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A wesendorfi testvértelepülésről érkezett vendégeket fogad-
ta a napokban a tagsága.Pákai Német-Magyar Baráti Kör

– Színes programokkal készülünk ezekre a találkozókra, de
hagyunk időt a családoknál történő barátkozása, újabb isme-
rősök szerzésére is – emelte ki polgármester, aLukács Tibor
baráti kör elnöke. – Az idén a „Múzeumok Éjszakája” progra-
mok miatt változtatnunk kellett eredeti terveinken (zsúfoltak
voltak a múzeumok), de a Terror Háza Múzeumban tett buda-
pesti látogatásunk kárpótolta a vendégeinket.

Német vendégek Pákán

A társaság a gulyásfőzés és ebéd után.

A lenti járás pedagógusait
és az intézmények dolgozóit
ünnepélyes keretek között kö-
szöntötték a tanév utolsó he-
tén. A Lenti Városi Művelő-
dési Központ színháztermé-
ben először ,Horváth László
Lenti polgármestere szólt a
megjelentekhez:

– Nehéz és tiszteletre mél-
tó pálya ez, hiszen a pedagó-
gusok közösségeket formál-
nak, tudást adnak át, úgy,
hogy megfeleljen a változó
korok kihívásainak, mellette
nevelnek, egyéni sorsokat csi-
szolnak, ugyanakkor a figye-

„Nehéz és tiszteletre méltó pálya ez…”
Járási pedagógus nap

A kitüntetettek…

lem központjában állnak, s egy-
ben kiszolgáltatottak is.

Ünnepi beszédet Györe Edi-
na, a Szociális és Gyermekvé-
delmi Főigazgatóság Zala Me-
gyei Kirendeltségének igazgató-
ja mondott, aki beszédében fel-

idézte az első, 1952-ben tartott
pedagógusnapi köszöntést, majd
gondolataiban a kertészéhez
hasonlította az oktató munkát:

– A szülők hozzák a palán-
tát, az iskola arra vállalkozhat,
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– Milyen programjaik voltak még?
– A térség látnivalóit említve a csesztregi gyáregységekbe

tettünk látogatást, de említhetem még a fővárosi kirándulás
közben a Citadella, vagy épp a gödöllői királyi kastély megte-
kintését is. Most a hivatalunkkal szemben kialakított szabadidő
park árnyas hűvösében gulyásebédünket költöttük el. Egyéb-
ként húsz fő érkezett hozzánk, többségüket családoknál, baráti
vendéglátás keretében szállásoltuk el – tette hozzá Lukács Tibor.
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Német vendégek Pákán

Székesfehérvári kirándulá-
sukról és a hagyományos
lendvadedesi klubdélutánról
is beszámolt , aBarta Ödönné
Szépkorúak Civil Szervezete
vezetője legutóbb:

– Lendvadedesi klubdél-
utánunkra Horváth László,
Lenti polgármestere is kiláto-
gatott, közösen koszorúztuk
meg az itt lévő II. világhábo-
rús emlékhelyet. Ezt a dél-
utánt Szabadi Tamás polgár-
mester úrnak is köszönhetjük,
hiszen évről évre ő biztosítja a
lendvadedesi önkormányzat
épületét a rendezvényünkhöz,

Pákozdi kirándulás és klubdélután
ahol kulturált körülmények
között helyben készített pör-
költtel, tarhonyával vártuk
tagjainkat.

– Milyen programjuk volt
még?

– 52 fő részvételével ki-
rándultunk Székesfehérvárra,
ahol megtekintettük a város
nevezetességeit, valamint el-
látogattunk a pákozdi honvéd-
ségi parkba is, amely szerve-
zetünk jellegénél fogva – hiszen
volt fegyveres erők és testüle-
tek tagjaiból áll – nagy élmény
jelentett a kirándulóknak.

-d-

Az egybegyűltek Horváth Lászlóval.

Járási pedagógus nap
hogy megmunkálja körülöt-
te a földet, ösztönzi, hogy a
gyökerei táplálékot kap-
janak... – hangzott a be-
szédben.

Az ünnepségen elismerés-
ben részesült , aTabáni Miklós
rédicsi Móra Ferenc Általános
Iskola pedagógusa, Bazsika
Ervinné, a csesztregi Kerkai
Jenő Általános Iskola pedagó-
gusa, Bicsákné Brenner Ani-
kó, a pákai Öveges József
Általános Iskola pedagógusa,
Németh Andrea, a lovászi
Buda Ernő Körzeti Általános
Iskola pedagógusa, Nagy Já-
nosné, a Zala Megyei Gyer-
mekvédelmi Központ és Terü-
leti Gyermekvédelmi Szak-
szolgálat IV. sz. Lakásotthon-
hálózatának pedagógusa, Tóth
Sándorné, a Zalaegerszegi
Szakképzési Centrum Lámfa-
lussy Sándor Szakképző Is-
kolájának pedagógusa, Né-
meth Zoltán Ferencné, a Lenti
Mesevár Óvoda óvodapeda-
gógusa, , a lentiBoa László
Arany János Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola

pedagógusa, Kovácsné Papp
Renáta, a lenti Arany János
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola pedagógusa,
Sabáli László József, a lenti
Arany János Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
pedagógusa, Bosnyákné Hor-
váth Anikó, a Gönzi Ferenc
Gimnázium és Szakgimná-
zium pedagógusa, Goór Tí-
mea, a Móricz Zsigmond Egy-
séges Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény gyógype-
dagógusa, Baloghné Bedő
Judit, a lenti Vörösmarty Mi-
hály Általános Iskola peda-
gógusa, , a Len-Kiss Róbertné
ti Vörösmarty Mihály Álta-
lános Iskola pedagógusa.

Az ünnepségen Arany Dísz-
oklevelet kapott Imre Istvánné
nyugalmazott pedagógus, Göncz
Lászlóné nyugalmazott peda-
gógus, nyugal-Kovács Zoltán
mazott pedagógus. Vas Dísz-
oklevelet vett át Fodróczy
Ferencné nyugalmazott peda-
gógus. Rubin Díszoklevelet
vett át , nyu-Bányai Árpádné
galmazott pedagógus.
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„D” típusú sportpark ünnepélyes átadására került sor a közel-
múltban . A „Sportparkok kialakítása Lentiben” pályá-Lentiben
zat keretében megvalósított létesítmény avatóján először dr. Pál
Attila, a megyegyűlés elnöke mondott beszédet, kiemelve: jól
illeszkednek a városban zajló fejlesztések a kormány családtá-
mogatási programjához:

– A közelmúltban megújult Lentiben a bölcsőde, az óvoda, új
épületben működik a családsegítő központ, ez a sportpark pedig
a fiatalabb és idősebb korosztályt is egyaránt szolgálja – mondta
az elnök.

Az átadáson polgármester részletezte aHorváth László
beruházást:

– A sportparkok építése három helyszínt is érint városunk-
ban, most a Kossuth út 1. mögötti játszótér mellett került ki-
alakításra ez a 150 m -es edzőhely. Hat elemcsoport lett beépít-2

Sportparkot avattak

Horváth László, dr. Pál Attila és Czigány Tibor, a Lenti Város-
üzemeltető Kft. ügyvezetője vágta át a szalagot.

Ki is próbálták azonnal a sportszereket.

ve, köztük függeszkedő, húzódzkodó, fellépő, fekvőtámasz, lét-
rafüggeszkedő egységeken gyakorolható a szabadtéri testedzés.

A polgármester még elmondta, a gumiburkolattal ellátott
sporttér közel 18 millió forintba került, a következő, 90 m -es2

hasonló gyakorlóhely az Arany János Általános Iskola és AMI
udvarán kerül felállításra.

(d)
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„Zalai Innovatív Foglal-
koztatási Paktum megvalósí-
tása” elnevezésű projekt „Adj
egy ötöst” hálózatépítő konfe-
renciasorozat munkacsoport ha-
todik találkozójára került sor
június 19-én Lentiben.

A rendezvényen Pácsonyi
Imre, a megyegyűlés alelnöke
ismertette a projekt aktua-
litásait:

– Időarányosan jól állunk,
a vállalkozóvá válás 40 főnél
megvalósult, ennyien alapítot-
tak vállalkozást a szakmai tá-
mogatottak közül. A megyei

„Adj egy ötöst”
Célkeresztben a foglalkoztatás

Pácsonyi Imre ismertette a projekt aktualitásait.

paktum 2021-ben fejeződik be,
időarányosan addig kell telje-
sítenünk az indikátorokat.

Az alelnök elmondta még,
hogy közel 180 olyan munka-
vállalót sikerült munkahelyhez
juttatni, akinek a képzése és a
bértámogatása a munkáltató
szempontjából is előnyös volt,
hiszen a foglalkoztatottaknál
az állam támogatja a bért és a
járulékokat. Kiderült továbbá,
hogy új elemként megtörténik
a projektben a helyi termelők,
kézművesek felmérése, róluk
adatbázis készül, amely előse-

gítheti a vevők és termelők kö-
zötti kapcsolatok kialakulását.

Halász Eszter, a Zala Me-
gyei Vállakozásfejlesztési Ala-
pítvány projektmenedzsere a
találkozón a Széchenyi prog-
ram keretében megjelent tá-
mogatásokat részletezte.

Filó Gabriella, a vállako-
zásfejlesztési alapítvány lenti
irodavezetője kiemelte a Ma-
gyar Vállalkozásfejlesztési Ala-
pítvány 10 millió forint keret-
összegű támogatását, ahol op-
ció, hogy 1 és 10 év között mi-
lyen futamidőre veszik igény-
be ezt a vállalkozók, melyet

3,9 %-os kamattal adnak. Má-
sik lehetőség saját forrásból
adott hitelük, amely ugyancsak
10 millió forintig igényelhető.
Itt mezőgazdasággal foglalko-
zó vállalkozások támogatására
is lehetőség van. Igyekeznek
minden fórumon tájékoztatást
adni a lehetőségekről, irodáik
a megye öt városában megta-
lálhatóak, a jó termék aztán
„szájról-szájra” is terjed, hi-
szen aki felvette, elmondja az
ismeretségi körében a lehető-
ségeket, kedvet teremtve ezzel
másoknak is.
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A 2019. június 20-i ülésénZala Megyei Közgyűlés dr. Sipos
Gyula megyei rendőrfőkapitány számolt be a megye közbiz-
tonsági helyzetéről, legfontosabb intézkedéseikről és feladataik-
ról. Elmondta, hogy az elmúlt évben csökkent a regisztrált
bűncselekmények száma Zalában, nem történt olyan kiemelten
súlyos, a köznyugalmat megzavaró esemény, amely megren-
dítette volna az itt élők és az ide látogató turisták biztonság-
érzetét. Kérdőíves felmérés is igazolja, hogy a lakosság szub-
jektív biztonságérzete jó.

Töreki Sándor, az országos rendőrfőkapitány helyettese fel-
szólalásában arra utalt, hogy 2010-ben mintegy 450 ezer
bűncselekmény történt Magyarországon, ez a szám a múlt évre
180 ezer körülire csökkent. Ebben a zalai rendőrök is jelentős
eredményeket értek el, egyes helyi kezdeményezéseiket pedig
országos szintre is kiterjesztették – jelezte.

Ezt követően igazgató tájékoztatta a grémiumot aEgri Gyula
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előző évi tevé-
kenységéről, melyben a beavatkozások mellett egyre inkább elő-
térbe helyezték a proaktív hatósági munkát és a preventív kom-
munikációt. A tudatos megelőzés eredményeként jelentősen
csökkent a megyében a tűzesetek száma, amely még az ötéves
átlag felét sem érte el 2018-ban, valamint nem történt a megyé-
ben szén-monoxid-mérgezés miatti haláleset sem.

Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke köszönetet mondott a két
szervezetnek a megye lakosságának biztonsága érdekében vég-
zett munkájáért.

Elfogadta a megyegyűlés a Zala Megyei Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat munkájáról szóló tájékoztatót, melynek közép-
pontjában a horvát nyelv, a kultúra, a hagyományok megismer-

Évek óta csökken a bűncselekmények száma Zalában

tetése, a horvát nyelvű hitélet és az anyaországgal való kapcso-
latok erősítése áll.

A következőkben módosította a testület a Zala Megyei Ön-
kormányzat 2019. évi költségvetését, valamint jóváhagyta a
zalavári Szent István kápolnában található kulturális javak in-
gyenes megyei önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó
kérelem benyújtását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez.

Zárt ülésen döntött a testület a megyei közgyűlés által alapí-
tott kitüntető cím és díjak 2019. évi díjazottjairól. Az elismeré-
sek átadására a 2019. szeptember 14-én tartandó ünnepi közgyű-
lésen kerül sor. (Forrás: Zala Megyei Önkormányzat)

Dr. Pál Attila köszönetet mondott a két szervezetnek.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Lenti és Vidéke

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

Hirde
ssen
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Nagyszabású ünnepség, miniszteri, elnöki, képviselői, pol-
gármesteri jelenlét, új bemutatóterem átadása, gyárlátogatás, így
jellemezhetnénk néhány szóval a jubileumilenti Németh-Fa Kft.
rendezvényét.

– Köszönöm dolgozóinknak, hogy ma ünnepelhetünk –
mondta ügyvezető igazgató. – Bemutatótermünk,Németh László
üzletünk létrehozása mögött sok munka áll, nagyon fontos szá-
munkra, hogy vásárlóink közel kerüljenek termékeinkhez, meg-
ismerjék azokat.

Németh László a továbbiakban felidézte a cég múltját, törté-
netét, érintve például a gazdasági válság okozta nehézségeket.

– Jelenleg száz fővel működik a vállalkozás, rönkfeldolgo-
zás, tömörfa megmunkálás, faházak gyártása, s kiemelt termék-
ként ablak- és ajtógyártás adják a fő profiljainkat – hangzott a
tájékoztatóban. A további fejlesztések kapcsán kiderült, nyolc-
lakásos szolgálati házat alakítanak ki az ideérkező, duális kép-
zésben részesülő tanulóknak és üzleti partnereiknek.

25 éves a Németh-Fa Kft.
Az ünnepség folytatásában polgármester,Horváth László

Vigh László dr. Palkovics Lászlóországgyűlési képviselő, majd
Innovációs és Technológiai miniszter köszöntötte a meg-
jelenteket:

– Az előbbi tájékoztatóból kiderült, hogy valójában mikép-
pen kell felépíteni, működtetni, fejleszteni ma Magyarországon
egy kis és közepes családi vállalkozást, hogyan lehet alkalmaz-
kodni a folyamatosan megjelenő technológiai változásokhoz –
kezdte gondolatait a miniszter. – Hazánk gazdasága ma már erős,
egyre nagyobb támogatásban tudja részesíteni vállalkozóit.

Palkovics László a továbbiakban utalt a gazdasági mutatók
első negyedéves 5,3 százalékos növekedésére, amely érzékelteti,
hogy a magyar tulajdonú gazdasági szféra erősödött meg az
utóbbi időszakban.

Az ünnepség folytatásában szalagátvágással adták át az új
bemutató termet, majd a cégvezetés üzembejárásra és ünnepi
ebédre hívta a vendégeket.

dj
Palkovics László szerint a cég működése jó példa arra, ho-
gyan kell alkalmazkodni a technológiai változásokhoz.

Szalagátvágással adták át az új bemutató termet.

Június harmadik hétvégé-
jén tartották a szokásos, éven-
te megrendezésre kerülő fa-
lunapi rendezvényt Lendva-
jakabfán.

Főzőversennyel színesítet-
ték a rendezvényt. Öt csapat

Falunap Lendvajakabfán
nevezett az első alkalommal
megrendezett versenyre.

A déli szentmise után ebéd-
del vendégelték meg a falube-
lieket és a rendezvényre láto-
gatókat. A délutáni jó hangu-
latról az gondosko-Illés Band

dott, miközben Herman Gréta
műsorát is meghallgathatta a
közönség.

Közben elkészültek a vad-
disznóból készült ételek, ame-
lyeket 4 tagú zsűri bírált. A
győztes csapat jutalma egy 4
személyre szóló vacsorameghí-
vás volt a lenti Balance Hotel-
ba. A legfinomabb ételt a Végi
&Fordán csapat készítette.

– Ezt követően kezdetét
vette a vidám szórakozás. Es-
tébe nyúló táncolással és vi-
dámsággal zárult a nap. A fa-
lunapra sikerült önkormányza-
tunk udvarát szépíteni, kerítést
csináltattunk, ezzel is igé-
nyesebb arculatot próbáltunk
kialakítani – mondta Lisz-
jákné Babolcsai Erika polgár-
mester.Az Illés Band és Herman Gréta szórakoztatta a közönséget.

A hangulatra nem lehetett panasz.
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Hagyományos rendezvé-
nyét tartotta Szentgyörgyvölgy
község június 2-án. A program
azonban különbözött az eddi-
giektől abban, hogy az EFOP
1.5.3-16-2017-00069 projekt
keretében valósult meg.

A rendezvényen minden
évben jókedvű műsorok és
különböző események szóra-
koztatják a gyerekeket és csa-
ládtagjaikat. A mostani műsor
különösen színes volt. Ribizli
bohóccal indult a program,
majd volt „KRESZ-Park”, rend-
őrségi ügyességi kerékpáros
verseny ajándékokkal. Lehe-
tett tekézni és lengő tekézni,
volt nagy légvár, traktor be-
mutató, csillámtetoválás. A dél-
utánt kincskereső túra zárta. A
rendezvény egész ideje alatt

Gyermek- és családi nap Szentgyörgyvölgyön
Rajzversenyt és kiállítást is rendeztek

palacsintát és üdítőt kaptak a
gyerekek.

A gyerek- és családi napon
kerültek kiosztásra annak a
rajzversenynek a díjai, ame-
lyet a nemrég épült védőnői

szolgálat díszítésére hirdetett
meg a település önkormány-
zata. A beérkezett rajzokból
kiállítás volt látható a TSZK
épületében.

VZs

Ribizli bohóc műsorával kezdődött a program.

Fotó: Tóth EszterFotó: Tóth Eszter

A hagyományoknak megfelelően gazdag programkínálattal
várta a falu legnagyobb ünnepén az érdeklődőket a helyi önkor-
mányzat.

– Pünkösdi programjaink mind a helyiek, mind az ideláto-
gatók számára nagy vonzerővel bírnak. Minden korosztályt
figyelembe vettünk a kétnapos rendezvény megtervezésekor -
részletezte a rédicsi pünkösdi programok kapcsán Soós End-
réné polgármester. – A hétvége vasárnapján a falu búcsújával
kapcsolatos ünnepi szentmise, majd barátságos labdarúgómér-
kőzés, este búcsúi bál várta a szórakozni vágyókat. Pünkösd-
hétfőn az immár nagy hagyományokkal rendelkező főzőver-
sennyel indultak a programok, az idén is 16 csapat nevezett a
versenyre. Délután Vigh László országgyűlési képviselő nyi-
totta meg a programkavalkádot, ahol kulturális műsor, bika
rodeó, veterán járművek kiállítása, kézműves és helyi termékek
vására került megrendezésre.

Az est sztárvendége a Groovehouse zenekar volt Rédicsen.
(d)

Pünkösdi sokadalom Rédicsen

Nagy sikert aratott az ingyenes rodeó.

2015 óta vesz részt aLenti
Virágos városok környezetszé-
pítő akcióban, ahol már rangos
elismeréseket is kapott – tájé-
koztatott pol-Horváth László
gármester a napokban. Lapunk
a zsűrizés munkájába kapott
betekintést és közben kérdé-
seinket is feltehettük a díjazás
feltételeiről.

– Mivel környezetszépítő
akcióról van szó, összetett fel-
tételeknek kell megfelelniük a
pályázóknak – részletezte a
zsűri elnökeként Lancsák Lajos
nyugalmazott főkertész Nagy-
kanizsáról. – Nem csak a vi-
rágokat nézzük, követjük a
lakosság hozzáállását, külön-

„Gyöngyszeme a megyének…”

böző akciókban való részvéte-
lét, megfigyeljük a zöldterülte-
tek nagyságát, bővülését, elhe-
lyezkedését. Vizsgáljuk még a
virágos helyszíneket, a virá-
gok mennyiségét, a helyek
fenntartottságát, de egyben a
szemétgyűjtési szokásokat, a
hulladékgyűjtés feltételeinek
meglétét.

– Hol áll városunk megyei
összehasonlításban az előbbi
szempontok alapján?

– Lenti az egyik gyöngysze-
me a megyének, szinte kiemel-
kedik fürdővárosaink, sorából
rendezettségében és a tervezett
további fejlesztésekben is.

dj

Horváth László polgármester további környezetvédelmi fej-
lesztésekről is tájékoztatott.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Lenti lentiszombathelyi településrészén, az egykori iskola
felújított épületében energiaudvart alakítottak ki a Zala Megyei
Önkormányzat beruházásában.

Képzési és bemutató céllal hozták létre az energiaudvart,
ahol az érdeklődők, a célcsoportok az energia hatékony és taka-
rékos megoldásaival találkozhatnak. Lentiszombathelyen a pro-
jekt négyféle eszközt tartalmaz: napelem és napkollektor részt,
továbbá szélgenerátor és növényi olajjal működő generátor
került beépítésre.

Telepítésre került egy napkollektor a melegvíz gazdaságos
előállításának érdekében. Az 1 m déli tájolású felületre a nyári2

hónapokban naponta több, mint 5kWh hőmennyiség érkezik, és
ebből napkollektorokkal 2-3 kWh hőmennyiséget tudnak hasz-
nosítani. 1 m napkollektorral nyáron napi 50-60 l vizet képesek2

50 C-ra melegíteni. Bár a téli hónapokban hasznosítható nap-0

energia viszonylag kevés, a tavaszi, őszi hónapokban már 1,5-2
kWh/m hőmennyiséget lehet napkollektorral előállítani.2

A tetőre 4 db, összesen 2,5 m sík panel került, ami szigetelt2

hidraulika rendszeren keresztül csatlakozik egy energiatakarékos
keringető szivattyúval. A rendszer része még egy 550 literes
víztartály, valamint egy szolár vezérlő egység.

Az udvaron telepítésre került egy 1 kilowatt teljesítményű
vertikális szélgenerátor, ami szintén az áram termelésében segít.

Energiaudvar létesült Lentiben
A szélgenerátor a szél energiáját alakítja át forgó mozgássá,
amellyel egy egyenáramú generátort hajt meg, így elektromos
áramot állít elő. Az így előállított 12V feszültségű villamos ener-
giát akkumulátorban lehet tárolni és igény szerint bármikor fel-
használni – azaz elektromos berendezéseket (pl. világítás) üze-
meltetni vele.

A generátor két hosszú élettartamú 12 voltos akkumulátor
segítségével tárolja a megtermelt áramot. A teljesen feltöltött
rendszer bármilyen 12 voltos LED-es lámpatesteket szinte kor-
látlan ideig el tud látni, de egy nagyobb teljesítményű fogyasz-
tót, mint például egy televíziót is 6-7 órán keresztül képes
működtetni.

A 220 voltos áram termelésében segít még egy mobil nö-
vényi olajjal táplált mini erőmű is. Ez gyakorlatilag úgy műkö-
dik, mint egy személygépkocsi motorja, amely egy 1900 cm -es3

mechanikus adagolású diesel motor, ami képes használt növényi
olajjal is működni. A motor egy általa meghajtott generátor
segítségével alakítja át a mozgási energiáját elektromos árammá.
A dízelmotor feltöltött teli tankkal (~5 liter) nagyságrendileg 16
órát képes üzemelni. A növényi olajjal táplált mini erőmű 2 db
nagyteljesítményű flex gépet ki tud szolgálni elegendő árammal.

Ezen eszközök a környezetvédelem szempontjából kiválóan
alkalmasak arra, hogy bemutassák a megújuló energiák felhasz-
nálásának lehetőségeit, hogy a későbbiekben akár felhaszná-
lóként is minél szélesebb körben legyenek alkalmazva ezek a
technikák.

A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió
és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Képzési és bemutató céllal hozták létre az energiaudvart.

Császár Dezső, Lenti Gya-a
logló Idős Klub Civilés a
Nyugdíjas Klub vezetője mind-
két egyesülés közelmúltban tar-
tott programjairól tájékoztatott:

– A Lenti Gyalogló Idős-
klub aktuális túráját a Nemzeti
Összetartozás Napjához kap-
csolódva tartotta meg. Autóval
mentünk fel a rédicsi Tenke-
hegyre a magyar-szlovén ha-
tárhoz. Itt a határkövek mellett
elhaladva érkeztünk a szlové-
niai Lendva-hegyre, majd pe-
dig a pincék és szőlők között
sétálva a Vinárium kilátóhoz,
ahol lehetőség volt a torony-

Túráznak és vetélkednek
Aktív nyugdíjasok Lentiben

ból megcsodálni a táj szépsé-
gét. A megérdemelt pihenő után
indultunk vissza. A túrát – me-
lyen 25 fő vett részt – a Civil-
kurázsi Közalapítvány támogatta.

– Milyen rendezvényről szá-
mol be az Idős Klub szem-
pontjából?

– Május végén Harkányban
került megrendezésre a IX.
Országos Nyugdíjas Ki mit
tud? döntője. A rendezvényen
a Civil Nyugdíjas Klubot, il-
letve egyedüli fellépőként vá-
rosunkat Kerese Sándor képvi-
selte szóló hangszer kategó-
riában. Szájharmonikán nép-

dalcsokrot adott elő, mint
megtudtuk, nagy sikert aratva.
A zsűri értékelése alapján a
korábban már megszerzett négy

arany minősítés után kiérde-
melte a legmagasabb kiemelt
arany minősítést, melyhez ez-
úton is gratulálunk neki!

A gyaloglók a Lendvai Vinárium tövében.
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Ragyogó nyári napsütés,
igazi bringás időjárás várta
mindazokat, akik kilátogattak
a Mocorgók az Egészségért és
a Környezetért Egyesület 15.
alkalommal megrendezett 24
órás kerékpáros maratonjára.

A korábbi évektől eltérően
idén nem csak időpont, de a
maraton útvonala is megválto-
zott mivel a út fel-Bánffy
újítási munkálatai miatt azt a
szakaszt ki kellett hagyni, így
a szervezők egy új, valamivel
rövidebb és könnyebb útsza-
kaszt találtak ki a résztvevők
számára.

Kovács Erik, a szervező
egyesület elnöke elmondta, a
dátum és az útvonal módosu-
lása miatti előzetes félelmeik
szerencsére nem igazolódtak
be, amit legjobban az bizo-
nyít, hogy már az első napon
közel kétszáz indulót regiszt-
ráltak, akik közül a jó időnek
köszönhetően nagyon sokan
egészen késő éjszakába nyú-
lóan rótták a köröket. Hoz-
zátette, a korábbi évek gya-
korlatától eltérően az útvonal
rövidülése miatt, a kerékpáro-
soknak ezúttal 10 kört, azaz

24 órán át nyeregben
45 kilométert kellett teker-
niük, hogy átvehessék a mi-
nimumot teljesítőknek járó
érmet.

A maraton a hagyomá-
nyoknak megfelelően délután
három órakor a Vörösmarty
úti iskolában felállított bá-
zistól indult, majd a Vörös-
marty út - Kossuth út - Beth-
len út - Béke út - Kossuth út -
Sugár út - Vörösmarty útsza-
kaszon folyamatosan haladva
ért véget vasárnap délután
háromkor.

A rendezvényt záró ered-
ményhirdetés során összesen
12 kerékpáros vehette át a
legkitartóbb 24 órát tekerő
bringásnak járó oklevelet, va-
lamint a szervezők díjazták a
legidősebb és legfiatalabb
résztvevőt is. A számadatok
ismertetésekor elhangzott, a
24 órát tekerők összesen 64
kört és azáltal 275 km-t tettek
meg a nap végéig 271 regiszt-
rált résztvevőt számláló ke-
rékpáros rendezvényen.

A maraton tombolasorso-
lással zárult, ahol számos apró
ajándék mellett egy mountain
bike kerékpár is gazdára talált.

A 24 órás csapat: Barabás Ádám, Berkes Marcell, Czigány
Levente, Gazdag Mátyás, Hermán Zsombor, Horváth Martin,
Hosszú Márk, Kovács Levente, Németh Dávid, Nyári Ákos,
Ujj Barnabás, Völgyi Viola.

A immár hagyo-Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ
mányosan, negyedik alkalommal szervezte meg az Oktatási
Hivatal által támogatott Zala megyei tanulmányi versenyek
díjátadó ünnepségét.

– Ünnepélyes keretek között adjuk át azoknak a Zala megyei
tanulóknak az oklevelet és a díjakat, akik a 2018/2019. tanévben
az Oktatási Hivatal által támogatott, Zalaegerszegi Pedagógiai
Oktatási Központ által szervezett országos és megyei tanulmányi
versenyeken értek el első, második, illetve harmadik helyezést -
hangzott el , a megyei közgyűlés alelnöke tájékoz-Pácsonyi Imre
tatójában. – A díjátadón a megyei és regionális fordulók
győzteseit díjazzuk.

Megtudtuk még, hogy minden évben más város ad otthont a
megyében a díjátadó ünnepségnek: Zalaegerszeg, Nagykanizsa,
Keszthely Lentiután az idei évben következett. A rendezvényen
köszöntőt mondott országgyűlési képviselő,Vigh László dr. Sif-
ter Rózsa, Zala megye kormánymegbízottja, Pácsonyi Imre,
Horváth László Tóth Ferenc,, Lenti polgármestere, valamint a
Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője.

Díjazták a tanulókat

Tornyos Fanni lenti tanuló veszi át kitüntetését Pácsonyi
Imrétől.

Festői környezetben, Lend-
vakecskésen, a 469. számú ha-
tárkőnél tartotta Lenti Város Ön-
kormányzata Lenti Honis-és a
mereti Egyesület a Nemzeti
Összetartozás Napja tisztele-
tére rendezett megemlékezését.

Az ünnepi esemény Sze-
keres Frigyesné versmondó

A Nemzeti Összetartozás Napján

szavalatával kezdődött, majd
Horváth László polgármester
mondott megemlékező beszé-
det. A folytatásban Simon
Márta egyesületi elnök vilá-
gította meg az esemény tör-
ténelmi hátterét, majd koszo-
rúzással zárult az ünnepség.

dj

Simon Márta beszélt a történelmi háttérről.

2019. július
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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

Rónási Gyuláné, lovászia
Olajbányász Nyugdíjas Klub
tagja a legutóbbi kirándulá-
sukról értesítette lapunkat:

– Első napunkat Bácskán
töltöttük, itt Szabadka magyar
vonatkozású emlékeivel is-
merkedtünk meg. A városné-
zés során ellátogattunk a sze-
cessziós városházára, majd a
zsinagógát és a Kosztolányi-
emlékművet tekintettük meg.
Továbbutaztunk Zentára, ahol
a zentai csata relikviáit bemu-
tató városi múzeumba láto-
gattunk el. A zentai program
után átkeltünk a Tiszán, ma-
gunk mögött hagytuk Bács-
kát, s beléptünk Bánát terüle-
tére. A második napon Belg-
rád nevezetességeivel ismer-
kedtünk. A Duna és Száva
összefolyásánál elhelyezkedő
szerb főváros megismerését a
folyók felől kezdtük. A séta-
hajózás során a belgrádi Szá-
va-hidakat, a nagy katonai szi-

Magyar emlékek nyomában

A nándorfehérvári vár bejáratánál.

getet és a nándorfehérvári vá-
rat csodálhattuk meg. Hajózás
után felsétáltunk a zimonyi
millenniumi emléktoronyhoz.
Itt hunyt el Hunyadi János
1456-ban. A harmadik napon
Újvidék és a Szerémség meg-
látogatása volt a célunk. A vá-
ros Vajdaság tartomány szék-
helye – számos magyar emlék-
kel. A városnézés során felke-
restük a belváros fő neveze-
tességeit (Mária nevű nagy-
templom, szerb ortodox temp-
lom). Rövid szabadprogram
után átkeltünk a Dunán és be-
léptünk a Szerémség területé-
re. A Duna menti Pétervára-
don található Európa egyik leg-
nagyobb erődrendszere (110
hektáros). Sétát tettünk az erő-
dítmény kazamata-rendszeré-
ben. Majd elbúcsúztunk a Vaj-
daságtól és a magyar határ
felé vettük az útirányt –
hangzott el a beszámolóban.

dj

Több szakmai előadás és fórum után elérkezett a nyári
programok időszaka a , amely általábanLenti Kertbarát Körnél
szakmai kirándulások, tapasztalatcserék formájában valósul
meg.

– Ennek megfelelően még májusban a horvátországi Strigo-
ván jártunk a borfesztiválon, ahol a Mura-vidéki horvát és
szlovén termelők mutatták be boraikat, belépő fejében korlátlan
borkóstolási lehetőséggel – kezdte beszélgetésünket Röszler
Attila elnök – Emellett szőlészeti és borászati eszköz- és gép-
kiállítást is megtekintettünk. Útban hazafelé Lendva-hegyen a
Rozsmán pincészetet látogattuk meg.

– Hová vezetett következő útjuk?
– Júniusban szintén Horvátországban jártunk a ludbregi

borvidéken, ahol részt vettünk a Ludbregi Bormaraton rendez-
vényen. Több családi borászatot látogattunk meg, ahol kiváló
borokat kóstolhattunk a bőséges helyi étkek kínálata mellett.
Városnézés is szerepelt a programban, hiszen a horvátok
szerint „Ludbreg a világ közepe”, gyönyörű kisváros, csodás
környezetben. A program szervezésében nagy segítségünkre
volt Vlasics Lajos tótszentmártoni borász barátunk, aki kísé-
rőnk és tolmácsunk is volt a nap folyamán. Meg kell említeni
horvát segítőnket, Mladen Matijasecet, a Ludbregi Szőlőter-
melő és Borászati Egylet tikárát, aki végigvezetett bennünket a
program során és vidámságával, humorával jó hangulatot
teremtett.

Röszler Attila beszámolójában még kiemelte, hogy mindkét
szakmai utat barátjuk, tagtársunk segítsé-dr. Tánczos Frigyes
gével valósították meg, aki ismételten támogatta az utazási
költségek átvállalásával a szakmai kirándulásokat és nagylel-
kűségét és önzetlenségét megköszönte a tagság nevében.

dj

Szakmai kirándulásokon vettek részt

Szakmai bemutatókon vettek részt.

2019. július
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A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Köz-
gyűlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pá-
lyázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.

1. A pályázat benyújtásának feltételei:
A kollégiumi férőhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik pécsi
egyetem vagy főiskola nappali tagozatán, (illetve tárgyévben
felvételt nyert) és megfelel azon egyetem és főiskola
kollégiumi férőhely elbírálási szempontjainak,
• kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
• akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4)
bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben a
hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férő-
helyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat ki-
írójának.
A férőhely másnak nem adható át.)

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi ellátást
indokolttá teszik.
• a hallgatónak az elbírálást megelőző félévben elért jó tanul-
mányi eredménye (első évfolyamos hallgató esetén az érettségi
eredménye), választott szakterületével, vagy más tanulmá-
nyaival összefüggő kiemelkedő teljesítménye.

3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férőhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelező mellékletei:
• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos
igazolása, első évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyít-
vány másolata, valamint felsőoktatási intézmény igazolása a
felvételről,
• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelő igazolások (munkáltatói ke-
reset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerű rend-
szeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat,
munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló
igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl.
egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.

Az adatlap átvehető, illetve igényelhető megcímzett,
felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati
Hivatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi
u. 10.), vagy letölthető a Zala Megyei Önkormányzat honlap-
járól (www.zala.hu).
A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal, telefon: 92/500-722.

4. A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról: 2019. augusztus 31-ig.

5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó
pályázó automatikusan kizárja magát a részvételből.

6.  Egyéb:
• A kollégiumi férőhely egy tanítási évre vonatkozik.
• Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az
általa elnyert férőhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a
pályázat kiírójának.
• A férőhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
• Azonos feltételek esetén elsőbbséget élveznek a megye kisebb
településén élő hallgatók.

a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férőhelyeire

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

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

„Civilkurázsi” Lenti Civilszervezeteiért és Sportjáért Köz-
alapítvány 2018. évi tevékenységéről az alábbi közleményt
teszi közzé:

A közalapítvány eredményének alakulása 2018. évben:
SZJA 1% felajánlás 91.462 Ft
Közhasznú tevékenység bevétele 13.321.121 Ft
Közhasznú tevékenység kiadásai: 16.588.870 Ft
Tárgyévi közhasznú eredmény (veszteség) -3.267.749 Ft
Az alapítvány célja a Lentiben működő és nyilvántartásba

vett sportegyesületek működésének támogatása; sporttevé-
kenységük fejlesztése; a város sportéletének fejlesztése; a
versenysport kiemelt támogatása; diáksport, tömegsport támo-
gatása; új civilközösségek kialakulásának elősegítése; a már
működő civilszervezetek tevékenységének segítése; hozzájáru-
lás működési feltételeik megteremtéséhez, fejlesztéséhez; hát-
rányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elő-
segítése; munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésé-
nek, foglalkoztatásának elősegítése, és a kapcsolódó szolgálta-
tások, kulturális tevékenység támogatása; kulturális örökség
megóvása; környezet és természetvédelmi mozgalmak létreho-
zásának, működésének támogatása; közrend védelme; polgár-
őrség támogatása.

2018. évben a Közalapítvány 21 civil szervezetet részesített
támogatásban.

Pálné Szalai Erika sk.

kuratórium elnöke

Közlemény
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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

A korábbi évektől eltérően
az időjárás kegyes volt a szer-
vezőkhöz, így kellemes idő-
ben, zavartalanul kezdődhetett
el a Nyári Esték 2019 címet
viselő zenés programsorozat.

Az idei évben a Templom
tér helyett a rendezvénytérre
várták az érdeklődőket, ahol
Horváth László polgármester
köszöntőjét követően a Ma-
dách Színház művészeinek kö-
zel kétórás operettgáláját te-
kinthették meg az est látogatói.

A következő hetekben szá-
mos népszerű előadóval, zenés

Nyári Esték 2019
formációval, együttessel talál-
kozhatnak a helyi lakosok és a
Lentiben üdülő vendégek, köz-
tük a Ricky and the Drunken
Sailors Ismerős Arcok, az , vagy
épp ad (adott)Kasza Tibor
egész estés élő koncertet.

A programok egy része a
Lenti Termálfürdőben kerül meg-
rendezésre, így július 28-án és
augusztus 11-én a város gyógy-
fürdőjébe várják a zenekedve-
lő vendégeket. A Nyári Esték
2019 sorozatát augusztus 24-
én a koncertjeCsík Zenekar
zárja. Nagy sikere volt az operettgálának.

Az egészségügyben és a szociális szférában dolgozókat kö-
szöntötte minap . azLenti Város Önkormányzata Gáspár Lívia,
Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke kérdésünkre el-
mondta, régi hagyomány, hogy ilyenkor mindkét ágazat dolgo-
zóit köszöntik, ebből is látszik, hogy igen szoros kapcsolat van
az ellátórendszerek között.

– A szolgáltatások dolgozói a mindennapokban embert
próbáló feladatot kapnak, nem csak a munkájukat végzik, hanem
a hivatásukat gyakorolják. Ezt a munkát nem lehet a munkaidő
után „letenni”, hiszen emberi életekről, sorsokról van szó, nagy
odafigyelést, teljes embert igénylő munkakör ez.

Az ünnepségen , Lenti polgármestere mon-Horváth László
dott köszöntő beszédet, emlékeztetve az ünnep névadójára, Sem-

Emberi életekről, sorsokról van szó
Semmelweis-nap Lentiben

melweis Ignác „Az anyák megmentője” munkásságára. A folyta-
tásban kitüntetések átadására került sor. Elismerésben részesült:
Gerencsér Éva Rozália, a dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelő-
intézet asszisztense, , a Kolping Gondozási Köz-Beck Gyuláné
pont Lenti és kistérsége intézmény gondozónője, Krasznai Ist-
ván, a Kolping Támogató és Foglalkoztató Központ támogató-
szolgálati gépjárművezetője, , az Országos Mentő-Pálla Miklós
szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezet Zala Me-
gyei Kirendeltség Lenti Mentőállomásának mentő-technikusa, So-
moskői Ildikó, a Bölcsőde Lenti intézményének konyhai kisegítője.

A Semmelweis Napi ünnepség a Városi Művelődési Központ
Bánffy termében tartott állófogadással zárult, ahol pohárkö-
szöntőt mondott , a Zala Megyei Közgyűlés elnöke.dr. Pál Attila

dj

Az első sorban a kitüntetettek, hátul dr. Fekete Zoltán,
Horváth László és dr. Pál Attila.

A két ágazat dolgozóit együtt ünnepelték.

2019. július
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