Magyar Kultúra Napját jövőre is megünneplik.

Lenti Város Képviselő-testülete november 29-i ülésén elfogadta a jövő évi rendezvénytervezetet.
A város önkormányzata 2018.
évben is tervezi egy rendezvénynaptár kiadását, melynek
készítéséhez a város intézményvezetőinek, civil szervezeteinek
közreműködését is kéri. A hagyományoknak megfelelően az
előterjesztésben szereplő idő-

pontokon kívül a város intézményei, Lenti és városrészeinek civil szervezetei is szerveznek saját, vagy valamely
évfordulóhoz kapcsolódó rendezvényeket: intézmények évfordulós rendezvényei, farsang,
nőnap, gyereknap, idősek napja, karácsonyi koncert, sportegyesületek versenyei, stb.
Az eddigi évek gyakorlatának megfelelően 2018. évben

is önálló programsorozatként
szerepelnek a Kerkamenti Kulturális Napok és a Lenti Vásár
rendezvényei.
Az állami és városi ünnepségek tervezett időpontjai:
– Város Napja (január 6.
szombat)
– Magyar Kultúra Napja
(január 22. hétfő)
A műsort a Városi Művelődési Központ Lenti biztosítja.
– Március 15. (március 14.
szerda)
A műsort a Lenti Arany
János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói
adják.
– Pedagógus nap (június 1.
péntek)
A műsort a Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola
tanulói adják.
– Gyereknap (május 27.
vasárnap)
A műsort a Városi Művelődési Központ Lenti biztosítja.
– Köztisztviselők napja
(július 1. vasárnap)

– Semmelweis nap (július 1.
vasárnap)
Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet
– Szent István király ünnepe (augusztus 20. hétfő)
A műsort a Városi Művelődési Központ Lenti biztosítja.
– Aradi vértanúkról megemlékezés (október 5. péntek)
A műsort a Zalaegerszegi
SzC Lámfalussy Sándor Szakképző Iskolája tanulói adják.
– 56-os forradalom és szabadságharc tiszteletére ünnepség (október 23. kedd)
A műsort a Gönczi Ferenc
Gimnázium és Szakgimnázium
tanulói adják.
– Halottak Napi megemlékezés (október 29. hétfő)
Lenti Város Önkormányzata
és a Honismereti Egyesület
szervezésében.
– Bottyán-napi ünnepség
(november 16. péntek)
Lenti Város Önkormányzata
és a Szépkorúak Civil Szervezete szervezésében.

Beiskolázási nyílt nap Lentiben
A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Lenti Lámfalussy
Sándor Szakképző Iskolájában
nyílt napot tartottak a közelmúltban. A részletekről Tótiván
Endre igazgatót kérdeztük:
– A tavalyi hathoz képest
idén kilenc szakképesítést hirdettünk meg, amelyből öt
hiányszakmai képzést tartalmaz. Az illetékes minisztérium
ösztöndíjjal támogatja ezeket a
kiemelt szakmai képzéseket,
köztük az asztalos, épület- és
szerkezetlakatos, kőműves, festő-mázoló-tapétázó, szociális
gondozó- és ápoló szakmákat.
– Mivel várják az érdeklődő
végzős általános iskolásokat
mai programjukon?

– Röviden köszöntjük az
érdeklődőket, bemutatjuk az
iskolánkat, és a jelentkezéshez
adunk tájékoztatást, egyben az
iskolánkban folyó tanulmányi
lehetőségekkel, a szakma megszerzésétől, akár az érettségi
lehetőségéig. Tanulóink ezek
után az általuk készített „palacsintázásra” várják az idelátogatókat.
Az igazgatói tájékoztatáson
kiemelést kapott, hogy a jelentkezők három év alatt szakmát
kaphatnak a kezükbe, két év
alatt pedig érettségi vizsgát tehetnek, közben pedig jövedelemhez is juthatnak, továbbá
már a második szakképesítés
megszerzése is ingyenessé vált.

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

Tótiván Endre igazgató tart tájékoztatót.

Az iskola a felnőttoktatásban is
különböző lehetőségeket nyújt,
esti tagozaton kétéves képzés
keretében szerezhetnek új szak-

mát a jelentkezők úgy, hogy
közismereti tárgyakat nem kell
tanulniuk.
dj

www.zalatajkiado.hu
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Mindenki egyéni csúcsot javított
– A csapatom minden tagja
egyéni csúcsjavítással zárja az
évet – kezdte beszélgetésünket
Kiss Tamás, a Lenti GYÚK
elnöke, vezetőedzője.
– A nyár óta eltelt időszakban túl vagyunk egy alapozáson, ami meglehetősen jól sikerült, így mindenki jó formában kezdhette a versenyeken
való részvételt. Kiemelném
Horváth Esztert, aki szlovénmagyar nemzetiségű és az idei
szlovéniai országos diákolimpián megvédte előző évi első
helyét 50 m gyorson, így ismét
Szlovénia országos bajnoka
lett. Ugyancsak neki sikerült a
magyar ranglistán 8. helyet elérnie egy Újvidéken megrendezett nemzetközi versenyen,
ahol 100 m háton 1:09.00 egyéni csúccsal csapott célba.
– Mikor kezdődtek meg a
versenyek?
– A versenyidőszakunk szeptember 3-án kezdődött. A sorozat azóta is tart, egészen december 3-ig az országos rövidpályás vidékbajnokságig (Hódmezővásárhely). A versenyeken
(Győr, Marcal kupa; Újvidék,
Sprint; Szombathely, régiós
bajnokság; Keszthely, ZalaSomogy megyei körverseny;

A Lenti GYUK úszói a Marcal Kupán.

országos diákolimpia, Ljubljana; Győr, Rába kupa; Szombathely, Claudius kupa) kisebb
nagyobb létszámmal részt vettünk, összesen 62 első, 102
második, 110 harmadik helyezést elérve. Utolsó nagy megmérettetésünk Sopronban november 18-19-én a dr. Csík
Ferenc emlékversenyen volt. A

versenyidőszak utolsó nagy
versenye volt ez a 32 fős Lenti
GYÚK versenyzőcsoport nagy
részének, mivel csak Szabó
Júlia áll rajthoz a hódmezővásárhelyi rövidpályás vidékbajnokságon, a többiek készülnek a január végi, február elei
megyei diákolimpiákra és a
Kanizsa Kupára.

Az edzőtől még megtudtuk,
hogy Sopronban hét csapat
pontversenyében a Lenti GYÚK
a második helyen végzett 10
arany-, 16 ezüst-, 16 bronzéremmel.
A csapat tagjai: Horváth
Eszter (2001), Holl Hanna
(2003), Simon Zsófia (2002),
Lukács Dorka (2003), Boncz
Maja (2004), Szabó Júlia
(2005), Tiszai Tamara (2005),
Róhrer Emma (2006), Kovács
Panna (2006), Fliszár Flóra
(2006), Németh Nikol (2007),
Németh Réka (2007), Farsang
Zsóka (2008), Varga Katalin
(2008), Tiszai Noémi (2009),
Kőműves Balázs (2003), Tóth
Zsolt Dávid (2004), Ferecskó
Máté (2006), Bagó Benett
(2010), Róhrer Ádám (2009),
Szabó Mátyás (2007), Imre
Mátyás (2008), Légrádi Benjámin (2005).

www.zalatajkiado.hu
Lenti és
Vidéke
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Békés, boldog karácsonyt és új évet kívánunk!
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OPTI-LENT OPTIKA
LENTI, ALKOTMÁNY UTCA 22.

•Szemüvegkészítés rövid határidővel
•Computeres szemvizsgálat
•Védőszemüveg, 3D szemüveg
Tel.: 06-92/352-066
06-30/3055-817
Nyitva:
00
00
Hétfő - Péntek: 9 - 17
00
00
Szombat: 9 - 12

facebook: Opti-Lent Optika
Egészségpénztári kártya elfogadó hely

Békés, boldog karácsonyt és új évet kívánunk!
A

LENKER 99 Zrt.

Lenti, Takarék köz 4. sz. alatti üzlete

üveg, porcelán, használt ruha,
továbbá fenyõfa polcokkal, egyéb fa termékekkel
várja a kedves vevõket.
A közelgõ ünnepekre tekintettel
áldott, békés karácsonyt és boldog új esztendõt
kívánnak vásárlóiknak!

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

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!

