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Zrínyi Miklós költő és hadvezér életét bemutató kiállítást és
ünnepi műsort tartalmazott a szólóMagyar Kultúra Napjáról
ünnepség . A kiállítást a Zala Megyei MagyarLentiben Pál István
Nemzeti Szövetség és a Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi
Szervezetének elnöke ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.

A Magyar Kultúra Napja Lentiben
– Szervezetünk hagyományosan nagy történelmi szemé-

lyiségeink életének bemutatását, történelmi események kutatását,
bemutatását tűzte ki célul ma itt Lentiben, egyben megfelelve az
ünnepségnek is. Célunk mindezt bemutatni a tanulóifjúságnak,
hogy az elmaradt, elhallgatott, történelemkönyvekben nem sze-
replő, vagy csak megemlített események, személyek formálják
szemléletüket, kialakítsák hazafias gondolkodásukat, nemzeti
érzelmeiket.

Az ünnepség folytatásában Lenti polgármes-Horváth László,
tere mondott beszédet a művelődési központ színháztermében.

– A magyar kultúra ápolása egyszerre jelenti a nemzeti
azonosságtudatunkat, hagyományainkat, tehát óriási értéket kép-
visel. Legfontosabb alapja anyanyelvünk, amely egyformán szól
mindenkihez, legyen az öreg, fiatal, világnézettől és vallási
hovatartozástól függetlenül határozza meg mindennapjainkat.
Kodály Zoltán szavaival élve a kultúrát nem lehet örökölni, nem
véletlen, hogy Nemzeti Himnuszunk az, amely megszületése óta
a magyar kultúra ünnepévé vált.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepség
„Versek tiszta szívvel” címmel előadóművész dal-Szatmári Tony
verseivel zárult.
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Pál István elnök a kiállítás megnyitóján.

Belsősárdon már koráb-
ban elkezdték egy szabad-
időközpont kialakítását. Az
egy hektáros területen meg-
történt a tereprendezés, a
jövőben pajtaszínházat és
szabadtéri kemencét építe-
nének.

Vida József polgármester
lapunknak elmondta, hogy
szeretnének a temetőnél egy
parkolót kialakítani, de ez
saját erőből nem megy, va-
gyis figyelik a pályázati
lehetőségeket. Tavasszal vi-
szont már kihelyezik az új
labdarúgó-kapufákat, s itt sze-
retnének játszóteret is kiala-
kítani, amennyiben forrás
lesz rá.

Szabadidő-
központot
szeretnének
Belsősárdi tervek

A Zalabaksai Egyházközségi Képviselő-tes-
tület és a községi önkormányzat szervezésében
tartottak megemlékezést január 19-én, a doni
áttörés 75. évfordulójáról. Hagyomány, hogy
Zalabaksán a szomorú évfordulóhoz legköze-
lebb eső szentmisén emlékeznek meg a II. Ma-
gyar Hadsereg katonáiról, a II. világháború ka-
tonai és polgári áldozatairól.

A templomkertben álló emlékműnél elhang-
zott Somogyvári Gyula: A boldog szunnya-
dókhoz című költeménye, majd a hívek egyházi
énekei és imádsága után , a ZalaPácsonyi Imre
Megyei Közgyűlés alelnöke tartott emlékező
beszédet, felidézve a háborús események tragi-
kus következményeit, a magyar honvédek hő-
sies helytállását.

– Az utóbbi időben egyre több történelmi
munka, megjelent visszaemlékezés állít méltó
emléket az elesetteknek, az egyre teljesebben
feldolgozott adatok segítik a múlt feltárását –
mondta a megemlékezés kapcsán lapunknak az
alelnök. – A közelmúltban jelent meg Molnár
András és Szabó Péter Utóvédként a Donnál
című művének harmadik kötete, ami a Magyar
Királyi IX. Könnyűhadosztály állományának
visszaemlékezéseit és egyéb kordokumentumo-
kat mutat be. Ebben a hadosztályban szolgáltak

öten a zalabaksai elesettek közül és az utóbbi
időben feldolgozásra került adatok alapján a
közeljövőben újabb nevekkel egészülhet ki az
emlékmű eddig huszonkét nevet tartalmazó
listája.

A megemlékezés folytatásában Horváth
Ottó, Zalabaksa polgármestere és Pácsonyi Im-
re a megyegyűlés alelnöke elhelyezte a kegye-
let koszorúját, a hívek pedig gyertyát gyújtottak
az emlékműnél. A szentmisét Páli Zoltán
plébános cereblálta.

(d)

A zalabaksai emlékmű.

Bővül a hősök listája
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Több lépcsőben hajt végre felújítási munkálatokat a társult
községek közös önkormányzati hivatalában a önkor-pákai
mányzat, tudtuk meg , a falu polgármesterétől:Lukács Tibortól

– Elsőként az elektromos hálózat modernizációját kezdtük
el, ugyanis a 70-es évek elején átadott épületben még a régi
alumínium-vezetékes rendszer működött. Annak idején még
írógépekkel dolgoztak a hivatalban, kisebb volt az energiafel-
vétel, a mostani nagy teljesítményű számítógépek megkövete-
lik a biztonságos hálózati rendszer kiépítését. A felújítási mun-
kálatokkal egyben a helyiségek belső festését is megújítjuk, er-
re az elmúlt 16 évben nem volt lehetőségünk, most is önerő fel-
használásával, az említett négy társult községgel közösen, mint-
egy két és félmillió forintból hajtjuk végre a teljes beruházást,
mivel nem volt olyan típusú pályázat, amelyből támogatási
összeghez jutottunk volna – tájékoztatott Lukács Tibor.
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A Zala Megyei Közgyűlés
2018. január 26-i ülésén Baum-
gartner Lászlót, Bánokszent-
györgy polgármesterét válasz-
totta meg a Térségfejlesztési
Bizottság új nem képviselő tag-
jává a Jobbik Magyarországért
Mozgalom delegáltjaként a
munkahelyi elfoglaltságai miatt
lemondott helyett.Szabó Péter

Ezt követően Puskás Zol-
tán, a Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park igazgatója adott tá-
jékoztatást a Zala megyét is
érintő pályázataikról, kiemelve
a Keszthely-Fenékpusztán 2019
év végéig megvalósítandó Kis-
Balaton Látogatóközpontot, va-
lamint a Mura-Dráva-Duna
Bioszféra Rezervátumhoz kap-
csolódóan kialakítandó oktató-
központot, illetve a Mura-menti
térség komplex élőhely-fejlesz-
tését és az itt kialakítandó gaz-
dálkodási centrumot, amelyek
nagyban hozzájárulhatnak majd
a környék turisztikai vonzere-
jének növeléséhez. Szót ejtett
az Interreg Duna Transznacio-
nális Program keretében meg-
valósítandó „Európa Amazona-

Ülést tartott a Zala Megyei Közgyűlés
Tájékoztató a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a kamara munkájáról

sa” Kerékpárút fejlesztéséről,
amely Tornyiszentmiklós - Mu-
rakeresztúr térségében érinti
Zala megyét, valamint a Lete-
nye külterületén kialakítandó
River's Cool elnevezésű sza-
badtéri iskolát a környékbeli
gyermekek környezeti ismere-
teinek élményszerű bővítése,
természeti értékeink élmény-
szerű, interaktív megismerteté-
se céljából. Elmondta, hogy
2020-ra tervezik a Mura-menti
vízi turisztikai bázis infrast-
rukturális attrakció bővítésének
megvalósítását szintén pályá-
zati támogatásból.

A következőkben Mazzag
Ferenc, a Zala Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara elnöke
tájékoztatta a képviselőket a
szervezet munkájáról, kiemelve
a megye vállalkozóinak tevé-
kenységét segítő tevékenysége-
ket, aktuális programokat.

A grémium elfogadta a szé-
leskörű szakmai és társadalmi
egyeztetés nyomán kidolgozott
Zala Megyei Klímastratégiát,
amely alapvetően a klímaalkal-
mazkodást és a klímaváltozás

megelőzését szolgáló feladato-
kat, intézkedéseket és tevé-
kenységeket határozza meg. A
stratégia végrehajtását folya-
matosan nyomon követi a Zala
Megyei Klímaplatform, amely
meghatározott indikátorok fi-
gyelemmel kísérése alapján
szükség esetén javaslatot tehet
majd a klímastratégia tartalmá-
nak módosítására.

Módosította a közgyűlés a
2016. novemberben elfogadott
Zala Megyei Integrált Területi
Program (ITP) 3.3 változatát,
mivel időközben meghirdetésre
kerültek a rendelkezésre álló
források és a legtöbb esetben
már döntés is született a be-
nyújtott támogatási kérelmek-
ről, időszerűvé vált a marad-
vány források újbóli meghirde-
tése. Ehhez viszont módosítani
kellett az ITP-t. A legfontosabb
változás a Mura Program meg-
valósításának elősegítését célzó
150 millió Ft beépítése, vala-
mint maradék források átcso-
portosítása ipari parkok fejlesz-
tésére, az egészségügyi alapel-
látás infrastrukturális fejleszté-

sére és önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítésére.

Döntött a testület az önkor-
mányzat 2018. évi költségveté-
séről, melynek bevétel-kiadási
főösszege 702 882 000 Ft,
valamint jóváhagyta a Zala
Megyei Területfejlesztési Ügy-
nökség Közhasznú Nonprofit
Kft. 2018. évi üzleti tervét és
módosította annak SZMSZ-ét.

Jóváhagyta a közgyűlés a
magyar-magyar kapcsolatok
ápolását és fejlesztését célzó
együttműködések támogatását
szolgáló Bethlen Gábor Alap-
hoz benyújtott „Gyümölcsöző
kapcsolatok” című pályázatot,
melyben a megyei önkormány-
zat partnere Kovászna Megye
Tanácsa lesz, középpontjában
pedig főként a gyümölcster-
mesztésre épülő helyi értékek
és közösségi kezdeményezések
állnak. Ezt követően tájékozta-
tást kapott a megyei önkor-
mányzati hivatal és a Zala Me-
gyei Értéktár Bizottság elmúlt
évben végzett tevékenységeiről.

Forrás:
Zala Megyei Önkormányzat

Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatója
tájékoztatta a képviselőket.

Mazzag Ferenc, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara el-
nöke szólt a testület munkájáról. Mellette Pácsonyi Imre és Be-
ne Csaba, a közgyűlés alelnökei, dr. Pál Attila elnök és dr. Mes-
ter László megyei főjegyző.

Németh László szobafestő munka közben.

Felújítások Pákán
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A Miniszterelnökség által támogatott Petőfi-program kereté-
ben végez gyűjtőmunkát .Böröndi Róbert

– A gyűjtést a Muravidék Néptáncegyüttes oktatói kezdték el
egy évtizeddel ezelőtt a határmenti szlovén településeken -
mondja Böröndi Róbert, aki Lendva központtal közösségépítő
munkát végez és néptáncot tanít számos muravidéki településen
gyermekeknek. Ezen kívül gyűjti a helyi hagyományokat is.

– A gyűjtés folytatódik és kiterjesztettük a hetési tájegység
magyar településeire is. Akadnak még feltérképezni való hagyo-
mányok. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen mulatságok vol-

Régi hagyományokat elevenítettek fel
Bővül a hetési szőttesmúzeum Zalaszombatfán

tak, milyen táncokat jártak, s arra is, hogy milyen szokásokat
őriznek még ma is. Így jutottunk el Zalaszombatfára is.

Zalaszombatfán négy hetési településről vettek részt a talál-
kozón. A helyi bácsi számos emléket idézett felFurján Gergő
fiatal korából, többek között bemutatta, hogy akkoriban milyen tán-
cokat jártak. A jelenlévők ezt kiegészítették saját élményeikkel is.

Zalaszombatfán található egyébként a hetési szőttesmúzeum.
Ezzel kapcsolatban osztott meg velünk egy örvendetes hírt
Szabó Zoltán polgármester.

– Egy újabb szövőgépet állítunk be, ami hamarosan működés
közben is látható lesz. A megtekintéshez előzetes bejelentkezés
szükséges, ami tehető meg a 70/215-Árvayné Balogh Anitánál
7366-os telefonszámon.

Balról Böröndi Róbert, mellette Szabó Zoltán polgármester,
majd Furján Gergő bácsi.

Újabb szövőgépet állítanak be a hetési szőttesmúzeumba.

Zala megyében az elmúlt
évhez képest 4 százalékkal
csökkent december végén az
álláskeresők száma – tájékoz-
tatta a kormányhivatal foglal-
koztatási főosztálya az MTI-t.

A hivatal adatai szerint az
év utolsó hónapjában 6763-an
szerepeltek a nyilvántartásban,
300-zal kevesebben, mint egy
évvel korábban.

A megye munkaerőpiacán
évtizedes rekordok dőltek meg
2016-ban: a nyilvántartott ál-
láskeresők száma olyan ala-
csony értékre esett vissza, mely-
hez hasonlót azt megelőzően
csak 1990-ben, a munkanél-
küliség felfutásakor mértek –
közölték.

Hozzátették: a kedvező fo-
lyamat 2017-ben folytatódott,
július óta minden hónapban
kevesebb a regisztrált állás-
keresők száma Zala megyé-
ben, mint a korábbi idő-
szakban.

Zala megyében 4 százalékkal csökkent az álláskeresők száma

A nyilvántartott álláske-
resők aránya a tavalyi év utol-
só hónapjában 5,3 százalékra
csökkent. A mutató értéke 0,3
százalékponttal volt alacso-
nyabb, mint 2016 decembe-
rében.

A pályakezdő álláskeresők
száma is jelentősen mérséklő-
dött: december végén keve-
sebb, mint 500 fiatal – az ál-
láskeresők 7 százaléka –
keresett munkát a kirendelt-
ségek segítségével. Tavaly 750
pályakezdő került első alka-
lommal nyilvántartásba, 150-
nel kevesebb, mint egy évvel
korábban.

A foglalkoztatási főosztály
tájékoztatása szerint december-
ben 950 nem támogatott, új
álláshelyet jelentettek be a
munkaadók. Az elmúlt évben
12,1 ezer támogatás nélküli
álláshely volt a megyében,
1100-zal több, mint egy évvel
korábban.

A kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya kedvező adatokról
számolt be.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Lenti és Vidéke

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

Hirde
ssen

nálu
nk !

Évtizedes rekordok dőltek meg a munkaerőpiacon



4 201 . r8  februáLenti és Vidéke

Hangulatos teke sportdél-
utánnal kezdte az évet a Lo-
vászi Kerka-völgye Baráti Kör
Egyesület Jánosi Ferenc. elnök
érdeklődésünkre először a ta-
valyi programokról beszélt:

– 15 éves volt egyesületünk
tavaly, ennek az évfordulónak
megfelelően szerveztük prog-
ramjainkat. Januári sportdélutá-
nunkra tavaly is sort kerítettük
– az idén kercaszomori ven-
dégeink is itt lesznek – ahol
családtagok, barátok együtt ver-
sengünk a helyi tekecsarnok-
ban. Gyalogtúrával emlékez-
tünk 1919-es bátor hőseinkre,
amely a szlovéniai Pincéig ve-
zetett, „Üldözők nyomában”
címmel. Őszi rendezvényeink
közül a Hűség és Hazaszeretet
Napja ünnepségünket, kiállítá-
sunkat emelném ki. Ekkor a
nagykanizsai hagyományőrzők
meghívásával, – akik dísz-
egyenruhában való megjelené-
sükkel emelték a rendezvény

Sportdélutánnal kezdték az évet
Vendégeket is hívtak

fényét – tettük színessé a meg-
emlékezést. Az adventi várako-
zás jegyében minden vasárnap
összehívtuk a falu népét, ilyen-
kor kulturális műsor, majd for-
ralt bor, tea kísérete mellett
nyílik lehetőség a beszélgeté-
sekre. Második nagy rendezvé-
nyünk a falukarácsony, ahol a
falu apraja-nagyja részt vesz az
ünnepségen és az ovisok, isko-
lások, nyugdíjasok műsora után
bensőséges hangulatban telnek
ünnepi perceink. Aki teheti,
ilyenkor saját maga által készí-
tett süteménnyel kínálja a meg-
jelenteket, belesütve szeretetét
és így járul hozzá a közösség
öröméhez.

– Az idén vendégeik is lesz-
nek a tekedélutánon…

– Igen, kercaszomori bará-
taink már az emlékműavatásun-
kon is részt vettek, onnan a
barátság, hiszen ők is bátor
kiállásukról, hősi tetteikről hí-
resek, megemlékezéseiken, sport-

napjukon mi is részt veszünk.
Gyalogtúránkra az idén minden
jelentkezőt szívesen látunk,
továbbá egy különleges és
érdekes szalvéta gyűjtemény
kiállítást is szervezünk. Foly-
tatjuk „Bunkerkoncertjeinket”
a Mixolid Kamarakórussal és
Vörös János szobrász – aki

1953-ban alkotott a faluban,
kultúrházunk erkélyén szereplő
alakokat valós, itt élő szemé-
lyekből mintázta – emléke előtt
tisztelegnénk egy emléktábla
felállításával – zárta tervezett
programjaikkal beszélgetésün-
ket Jánosi Ferenc.
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A tekedélután résztvevői, a jobb szélén Jánosi Ferenc elnök.

Az osztrák tulajdonú bútorgyártó konszern 5,2 milliárdAda
forintos beruházással bővíti magyarországi termelését, ehhez a
magyar kormány egymilliárd forint vissza nem térítendő támo-
gatást biztosít, a beruházási érték 20 százalékát – jelentette be
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter minap Bu-
dapesten.

Az és aAda Hungária Bútorgyár Kft. Nova Bútor Bútorgyár
Kft. Körmenden, Zalaeger-három magyarországi telephelyén,
szegen Novánés fejleszt, amivel 100 új munkahely jön létre –
mondta el.

A külgazdasági miniszter kiemelte: a legnagyobb osztrák bú-
torgyártó vállalat öt üzeméből három Magyarországon működik,

Nován is fejleszt az Ada
Új munkahelyeket jelent a bővítés

és az eddigi 1360 fős magyarországi dolgozói létszámot növelik
tovább.

Az Ada újabb beruházása tovább javítja majd a magyar
exportteljesítményt – tette hozzá.

Szijjártó Péter kiemelte: Magyarországra egyre több iparág-
ból érkeznek beruházások, a magyar befektetési környezet Euró-
pában a legvonzóbbak között van, köszönhetően annak, hogy
Európában nálunk a legalacsonyabb a társasági adó és a sze-
mélyi jövedelemadó.

A külgazdasági miniszter kiemelte azt is, az osztrák befek-
tetői közösség a negyedik legnagyobb Magyarországon, Ausztria
a második legnagyobb kereskedelmi partner, a tavalyi év végére
10 milliárd eurót ért el a kereskedelmi forgalom. Az Ada beru-
házásával a magyar-osztrák gazdasági kapcsolatok még szo-
rosabbá válnak – hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Szabó Ferenc, az Ada konszern számviteli igazgatója el-
mondta: a csoport ma Magyarország legnagyobb bútorgyártója.
Az osztrák társaság 1992-ben alapította meg első külföldi leány-
vállalatát, az Ada Hungária Bútorgyár Kft.-t, majd 2002-ben a
Nova Bútor Bútorgyár Kft.-t.

Az általuk gyártott termékek több mint 95 százaléka exportra
megy. Az üzemek kihasználtsága megközelíti a száz százalékot,
a bútorok és matracok iránti kereslet miatt a további megren-
deléseknek csak gyártócsarnok-bővítéssel és korszerű gyártó-
berendezések beszerzésével tudnak eleget tenni. Ez mindhá-
rom magyarországi telephelyet érintő komplex beruházást tesz
szükségessé, amelyet a következő öt évben valósítanak meg –
jelezte.

Forrás: MTI

Vigh László országgyűlési képviselő és Balaicz Zoltán, Zala-
egerszeg polgármestere Szijjártó Péter és az Ada vezetőinek
társaságában.
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Paktum megállapodás ünnepélyes aláírására is sor került a
minap az „Innovatív foglalkoztatási együttműködés a zalaeger-
szegi és lenti járásokban” elnevezésű projekt találkozóján a Lenti
Városi Könyvtárban Pácsonyi Imrét. A részletekről , a megye-
gyűlés alelnökét kérdeztük.

– A foglalkoztatási program részeként hoztunk létre úgyne-
vezett paktumokat, együttműködéseket megyeszerte. Létezik
tehát a megyei együttműködés, a két megyejogú város között és
immár a két-két járás közötti megállapodás. Minden olyan szer-
vezetet összefog az együttműködésben, amely valamilyen for-
mában kapcsolatban van a foglalkoztatással, így a képzők, a
munkaügyi szervezetek, vállalkozások és az önkormányzatok
szerepe a mérvadó.

– Kiket keresnek meg a program által?
– Amikor kiírásra kerületek a pályázatok, más volt a helyzet,

10 %-os volt a munkanélküliség. Ma már a statisztikák mást
mutatnak, a gond, hogy munkaerőt találjunk a vállalkozásoknak.
Ez a pályázat pedig úgy tud segíteni, hogy bértámogatást, képzé-
si támogatást biztosít, ezzel versenyképessé téve a munkahely
kínálatát. Úgy gondoljuk, van még tartalék például a közfoglal-
koztatottak és az inaktívak körében, akiket megkeresünk, felku-
tatunk a programban.

Az együttműködési megállapodás aláírása után Horváth
László polgármestert kérdeztük a paktum várható hatásairól:

– Komoly hatással lesz a helyi foglalkoztatásra, városunknak
már jelentős tapasztalatai vannak a hasonló projektekben, mely-
nek eredményei a statisztikákban is mérhetők voltak. Célunk,
hogy foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési programok kidolgo-
zásával javítsunk a térségi munkaerő helyzeten, ahol elsősorban
a képzett munkaerő hiányzik. Sokan ingáznak Lentiből, akár

Járások közötti együttműködés a foglalkoztatás jegyében

külföldön dolgoznak, a fiatalok iskoláik befejezése után nem
térnek vissza a térségbe, amely kedvezőtlen demográfiai mutató-
kat is eredményezhet. Elsősorban a hátrányos helyzetű álláskere-
sők segítése, a különböző foglalkoztatást koordináló szerveze-
tekkel való kapcsolatépítés a feladat a negyvenkét hónapos prog-
ram során. Százkilencvenhat hátrányos helyzetű személyt szeret-
nénk bevonni a programba, képzésekbe több mint negyven főt,
és legalább nyolcvanhat fő elhelyezkedését támogatnánk a
program által. A projekt egyébként száz százalékban támogatott,
komoly összegről, több mint háromszáz millió forintos támo-
gatásról beszélünk – zárta tájékoztatóját a helyi vonatkozásokat
illetően a polgármester.

dj

Az együttműködés aláírói és a találkozó résztvevői.

Három hónapos OKJ-s zöld-
ség- és gyümölcsfeldolgozói tan-
folyamon vett részt 16 személy
Reszneken – számolt be leg-
újabb kezdeményezésükről Kercs-
már István polgármester.

– A településről és a kör-
nyező falvakból – Rédics, Gá-
borjánháza, Szentgyörgyvölgy
– is részt vettek leendő dolgo-
zóink a tanfolyamon. Az OKJ-s
képzés novemberben kezdődött
el egy nagykanizsai intézmény
közreműködésével. Nemesné

Szakképesítést szereztek a dolgozók Reszneken

Szalai Etelka a három hónap
alatt minden nap elméleti és
gyakorlati oktatást tartott a
résztvevőknek. A gyakorlati ok-
tatáshoz is minden technikai
eszköz a rendelkezésükre állt –
aszaló és szárító gép, dunsztoló
gép, lekvárfőző és ivólékészítő
berendezések.

– Hogyan fejeződött be a
képzés?

– Január 29-én elméleti és
gyakorlati vizsgával zárult a
tanfolyam. A gyakorlati vizs-

gán különböző feladatokat kap-
tak a vizsgázók, az almapempő,
a savanyúság elkészítésétől
kezdve a befőtt eltevésen át, a
lekvár főzésig. Készítettek sa-
vanyított répát és káposztát is,
hogy be tudják mutatni a tej-
savas erjesztést. Mind a 16 fő
sikeres vizsgát tett, termé-
szetesen lettek kitűnő érdem-
jegyek is a bizonyítványban.
Zöldség- és gyümölcsfeldol-
gozói szakképesítést kaptak a
hallgatók.

– Milyen feltételek teljesül-
tek ezzel a tanfolyammal?

– A mezőgazdasági Start
közmunkaprogram által meg-
termelt zöldségeket és gyümöl-
csöket szeretnék feldolgozni az
újonnan átalakított és felújított
volt óvoda épületében, ami fel-
dolgozó üzemként fog funkcio-
nálni a jövőben. Ezért volt
szükség a dolgozók beisko-
lázására és a szakképesítés
megszerzésére – zárta gondo-
latait Resznek község polgár-
mestere.

(d)

Magai Ildikó a gyümölcslé pasztőröző és töltő gép mellett.

Előző számunkban már
beszámoltunk arról, hogy
szeretnék a önkor-kálócfai
mányzati hivatal teljes belső
és külső felújítását elvégez-
ni. Ennek érdekében be-
nyújtják a tavasszal határ-
idős Leader-pályázatukat,
ami érinti a játszótér meg-
újítását is. A felújítást foly-
tatni is szeretnék egy rossz
állapotú ingatlanrész lebon-
tásával és fűtéskorszerű-
sítéssel.

Egy elnyert pályázatnak
köszönhetően sor kerül a
Kossuth út 1.6 kilométeres
járdaszakaszának felújításá-
ra. A munka az időjárás füg-
gvényében kezdődik – tud-
tuk meg pol-Szabó András
gármestertől.

Felújítások

Kálócfán
Sikeres volt a pályázat
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Gáborjánháza kicsi telepü-
lés, a realitások alapján nem fo-
galmazhatnak meg nagy célo-
kat. Egy kemenceház építését
viszont nem tartják nagyra törő
tervnek.

Kemenceházat szeretnének

– Februárban írják ki a
Leader-pályázatot, amelynek ke-
retében szeretnénk megvalósí-
tani ezt a tervünket – mondja
Pantó László polgármester. –
Most ezen dolgozunk.

Nem számíthatnak nagy beruházásokra.

Dezső Kata, a Pécsi Egyetem esztétika - néprajz szakos
hallgatója verseskötetének bemutatójára került sor a közelmúlt-
ban . Az Előretolt Helyőrség Íróakadémia gondo-Rédicsen
zásában megjelent könyvet magyarszakos tanárTóth Sándorné
közreműködésével ismerhette meg a helyi közönség a kultúr-
házban megtartott eseményen. Mint kiderült, Dezső Kata 2012-
óta ír verseket, melyeket a szókimondás, a fiatalos lendület,
útkeresés jellemez. költő öz-Horváth Erzsébet, Utassy József
vegye a következőképp méltatta a pályakezdő fiatal verselését:

– Az „Akiket hazavártak” kötet versei merészek, újszerű
hangnemben íródtak, egyben elgondolkodtatóak, egy fiatal,
utat kereső ember, életből merített közlései. Néha meghökkentő
lehet számunkra a hangnem, a szóhasználat, de érezhetőek a
sorok mögött a tehetség csírái, melynek kibontakoztatásához,
az egyéni hang megtalálásához sok sikert kívánok az alkotónak
– hangzottak a nyugalmazott gimnáziumi tanár gondolatai.

(d)

Balról Dezső Kata, mellette Tóth Sándorné tanár, a háttérben
Horváth Erzsébet.

Dr. Kopeczky Ágnes tüdő-
gyógyász szakorvos érkezésé-
vel a szakrendelés bővítése és
később a gyermekpulmonoló-
giai szakrendelés elindítása is
lehetővé válik – kezdte beszél-
getésünket adr. Fekete Zoltán,
Lenti Hetés Ferenc Szakorvosi
Rendelőintézetben tartott tájé-
kozatón.

– A gyermekpulmonológiai
szakrendelés komoly elkészítő
munkát igényel. Önkormányza-
ti döntés, biztosítói finanszí-
rozás megléte és egyéb enge-
délyek szükségesek, de min-
dent megteszünk annak érdeké-
ben, hogy a térség gyermekei
számára is biztosítsuk ezt a
speciális vizsgálatot – tette
hozzá dr. Fekete Zoltán.

Az új tüdőgyógyászt szak-
rendelése közben kértük rövid
bemutatkozásra:

– Zalaegerszegen kezdtem a
munkámat, gyermekgyógyász-
ként dolgoztam, majd a gyer-
mekpulmonológia révén kerül-
tem el Ajkára, ahol szakvizsgát
tettem és a nagykanizsai kór-

Új tüdőgyógyász szakorvos Lentiben
házban folytattam munkámat –
válaszolta dr. Kopeczky Ágnes.
– A felnőtt tüdőgyógyászat öt-
letét megvalósítva tettem újabb
szakvizsgát és ezt szeretném az
önök városában, Lentiben is
kamatoztatni.

– Mindkét szakterületét gya-
korolja majd reményeink sze-
rint…

– A felnőtt tüdőgyógyászat
rendelésemmel már pénteki
napokon is működik és valóban
tervbe vettük keddenként a
gyermek tüdőgyógyászat elin-
dítását is. Az utóbbi egyre fon-
tosabb, több légúti megbetege-
désről hallhatunk a kicsik ese-
tében és itt gondolok a fer-
tőzések mellett az asztmatikus
és allergiás megbetegedésekre is.

Dr. Fekete Zoltán a tájékoz-
tató végén egyéb, létszámbő-
vítési és képzési lehetőségekről
is beszélt lapunknak:

– A kormány döntése alap-
ján nem csak megújuló kórhá-
zakról, rendelőkről hallhatunk,
hanem pályázati kiírás alapján
létszámbővítésre és képzésekre

is lesz lehetőségünk. Négy hely
létszámbővítésre nyílik lehető-
ségünk, két évig négy asszisz-
tensi hely lesz finanszírozva a
projektben, több mint harminc
millió forint értékben. Ezzel
bővíthetjük a radiológiai, labo-
ratóriumi, bőrgyógyászati és

belgyógyászati asszisztensek kö-
rét. A létszámbővítés lehetősé-
ge mellett a képzésekre is írtak
ki projektet, rendelőintézetünk
három fő asszisztens tud ké-
pezni a radiológiai, röntgen, és
pulmonológiai szakterületekre.
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Dr. Kopeczky Ágnes a lenti rendelőben.

Kötetbemutató Rédicsen

Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról

100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény

Akció a
Sári Fotónál

Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117

E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com
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Csendes gyertyagyújtással emlékeztek a II. világháborúban

elesett helyi hősökre .Tormaföldén

– Második alkalommal szervezzük megemlékezésünket,

immár a gyönyörűen felújított világháborús emlékműnél – kezd-

te beszélgetésünket polgármester. – A felújítást ja-Hajdu László

varészt alapítványi támogatásból, magánszemélyek hozzájáru-

lásából és saját erőből oldottuk meg, méltó emlékhelyet teremtve

az ünnepségekhez.

– Milyen emlékhelyek vannak még a faluban?

– Kopjafáink vannak az alsó „Lakosi” temetőben, illetve fent

az imaháznál, továbbá egy emléktáblát helyeztünk ki a kultúrház

falára az 1848-49-es szabadságharc hőseire emlékezve. Itt egyéb-

ként tavasszal tervezünk megemlékezést, ugyanis Gaál László

helyi képviselőtársunk felkutatta a szabadságharcos helyi hősö-

ket, nekik is emléktáblát állítunk.

Gaál László képviselőt a helyi elesettekről kérdeztük az év-

forduló kapcsán:

– Tormafölde egy nagyon kis település, soha nem volt jelentő-

sebb falu a térségben, ám ha átgondoljuk, hogy a két világhá-

borúban hetvenöt hősi halottunk volt, akkor adódik a megálla-

pítás: óriási ez a számadat. Ha figyelembe vesszük, hogy jelen-

leg 350-370 fő közötti a lakosság száma, érzékelhetjük igazán,

hogy mit jelent ez az áldozat. Az idő múlik, az emlékezet nem

kophat meg, ezért is gondolta önkormányzatunk: fontos, hogy

megemlékezzünk az áldozatokról.
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Hajdú László gyújt mécsest a megemlékezésen, mögötte
Gaál László.

A Donnál elesettekre emlékeztek Tormaföldén

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház-

ban történő sikeres pályázatokból meg-

valósuló fejlesztésekről és kinevezésről

kaptak tájékoztatást a sajtó munkatársai

január 26-án. öt évreDr. Halász Gabriella

nyert bizalmat a főigazgatói munka

folytatására, melyet eddig megbízottként

látott el.

Elsőként a térség or-Vigh László,

szággyűlési képviselője fejezte ki gratu-

lációját, rávilágítva az intézményben le-

bonyolított nagyszámú betegforgalomra,

amely az elmúlt évben 757 ezer járó- és 40

ezer fekvőbeteget jelentett. A képviselő

kitért a szakmában dolgozók anyagi

elismerésére is, amely 2016-ban 20,6%-os,

2017-ben 12%-os béremelést jelentett. A

kormány a 2018 novemberére tervezett

8%-os emelést januárra hozta előre, ezzel

is gátolva az elvándorlási kedvet.

Dr. Sifter Rózsa megyei kormánymeg-

bízott a főigazgató felé irányuló bizal-

mat az elmúlt évek átgondolt, követ-

kezetes szakmai vezetésével magyarázta.

Szólt továbbá arról, hogy az egészség-

ügyi kormányzat 63 millió forintot adott

lejárt tartozások címén, valamint 647

millió forint ösztönző támogatást. A kor-

mány és a szakmai felügyelet az elmúlt

években tapasztalt stratégiai váltás pozi-

tív eredményeit kívánta ily módon el-

ismerni.

Balaicz Zoltán polgármester jelezte,

hogy a város nem fenntartója ugyan a

kórháznak, de szoros, korrekt kapcso-

latra törekedve folyamatos egyeztetés

történik az intézmény vezetésével. Az

elmúlt napok történései között szerepel

500 milliós pályázat elnyerése, amely

többek között az orvos-nővérszálló alatti

egészségfejlesztő iroda létrehozását

teszi lehetővé, valamint a kórházban

dolgozók nagyobb szintű anyagi el-

ismerését.

Dr. Halász Gabriella megköszönve a

bizalmat, beszédében utalt az intézmény

öt évvel ezelőtti anyagi helyzetére, amely

szerint a 2013-as állapotnak megfelelően

az adóssággal rendelkező kórházak lis-

táján kiemelt helyen szerepelt a zalai

intézmény, de a sikeresnek bizonyult vál-

tozások hatására mára kikerült ezek

sorából. Az elért eredmények közé

sorolható a csípőprotézis beültetésével

kapcsolatos várakozási idő, amely immár

nyolc hónapra rövidült. Továbbá az elő-

jegyzési rendszer megújulása, átláthatóvá

tétele, figyelembe véve a betegek és az

orvosok idejét, valamint új UH-készülék

beszerzése. Hangsúlyt adott annak, hogy

nagy jelentőséget tulajdonít a betegek és a

szakdolgozók közötti kommunikációnak,

amelynek alapja az empátia. A szakdol-

gozók hiányával kapcsolatosan jelezte,

hogy az úgy, mint szerte a világban nagy

problémaként mutatkozik. Egyik megol-

dásként jelölte meg a fiatalítást tanulmányi

szerződés ösztönzésével, ezzel motiválva

őket az intézményben maradásra.

Dr. Halász Gabriella kiemelte, hogy a

kórház társadalmi kapcsolatainak erősíté-

sét szeretné növelni az önkormányza-

tokkal, civil és szociális szervezetekkel

történő elmélyültebb együttműködés for-

májában.

A kórház évek óta fontosnak tartja a

magas színvonalú, biztonságos egészség-

ügyi ellátás megvalósítását, melynek el-

érése érdekében számos projekt került

benyújtásra, így sikerült elnyerni 200

millió forint uniós támogatást.

Török Irén

A Szent Rafael Kórházat megformáló
torta…, Vigh László ajándéka.

Méltó emlékhelyet teremtettek

Fejlesztések a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban
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A Komárom megyei Ógyallán szüle-
tett, 1826. okt. 25. Apja, Gózon István
ügyvéd, anyja Jókay Zsuzsánna, az író,
Jókai Mór édesapjának testvére. Komá-
romban tanult, majd a középiskola befe-
jezése nélkül, bátyja példáját követve –
mint kora ifjúságából sokan – színésznek
állt.

„1848. évi Május hóban, az Első fele-
lős Magyar Miniszter Elnök Gr. Batthyány
Lajosnak, a tíz elsőbb – Önkéntes – Zász-
lóalj felállítása tárgyában kibocsátott
Proclamatioját Kaposvárott olvasám. Ak-
kor 22 éves valék. Azon évi Június 7-én
…színésztársaimmal önkéntes levék.” –
írja Emlékeim című írásában később Gó-
zon Imre. Az 1848-49-es harcokban a
Délvidéken, Szeged környékén és a Bács-
kában harcol. A Vajdaságban, a zsig-
mondfalvi csatában sebesül meg 1849.
május 7-én. „…karomba golyó fúródván,
annak csontját összetörte…. Későbbi
szenvedéseim forrása és örökös fájda-
lom.” – írta. Ezután orosz majd osztrák
fogságba kerül, de nem sorozzák be a
császári csapatba súlyos sebesülése miatt.

1849-ben Pestre megy, és ismét szí-
nésznek áll, Latabár Endre társulatának
tagja lesz. 1853-54-ben befejezi tanulmá-
nyait a pápai Református Kollégiumban.
Itt érte a szentgyörgyvölgyi presbitérium
conventiolevele, melyre azonnal ajánlko-
zott, és 1854. július 12-én megérkezett
Szentgyörgyvölgyre, ahol néhány nap
múlva elfoglalta református tanítói állását.
1857. április 14-én feleségül vette a szent-
királyszabadaljai lelkész lányát, Papszász
Jusztinát.

Tanítói munkája mellett folyamatosan
kutatta a környék helytörténetét. 1854-ben

43 évig szolgált Szentgyörgyvölgyön
Egy elfelejtett tudós tanító: Gózon Imre

ő fedezte fel a veleméri templom fal-
képeit, de ezek később, Rómer Flóris
közleményei alapján váltak ismertté. Ró-
mer Flóris buzdítására régészeti feltárá-
sokat is vezetett a környéken, és erről
Pauler Tivadar közoktatási miniszter föl-
szólítására értesítőket is írt a Műemlékek
Országos Bizottsága (MOB) hivatalának.
„A hazai műemlékek felkutatása, meg-
óvása s megismertetése körül kifejtett
buzgó és sikeres tevékenységét s azon
áldozatkész támogatást tekintve melyben
a műemlékek országos bizottsága Ön által
részesíttetett, indíttatva érzem magamat
Önt a nevezett bizottságnak folyó évi má-
jus 9-én 33. sz-on kelt javaslatára a ma-
gyarországi műemlékek országos bizott-
ságának kültagjává kinevezni.„ – olvasha-
tó Trefort Ágoston közoktatási és vallás-
ügyi miniszter levelében 1875-ből.

Gózon Imre nagy jelentőségű kutatá-
sokat végzett a Muraközben, Vas várme-
gyében és az egykori Zala vármegyében
is. Jelentései mindmáig kuriózumnak szá-
mítanak, miután hasonló topográfiai kuta-
tásra az elmúlt 100 évben sem került sor.
Gózon kutatta továbbá a szécsiszentlász-
lói őskori sáncokat, a baksai római hal-
mokat és a Veszprém megyei Kéttornyú-
lak gótikus templomát. Műemléki jelen-
tést írt a bellatinai, borcsai, hodosi, mu-
raszombati, petrócsai, rakcsinai, stridói,
tisinai, tótlaki, veleméri és vizlendvai
templomokról. Írásai jelentek meg a Ma-
gyar Nyelvőrben, az Archeológiai Értesí-
tőben, az Adatok Zala megye történetéhez
kiadványban. A kutatóútjai alkalmával
fellelt tárgyakat és iratokat, az általa ké-
szített rajzok legnagyobb részét a Magyar
Nemzeti Múzeumba juttatta. Írt a Vasár-
napi Újságba és a Politikai Újdonságok
című lapba is. Tanítói tapasztalatait A nép-
művelés vidékünkön hajdan és jelenben
címmel jelentette meg a Zalai Tanügy
című újságban. Bár munkái legnagyobb
része forrásértékű, sajnos Gózon Imre
teljes munkássága csak elenyészően kuta-
tott, nem rendszerezett.

Gózon Imre 43 évig szolgált Szent-
györgyvölgyön, 1897-ben, felesége halála
évében, 71 éves korában, ment nyugdíjba.
100 éve, 1918. január 18-án, 92 éves ko-
rában halt meg Szentgyörgyvölgyön.

Szentgyörgyvölgy önkormányzata a
tudós tanító születésének 170. évfordu-
lóján szobrot állíttatott Gózon Imrének
(Szabolcs Péter alkotása) és ekkor vette
fel a nevét az azóta már bezárt általános
iskola, melyben emlékszoba őrizte hírnevét.

VZs

Gózon Imre

A Szilvágyi Önkormányzat
pályázatot nyújt be a Földmű-
velésügyi Minisztérium zártker-
ti besorolású földrészletek me-
zőgazdasági hasznosítását segí-
tő, infrastrukturális hátterét biz-
tosító fejlesztések támogatására
– mondta lapunknak Péntek
Katalin polgármester.

– Az önkormányzat évek
óta gondoz szőlőingatlant, 4

A Tündérkert bővítése
Szilvágy ismét pályázott

éve gondozatlan terület letaka-
rításával Tündérkertet hozott
létre, melybe több, mint 80 db
őshonos gyümölcsfát telepítet-
tünk. A támogatást az önkor-
mányzati ingatlan vadkár elleni
bekerítésére, a zártkerti út kar-
bantartására, tereprendezésre, a
Tündérkert bővítésére, a kis fák
névtáblával ellátására kérjük –
fűzte hozzá a polgármester.

A Tündérkertet szeretnék bekeríteni, a kis fákat névtáblával el-
látni.
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A felhívja a városban élő nyug-Lenti Polgármesteri Hivatal
díjas pedagógusok figyelmét, hogy a felsőoktatási intézmények
minden évben – kérelem alapján – díszoklevelet adományoznak
azoknak a pedagógusoknak, akik óvónői, tanítói és/vagy tanár
diplomájukat 50 (arany), 60 (gyémánt), 65 (vas) vagy 70 (rubin)
évvel ezelőtt szerezték, és akik az oklevél megszerzésétől
számított legalább 30 évet pedagóguspályán töltöttek.

A díszoklevél iránti kérelmek előterjeszthetők Lenti Polgár-
mesteri Hivatalban (8960 Lenti, Zrínyi u. 4.), mely a kérelmek
illetékes felsőoktatási intézményekhez való továbbításában
2018. évben is közreműködik.

Díszoklevél nyugdíjas pedagógusoknak
A Lenti Polgármesteri Hivatal felhívása

A kérelmek benyújtásának határideje: 2018. február 23.
A kérelemhez csatolni kell:
– önéletrajzot, amely tartalmazza a pedagóguspályán eltöltött

minimum 30 éves időtartam leírását,
– a tevékenységet igazoló okmányt (munkakönyvet),
– a képesítést igazoló oklevelet vagy hiteles másolatát,
– az előzőleg már kapott díszoklevelet (amennyiben van),
– kérelem díszoklevél kiállíttatásához
További információ kérhető a Polgármesteri Hivatal-

ban Farkasné Pál Tündétől, vagy a 0692/553-912-es telefon-
számon.

2018. január 31-én Zala-
egerszegen, Megyeházána ke-
rült sor a Zala Megyei Fel-
zárkózási Fórum alakuló ülésé-
re. Az EFOP-1.6.3.-2017-00004
számú projekt – amelyet a Za-
la Megyei Önkormányzat és a
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság konzorciumban
valósít meg – elsődleges célja
a szegénységben, társadalmi
kirekesztettségben élők számá-
nak csökkentése, a szegénység
újratermelődésének megakadá-
lyozása, a közszolgáltatások,
társadalmi, gazdasági javak
egyenlő esélyű hozzáférésének
javítása, valamint a társadalmi
összetartozás erősítése, egy
megyei szintű koordinációs

Esély a nehéz sorsú embereknek
Megalakult a Zala Megyei Felzárkózási Fórum

és konzultációs rendszer ki-
alakítása.

Az alakuló ülés résztvevőit
köszöntötte ország-Vigh László
gyűlési képviselő, miniszteri
biztos. Nyitó beszédében ki-
emelte: nagyszerű érzés együtt
látni azokat az embereket –
legyenek azok polgármesterek,
az egyházak képviselői, a ki-
sebbséghez, a rendőrség köte-
lékéhez tartozók, vagy mások
–, akik tenni szeretnének, azok-
nak segíteni, akik valamilyen
okból nem kaptak kellő esélyt
az életben való boldoguláshoz.

Györe Edina, a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgató-
ság Zala Megyei Kirendeltsé-
gének igazgatója elmondta:

olyan fórumot szeretnének ki-
alakítani, ami minden területen
segíti azt, hogy a hátrányos
helyzetűek esélyegyenlőségét
magasabb szintre emeljék.

Zimborás Béla, a Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazga-
tóság Zala Megyei Kirendelt-
ségének igazgatóhelyettese rész-
letesen ismertette a résztve-
vőknek a programot. Ennek
keretében többek között szer-
vezetfejlesztő, érzékenyítő prog-
ramot szerveznek a Zala Me-
gyei Önkormányzat munkatár-
sainak. Megyei Felzárkózta-
tási Fórumot hoznak létre, a
közösségi együttműködést erő-
sítő rendezvénysorozatra ke-
rül sor.

Pácsonyi Imre, a Zala Me-
gyei Közgyűlés alelnöke a
Megyei Foglalkoztatási Pak-
tumról adott tájékoztatást. Ki-
emelte: a felzárkóztatásnak két
nagyon fontos eleme van. Az
egyik munkához jutás, a másik
pedig az oktatás.

A résztvevők ezt követően
elfogadták a Zala Megyei
Felzárkóztatási Fórum Szerve-
zeti és Működési Szabályzatát,
majd elnöknek választották
Györe Edinát, s döntöttek a
tematikus munkacsoportok ve-
zetőinek és tagjainak szemé-
lyeiről is.

Befejezésül elfogadták a
munkacsoportok éves munka-
tervét.

Vigh László sok sikert kívánt a munkához. Mellette Ercsei
Matild pályázati instruktor, Zimborás Béla, Györe Edina és
Pácsonyi Imre.

Elfogadták a szervezeti és működési szabályzatot.
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Ezúton hívjuk fel a kutyatartók figyelmét, hogy a szabály-
sértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyil-
vántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továb-
biakban: Szabálysértési törvény) értelmében, aki a felügyelete
alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül
bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, szabálysértést
követ el. Aki veszélyes kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy
nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes kutyára utaló
megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el (Sza-
bálysértési törvény 193.§ (1) bekezdés a) pontja, és (2) be-
kezdése alapján).

A Szabálysértési törvény szerint a szabálysértés pénz-
bírsággal sújtható, amelynek legalacsonyabb összege ötezer
forint, . (Sza-legmagasabb összege százötvenezer forint
bálysértési törvény 11.§ (1) bekezdése alapján)

Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy a szabálysértési hatóság
már nem a község jegyzője, hanem a Zala Megyei Kormány-
hivatal Lenti Járási Hivatala (8960 Lenti Templom tér 9.), a
járási hivatal jogosult szabálysértési eljárást lefolytatni, a sza-
bálysértőt pénzbírsággal sújtani.

Amennyiben a települési önkormányzat jegyzője arról érte-
sül, hogy eb a jogszabályban meghatározott ,sérülést okozott
arról a sérülés keletkezésének helyeköteles írásban értesíteni
szerint illetékes . Eb okoztajárási állat-egészségügyi hivatalt
sérülés esetén a járási állat-egészségügyi hivatal a jogszabály-
ban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja (a
kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/C.§ (1)-(2) bekezdése alapján).

A fent leírt jogkövetkezmények elkerülése végett ezúton
híjuk fel minden kutyatartó figyelmét, hogy biztosítsa, in-
gatlanáról kutyája ne jusson ki felügyelet nélkül, az ebtartás
szabályait a jövőben maradéktalanul tartsa be!

Javasoljuk, hogy kóborló eb miatti veszélyhelyzet fennál-
lása esetén, amennyiben az eb megtámad embert, vagy állatot
kérjenek rendőri intézkedést, vagy tegyenek bejelentést az
esetről a rendőrségnél, körzeti megbízottnál. A rendőrség
hivatalból intézkedik, az ügyet a helyszínen kivizsgálja, illetve
feljelentést tesz.

Nova, 2018. január 23.
Pallér Edina

aljegyző
Pákai Közös Önkormányzati Hivatal

Novai Kirendeltség

Felhívás
– az ebtartás szabályainak betartására

A hagyománytisztelő boros-
gazdák a szőlő és aSzent Vincét
bor védőszentjének tartják, a
Vince-napot pedig termésjósló
ünnepnek titulálják, ilyenkor
vágnak a szőlővesszőből, vízbe
teszik és a hajtásából próbálnak
következtetni a következő ter-
mésre, árulta el a hagyomány
gyökereit , aRöszler Attila Lenti
Kertbarát Kör Egyesület elnöke.

– „Ha csordul a Vince, akkor
telik a pince”, folytathatnám
még a kialakult mondásokkal a
múltidézést. Nemzetközi talál-
kozónk is e szép hagyomány-
őrző alkalom jegyében telik a
mai napon – tette hozzá az
elnök klubtagWéber László
lentihegyi birtokán tartott ren-
dezvény előtt. – Hagyományőr-
ző szertartásaink keretében

Nemzetközi Vince-nap Lentihegyen

szőlővesszőt vágunk, a tőkékre
szalonnát, kolbászt, gömböcöt
aggattunk és áldást kérünk a jó
termés reményében. Találkozónk
nemzetközi jellegét az adja,
hogy szlovéniai barátaink is
velünk ünnepelnek a mai napon
(csentei, lendvai borászok érkez-
tek) és a rédicsi gazdák is ál-
landó résztvevői az események.

– Lentihegyen vagyunk, a
Kisbadacsonyi-dűlőben – köszön-
tötte a megjelenteket a házigaz-
da, Wéber László. – 1999-ben
vásároltam a birtokot, melyen
22 gyümölcsfa és 400 tő szőlő
található.

Az eseményen jelen voltak
a Da Bibere borlovagrend és a
szlovén borlovagrend képvise-
lői, az egyesületek tagjai, aki-
ket kertészmér-dr. Pálfi Dénes

nök emlékeztetett a bor, a szőlő
és a kenyér ünnepeire.

– Több borral, szőlővel kap-
csolatos ünnepünk, hagyomá-
nyunk van, mint kenyérhez köt-
hető, ez is jelzi tevékenységünk
fontosságát – mondta a neves
borszakértő.

Az ünnepségen Kaszás
Csaba Richárd káplán szentelte
meg a szőlőtőkét és vesszőt, a
folytatásban pedig a Vince-nap
résztvevői néhány új bort kós-
toltak meg tagtársaik kíná-
latából.

dj

Dr. Pálfi Dénes metszi meg a szőlőt, mellette a házigazda Wé-
ber László és Röszler Attila kóstol.

Wéber László kínálja a résztvevőket.

Termésjósló ünnep a hagyományőrzés jegyében
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Az ORFK - Országos Balesetmegelőzési Bizottság felmenő
rendszerű gyermekrajz-pályázatot hirdet

„Biztonságos közlekedés gyermekszemmel” címen,

három kategóriában: (3-6 éves), valamintóvodások alsó
tagozatos felső tagozatos(7-10 éves) és (11-15 éves) általános
iskolai tanulók részére.

A rajzoknak kiemelten a biztonságos, szabályos kerékpáros
közlekedést kell bemutatnia.

Az alkotások mérete kizárólag A/4 vagy A/3 méret lehet.

Alkalmazott technikák: grafit, színes ceruza, zsírkréta, lino,
tus, tempera, olaj, diópác, szénrajz.

Az első (megyei) fordulóban elkészítettaz egyénileg
pályamunkákat az alkotó adatainak (név, életkor, lakcím,
telefon, e-mail, óvoda/csoport és iskola/osztály, felkészítő)
feltűntetésével kell beküldeni az alábbi címre:
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, Megyei Baleset-
megelőzési Bizottság.
8900. Zalaegerszeg, Balatoni út 4.

Beküldési határidő: 2018. április 16.

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, Baleset-megelőzési
Bizottság a (megyei fordulóban benyújtott) zsűrizett és
kiválasztott legjobb alkotásokból kategóriánként 6 (összesen
18) pályaművet küld a második fordulóra az ORFK - Országos
Balesetmegelőzési Bizottsághoz.

A megyei fordulón győztes, valamint az OBB szakmai zsűrije
által kiválasztott pályaművek alkotóinak díjátadó ünnepségéről
(időpontról és helyszínről) az érintettek kiértesítésre
kerülnek.

Díjazás: Kategóriánként az 1. helyezettek kerékpárt, a 2.-6.
helyezettek tárgyjutalmat kapnak.

A pályaműveket nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza!

A gyermekrajz-pályázattal kapcsolatban információ kérhető a
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, Baleset-megelőzési
Bizottság titkárától Horváth László r. alezredestől.
Telefon: +36/92/504-325,
vagy e-mail: Horvathl@zala.police.hu. címen.

Nemesnépen egy meglévő melléképület felújítását tervezik
– tudtuk meg polgármestertől.Szép Dezső

Mint elmondta, nagy szükség van erre a beruházásra, ezért
egy pályázat benyújtásán dolgoznak jelenleg.

Épület a falugondnoki berendezéseknek

Beszámoló taggyűlését tar-
totta nemrég a lenti Civil Nyug-
díjas Klub. Császár Dezső el-
nököt megvalósított program-
jaik összefoglalójára kértük
még a taggyűlés előtt:

– Az egyik legeredménye-
sebb évet tudhatjuk magunk
mögött, 15 alkalommal tartot-

Évet értékelt a lenti Civil Nyugdíjas Klub
tunk foglalkozásokat, melyeket
nagy érdeklődés mellett sikerült
megrendeznünk. Olyan progra-
mokat terveztünk, melyek min-
denki számára tartogattak él-
ményt, így szívesen látogatták
klubtársaink. Jól bevált prog-
ramjaink megtartásra kerültek,
ilyenek a farsang, a nőnap, a

férfinap, különböző ismeretter-
jesztő előadások, karácsonyi
ünnepélyünk. Új programokat
kezdeményeztünk, köztük a
számítógépes tanfolyamunkat,
bor- és pogácsaversenyünket
említeném. Ellátogattunk Bár-
szentmihályfára, az ottani rész-
önkormányzat meghívására,
megtekintettük a lenti evangé-
likus templomot, valamint ka-
rácsony előtt asztaldíszt ké-
szítettek az ügyes kezű klub-
tagjaink.

– Milyen programokat ter-
veznek 2018-ra?

– Bevált, sikeres program-
jainkat folytatjuk, tovább mé-
lyítjük a lovászi és a csesztregi
klubokkal való kapcsolatunkat.

A Társadalmi Szerepvállalás
Erősítése Lentiben uniós pro-
jekt keretben Idősek hónapja
programsorozatot szervezünk
szeptember és október idősza-
kában, mely előadásokat, ren-
dezvényeket, kiállításokat, gya-
log- és kerékpáros túrát is tar-
talmaz. Célunk a klubtagság
mellett megszólítani a többi
civil szervezet tagságát, vala-
mint a város nyugdíjas lakóit
is. Kiemelném az előbb említett
gyalogtúrát, melyhez hasonlót
már tavaly is szerveztünk és
nagyon jó fogadtatása volt,
ezért már tavasszal ráhango-
lódunk egy újabb túrával a fő
eseményre.

dj

Császár Dezső a beszámolót tartja a taggyűlésen.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
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Családoknak kedvezményes belépõk!

www.lentifurdo.hu, facebook.com/lentifurdo Tel: 0692/351-320•

Lazítson pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

Lazítson pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

Próbálja ki az ÚJ ÉLMÉNYFÜRDÕT, ahol
óriáscsúszda, családi-és gyermekcsúszdák,

gyermekmedence, jakuzzi, nyakzuhanyok, masszázságyak
kínálnak pihentetõ felüdülést és szórakozást!

Próbálja ki az ÚJ ÉLMÉNYFÜRDÕT, ahol
óriáscsúszda, családi-és gyermekcsúszdák,

gyermekmedence, jakuzzi, nyakzuhanyok, masszázságyak
kínálnak pihentetõ felüdülést és szórakozást!

Tele élettel - tele élménnyel!Tele élettel - tele élménnyel!

Hétvégéken
szauna

szeánszok!

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Múltkor társaságban ki-
derült, hogy lakberendezés-
sel foglalkozunk. Ezért ne-
kem szegezték a kérdést:
miért is van szükség rátok?
Egy pillanatra meglepődtem
a kérdésen, majd eszembe
jutott Balázs.

– Van nekem egy bará-
tom, Balázs. Az alkatának
köszönhetően sohasem volt
a nők ideálja. Minden ruha
úgy állt rajta, mint tehénen a
gatya. Pedig mindent meg-
próbált. Járta az üzleteket, az
olcsótól a méreg drágáig
minden ruhát felpróbált –
sikertelenül. Ezen annyira
elkeseredett, hogy az élettől
is elment a kedve. Míg egy
szép napon az egyik barátja
ajánlott neki egy jó divat-
tervezőt. Aki azért jó, mert
nem csak tervezni tud, de el
is tudja készíteni.

Balázs hitetlenkedve ment
el hozzá. Amint belépett az
ajtón, egyből levették a mé-
retet róla, ajánlottak neki fa-
zont, anyagokat, amiből köny-
nyen tudott választani. Amint
elkészült a ruha, Balázs re-
zignált nyugalommal nézett
a tükörbe. Biztos volt benne,
hogy ez is úgy fog állni
rajta, mint tehénen a gatya.

A legnagyobb döbbene-
tére marha jól nézett ki.
Nem volt pocak, nem lógott
rajta sehol sem a ruha, de
nem is nézett ki úgy, mint a
kötözött sonka. Balázsnak
megjött az életkedve, és
ezért a nők is észrevették…

Egy otthon is olyan, mint
egy ruha.

Aki nem érzi jól magát
benne, az felhív bennünket.
Mi megtervezzük, és legyárt-
juk. Így lesz olyan az ottho-
na, amiben jól érzi magát.

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Mint tehénen a gatya…

Zalaegerszegtől 30 km-re, a
Göcsej nyugati oldalán találha-
tó . A falu a Medes-Pórszombat

patak domboktól körülvett völ-
gyében fekszik, minden irány-
ban erdő veszi körül. A köz-
séget a Morgos patak szeli át,
ami a falu végén a Medes-
patakba folyik. A település
természeti értékekben igen gaz-
dag, különösen a patakvölgye,
valamint az erdők környéke.

Jelenlegi ismereteink alap-
ján Pórszombat múltjáról a XV.
századig nincs írásos emlék.
Neve először 1425-ben Zsig-
mond király uralkodása idején
kelt határjárási leírásban olvas-
ható először. A dokumentum
„Porzombathya” néven említi.
Az előtag a Pór nevű birtoko-
sára, mások szerint lakói fog-
lalkozására, társadalmi helyze-
tére, míg az utótag a szomba-
tonként tartandó vásárokra utal.

A Pórszombattal szomszé-
dos Medes már korábban, 1408
elején jelenik meg először írá-
sos dokumentumban. A Medes
név a „meddő” szónak azzal a
jelentésével magyarázható, hogy
száraz, aszú, holt. Az írások
1460 körül említik Medes falu
templomát, melyet a környék
legmagasabb pontján, a Szent-
egyházi tetőn helyeztek el.

A XVI. század közepén
Medes már Pórszombattal együtt
szerepel az írásokban. A török
uralom idején Medes végleg
elpusztult, helyét őrzi a Medes
erdő, Medes-hegy és a Medes-
patak.

A XVII. század végén szer-
zi meg a terület Eszterházy Pál,
s ettől kezdve az Eszterházy
hercegi birtokok egyike.

Pórszombat története 1945-ig

1875-ben elsők között épült
állami iskola Pórszombaton,
Zalabaksán.

A falu lakosai kisbirtokosok
voltak néhány hold földdel.
Kereseti lehetőség a faluban

élő Mohaupt Oswald és Máyer
Lipót uraságnál volt.

Mohaupt Oswald l876-ban
téglagyárat, l898-ban deszka-
gyárat alapított. A téglagyár az
1990-es évekig működött, ma
már csak a megmaradt kémény
emlékeztet rá.

A gazdasági fejlődésnek az
I. világháború vetett véget, ami
a falu lakosságának sok szen-
vedést okozott. A háborúban
elesettek (42 fő) emlékét őrzi a
temető bejáratánál elhelyezett
hősi táblák sora.

Az 1924. évi földreform
több családot földhöz, házhely-
hez juttatott, ekkor épült be a
mai Petőfi utca.

A II. világháborúban a köz-
ség 24 lakója vesztette életét. Az
I. és II. világháborúban eleset-
tek emlékének tiszteletére 1992-
ben hősi emlékművet állítottak.

A falu temploma.
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Nyolcadik alkalommal gyűl-
tek össze sportolók és szur-
kolók az Arany JánosLentiben
Általános Iskola és AMI tor-
natermében megtartott Sport-
tigris Amatőr Teremlabdarúgó
Torna kétnapos megméretteté-

A Sasi-Benz a tornagyőztes

sére, ahol ezúttal is a mozgás és
a sport szeretete hozta össze
egy jó hangulatú hétvégére a
játékosokat.

A torna népszerűségét mu-
tatja, hogy nem csak Zalából,
de a szomszédos Vas megyéből

és a határon túlról, Szlové-
niából összesen 22 csapat vett
részt a sportrendezvényen és 70
mérkőzést bonyolítottak le.

Az amatőr játékosoknak
szervezett tornán a dobogóról
éppen csak lecsúszva negyedik
helyen végzett a „Kis Bence
Fiai” nevet viselő csapat,
bronzérmes lett a Lentikápolna
együttese, második helyen lé-
pett a dobogóra a Szécsiland
csapata és ez alkalommal a
Sasi-Benz játékosai érdemelték
ki a legjobbnak járó arany-
érmes helyezést.

Mint minden alkalommal,
most is külön elismerésben
részesültek a torna legeredmé-
nyesebb focistái. A torna gól-
királyának járó elismerést ez-
úttal , a Sasi BenzTóth Bence
játékosa vehette át, aki kilenc
alkalommal talált az ellenfél
kapujába, a legjobb játékos
különdíjat , aHorváth István

Szécsiland labdarúgója kapta, a
legjobb kapusnak járó elisme-
réssel pedig aBenczik Gergő
„Kis Bence Fiai” csapat háló-
őrének teljesítményét díjazták.

A tornagyőztes csapat.

Lendvajakabfán beveze-
tésre került a könyvtárba az
internet. A látogatók heti 6
órában használhatják, de ter-
mészetesen a könyvtárat is.

A Települési Arculati Ké-
zikönyv elfogadásra került,
ami az adott falunak az
egyedi arculatát mutatja be.

Az önkormányzat sikere-
sen pályázott az első és a
második világháborús em-
lékmű felújítására, 500 000
forintot nyert. Tavasszal
kezdődik a felújítás.

Emlékművek
felújítására nyert
Lendvajakabfa
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés 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

Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér

Közéleti havilap

Szerkesztõség:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.

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

Kiadja: Zalatáj Kiadó
Készült:

Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.Göcsej Nyomda Kft.;
Tel./Fax: (92) 316-783

ISSN 1585-3411

Lenti és Vidéke

A megyei labdarúgó-baj-
nokság I. osztályában a kilen-
cedik helyen zárta az őszi sze-
zont a .Lenti TE

A téli szünetben fontos do-
log történt a csapat életében, s
erről , a klub el-Fehér Rudolf
nöke számolt be.

– Nemrég írtuk alá a meg-
állapodást Tóth Bálinttal, a Crea-
ton South-East Europe Kft.
ügyvezető igazgatójával, ennek
értelmében a tavaszi szezontól
Creaton-Lenti TE néven szere-
pel együttesünk. A névhaszná-
lati szerződés három évre szól.
Mivel edzőnk, le-Kovács Béla
mondott, ezért olyan döntés szü-
letett, hogy játékos-Szabó Tibor
edzőként irányítja a csapatot.

Az elnök szólt a játékál-
lományban történt változások-
ról is. TeskándraCzigány Ádám
igazolt, érkezett viszont két
olyan labdarúgó Horváth Sza-
bolcs Ba-(Pókaszepetkről) és
log Gergő (Ausztriában dol-
gozott) személyében, akik ko-

A kilencedik helynél többre képes a csapat
Creaton-Lenti TE néven szerepelnek tavasszal

rábban már játszottak Lentiben.
Fehér Rudolf szeretné, ha ta-
vasszal előbbre lépne a csapat a
tabellán.

Szabó Tibor elmondta, hogy
várhatóan is távo-Lukács Máté
zik, mégpedig a ZTE FC U17-
es csapatához.

– Január közepén kezdtük
meg a felkészülést – mondja
játékos-edző. – Három héten
keresztül heti három edzés van,

a hétvégéken pedig a nagypá-
lyás műfüves bajnokságban
szereplünk. Az utolsó két hét-
ben heti két edzés szerepel
majd felkészülési programban.

A 2017-es csapat.

A játékos-edző úgy fogal-
mazott, hogy saját elvárása a
csapattal szemben legalább 2-3
hellyel előbbre lépni a táblá-
zaton a bajnokság végére.

Alsószenterzsébet Önkormányzata is benyújtotta anyagát a
Földművelésügyi Minisztérium által kiírt pályázatra, ami a zárt-
kerti besorolású ingatlanok mezőgazdasági hasznosítására ter-
jed ki. Emellett a Leader-pályázat keretében a harangláb fel-
újítására is pályáznak.

– Az önerőt természetesen letesszük, hiszen nem az ál-
lamtól várunk mindent – mondja polgármester.Horváth László
– Úgy korrekt, hogy mi is tegyünk hozzá a beruházáshoz, ne
csak várjunk a készre.

Nem csak az államra várnak
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Nyár út 1.8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter,

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

étteremvezetõ-helyettes•

felszolgáló•

barman•

az alábbi

pozíciókba munkatársakat keres:

Jelentkezni önéletrajzzal az
alábbi e-mail és postacímen lehetséges:

hr@balancehotel.hu; 8960 Lenti, Táncsics M. u. 8.

A Thermal Hotel Balance**** Lenti

• éttermi kisegítõ

konyhai kisegítõ•

szobalány•

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


