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Nován névadó ünnepségre
és a műfüves pálya ünnepélyes
átadására került sor szeptem-
ber 28-án. pol-Lendvai Jenőné
gármestertől megtudtuk, hogy
a felújításokat megelőzően egy
nagy aszfaltos sportpálya és
egy régi elavult, csatornázás
nélküli öltöző fogadta a láto-
gatókat. A sportegyesület és az
önkormányzat összefogásával
indult el a fejlesztés. Két éve
adták át a korszerű sportöltö-
zőt, amit nemcsak a mérkőzé-
sekhez, hanem a kulturált szó-
rakozáshoz is tudnak használ-
ni. A pályán automata öntöző
rendszert, új korlátot, járdát,
söntést alakítottak ki. Utat épí-
tettek, parkolóhelyeket létesí-
tettek, a legújabb fejlesztés pe-
dig a műfüves pálya. Az épít-

A sport ünnepe Nován
kezés meghaladja a 100 millió
forintot, amelynek felét önkor-
mányzati forrásból, a többit tá-
mogatásból finanszírozták. Új
településrésznek is nevezhető
a létrejött építményegyüttes.

A sportegyesület javaslatá-
ra a sportcentrumot a patinás
klub néhai elnökéről, Léránt
Lajosról nevezték el. Léránt
Lajos kiváló labdarúgó, edző
és három évtizeden keresztül a
helyi sportegyesület elnöke volt,
de a futballcsapat támogatója
és támasza is egyben. Fáradha-
tatlanul ápolta a novai hagyo-
mányokat és ösztönözte a kör-
nyék fiataljait a sportolásra.
Léránt Lajos életútját Bekő Ta-
más levéltáros mutatta be.

Tóth László egykori labda-
rúgó visszaemlékezett a Léránt

Lajossal együtt töltött edzések-
re, amelyeken megtanulta, hogy
merre van a jó irány, hogyan
kell megélni egy mérkőzést, és
hogyan kell egymásnak tiszte-
letet adni. Azt kívánta, hogy a
Léránt Lajos nevével ellátott
tábla mellett elhaladva az jus-
son mindenkinek az eszébe,
hogy egy közösségformáló em-
ber gondolata mennyire fontos

a csapatnak. Majd átadott egy
válogatottak által aláírt labdát
Szekeres Zoltánnak, a Novai
Sportegyesület elnökének.

Szekeres Zoltán köszönetet
mondott a polgármester asz-
szonynak, az önkormányzatnak,
hogy egy olyan sportcentrum
előtt állhatnak most, amire
mindannyian büszkék lehetnek.

Lendvai Jenőné ismertette a beruházás folyamatát.
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Szeptember 14-én a Zala
Megyei Önkormányzat díszköz-
gyűlésén került sor a hagyomá-
nyoknak megfelelően a kitün-
tetések átadására.

Az ünnepségen részt vett és
beszédet mondott dr. Palkovics
László innovációs és technoló-
giai miniszter. A kitüntetéssel
díjazottak munkájukkal hozzá-
járultak Magyarország eddigi
sikeréhez és kimagasló gazda-
sági eredményeihez, az ország

Zala megye stabil fejlődési pályára állt

jelenleg az Európai Unió egyik
legkiemelkedőbben bővülő gaz-
dasága – hangsúlyozta.

Dr. Pál Attila, a Zala Me-
gyei Közgyűlés elnöke beszé-
dében kiemelte: Az elmúlt öt
évben Zala megye stabil fejlő-
dési pályára állt. „Történelmi
időket élünk, hiszen egy megye
életében ritkán fordul elő, hogy
ilyen mértékű fejlesztési forrás
egyszerre álljon rendelkezésre”
– mondta az elnök. – A 2014-

ben megfogalmazott cél („Épít-
sünk erős, fejlett Zala megyét”)
a kormány és a zalai emberek
– vezetők, vállalkozók – összefo-
gásával valósulhatott csak meg
– fűzte hozzá dr. Pál Attila.

Ezt követően került sor a
kitüntetések átadására. A köz-
gyűlés Zala Megye Díszpol-
gára kitüntető címet adomá-
nyozott színmű-Rátóti Zoltán
vésznek (Magyarföld) a kistele-
pülések megőrzése, kulturális

életének megtartása érdekében
végzett példaértékű közéleti
tevékenysége elismeréseként.

Zala Megye Közigazgatá-
sáért Díjat Monda Lász-kapott
lóné csoportvezető (Zalaapáti).
Zala Megye Egészségügyéért
Díjat dr. Györgyvehetett át
Endre háziorvos (Várvölgy).
Zala Megye Szociális Gondos-
kodásáért Díjban részesült
Horváth Gyöngyi intézményve-
zető (Lenti). Zalai Pedagógus
Díjat Szörényi Zoltánkapott
Ferenc igazgató (Gyenesdiás,
Keszthely). Zala Megye Sport-
jáért Díjat Vla-adományoztak
szák Gézának (Nagykanizsa).
Ugyancsak Zala Megye Sport-
jáért Díjat Szőcs Jánoskapott
(Zalaegerszeg). Zalai Civil Tár-
sadalomért és Nemzetiségekért
Díjat Végi Csabaérdemelt ki
plébános (Szécsisziget). Zala
Megye Fejlesztéséért Díjat ado-
mányoztak zala-Novák Ferenc
karosi polgármesternek. Zala
Megye Fejlesztéséért Díjat ka-
pott a (Nagy-Hidrofilt Kft.
kanizsa). Zala György Díjat
adományoztak Pékné Orbán
Julianna Ilonának (Gyenesdiás).

A kitüntetettek és a vezetők.

Több mint öt millió forintból gazdálkodva az emeleti kiszol-
gáló helyiségek felújításával várta a tanévkezdéskor a tanulókat
a igazgató kérdésünkreLenti Lámfalussy SZKI. Tótiván Endre
elmondta, nagyon fontosnak tartják a tanulók komfortérzetének

Szociális helyiségeket újítottak fel
javítását, melyet először a földszinti szociális helyiségek felújí-
tásával kezdtek el.

– Egy projektből már öt évvel ezelőtt beszereztünk kézszárí-
tókat, melyeket csak most tudtunk beszerelni, a védőföldelés ki-
építése és komplett felújítás után. Immár melegvizes mosdóval
ellátott, kézszárítós, fűtött helyiségek állnak a gyerekek és a
pedagógusok rendelkezésére. Fontosnak tartjuk ezt a modernizá-
lást, mert amikor a gyermek átlépi az iskola kapuját az otthoni
környezetnél fejlettebb, jobb és szebb körülmények várják, ami-
nek nevelő hatását nem kell külön hangsúlyoznunk.

Szabó Károly kancellár, az Észak-zalai Szakképzési Centrum
vezetője a felújításról elmondta, a különböző beruházások által
zökkenőmentesen kezdhetik el a tanévet a szakképzési intézmé-
nyekben, időben elkészültek a tantárgyfelosztásokkal és óraren-
dekkel és bőven van létszám a szakképző és szakgimnáziumi
képzéseiken. A képzésekkel kapcsolatos változásokról a követ-
kezőket mondta:

– Az idén kifutnak a szakgimnáziumi képzések, jövőre
technikumként indul a képzés, melynek előnye, hogy az ötödik
év után a diákok a szakma birtokában és persze a tanulmányi
eredményeiknek függvényében akár a felsőoktatáshoz is meg-
felelő pontszámot érhetnek el. A szakképzésben pedig arra kell
felkészülni a tanulóknak, hogy életük során akár újabb szakmák
is szükségesek lehetnek a boldogulásukhoz, melynek alapjait
iskoláinkban teremthetik meg.

dj

Tótiván Endre és Szabó Károly a felújított szociális helyisége-
ket tekinti meg.



Lenti és Vidéke2019. október 3

„Az öt éve kitűzött cél megvalósult”

A 2014-ben megalakult, új
felállású megyei közgyűlés töb-
bek között azt a célt is meg-
fogalmazta, hogy közös össze-
fogással „építsünk erős, fejlett
Zala megyét.” Mi valósult meg
ebből? – kérdeztük dr. Pál
Attilától Zala Megyei Köz-, a
gyűlés elnökétől.

– A Magyar Kormány nö-
vekedésbarát gazdaságpoliti-
kájának is köszönhetően az
eltelt öt évben Zala megye
stabil fejlődési pályára állt –
mondja elöljáróban az elnök. –
Már épülnek azok a gyors-
forgalmi útszakaszok, melyek
biztosíthatják, vagy alapjai le-
hetnek Zala megye hosszú tá-
vú fejlődésének: Zalaegerszeg
összekötése az M7-es autópá-
lyával a sármelléki repülőtér
érintésével, az M70-es hiányzó
szakaszának megépítésével a
Budapestet és a szlovéniai ten-
geri kikötő várost, Kopert
összekötő autópálya válik 2x2
sávon járhatóvá. Készülnek a
Zalaegerszeg - Rédics - Lend-
va vasútvonal helyreállítását
tartalmazó kiviteli tervek. Kö-
zel 5 milliárd forintból valósul
meg Sármelléken az a képző
központ, amely Norvégia leg-
jelentősebb pilótaképző akadé-
miájának része. A Balaton fej-
lesztésére jutó 300 milliárd fo-
rint egy részéből a zalai part-
szakasz is megújul. A Mura
program keretében Nagyka-
nizsán és környékén komplex
turisztikai elképzelés valósul
meg. A megye gazdasága nem-
csak igazodik az országos fo-
lyamatokhoz, hanem több te-
rületen élenjáró. A Zalaeger-
szegen épülő járműipari teszt-
pálya és a kapcsolódó beru-
házások, az 5G telekommuni-
kációs hálózat kiépítése, a
nagykanizsai ipari park bővíté-
se számos vállalat érdeklő-
dését keltették fel.

– Zala megyére jellemző a
kistelepülési, aprófalvas szerke-
zet. Ez külön figyelmet igényel?

– Az előbbiekben felsorolt
milliárdos fejlesztések mellett
megújultak olyan épületek, in-
tézmények is, amelyek a kiste-
lepüléseken élők mindennap-
jaiban töltenek be meghatáro-

zó szerepet. Például bölcső-
dék, óvodák, iskolák, orvosi
rendelők. Azonban továbbra is
oda kell figyelni a kis és apró
zalai falvak kérésére, vagyis
hogy szükség van a megye út,
mellékút és kerékpárút hálóza-
tának folyamatos felújítására,
hiszen sok esetben ezek jelen-
tik az egyetlen kapcsolódást a
munkahelyeket, szolgáltatáso-
kat biztosító nagyobb telepü-
lésékhez.

– Jelentősen átalakult 2014
óta a munkaerőpiac…

– A megvalósuló beruházá-
sok, mint például ipari parkok,
energetikai megoldások, a köz-
lekedés, az egészségügy, a
gyermekelhelyezés feltételei-
nek javítása nemcsak munkát
adnak a helyi vállalkozások-
nak, de közvetve hozzájárul-
nak a gazdaság bővüléséhez és
feltételrendszeréhez. Zala me-
gyében is cél a hozzáadott
érték növelése, ám ehhez meg-
felelően képzett munkaerőre
van szükség. Az elmúlt évek-
ben az országos tendenciákhoz
hasonlóan csökkenő trendeket
tapasztalhattunk az álláskere-
sők számát illetően megyénk-
ben is, 2019. júliusában 6 446
fő volt a bejelentett álláske-
resők száma, ami 5,4%-kal
kevesebb, mint az előző év
azonos időszakában. A fejlődő
zalai gazdaság folyamatosan
igényli a munkaerő rendelke-
zésre állását, ezért fontos, hogy
olyan célcsoportokat is elér-
jünk, akik nehezen vonhatók
be a munka világába. Ezt szol-
gálja a közel egymilliárd forint
összköltségvetésű, 5 éves idő-
tartamú Zalai Innovatív Fog-
lalkoztatási Paktum Megvaló-
sítása elnevezésű megyei pro-
jektünk is, melynek végrehaj-
tása eredményesen zajlik, hi-
szen időarányosan már eddig
is több álláskeresőt sikerült
bevonnunk, illetve munkához
juttatnunk az előírtnál.

– Zala megye számos gyógy-
fürdőhellyel rendelkezik, de
ezeken kívül is vannak vonzó
célpontok a turisták számára…

– Zala megye gazdaságá-
ban egyre nagyobb részarányt
képvisel a turizmus, amelyet

jól mutat, hogy 2018-ban 2.7
millió vendégéjszakát regiszt-
ráltak a kereskedelmi szállás-
helyeken, s az ide látogató
vendégek száma is 2%-kal ma-
gasabb az előző évi hasonló
időszakához képest. Magyar-
országon Budapest után Hé-
vízre látogat a legtöbb turista a
maga több mint 1.2 millió
vendégéjszakájával, és előkelő
helyet foglalnak el a megye
további gyógyfürdőhelyei, Za-
lakaros, Lenti, Kehidakustány,
valamint a Balaton-part. Azon
dolgozunk, hogy földrajzi
adottságainkat kihasználva a
fejlődő kerékpáros és zöld tu-

rizmus mentén helyzetbe hoz-
zuk a megye kevésbé ismert,
ám látnivalókban és tradíciók-
ban rendkívül gazdag térsé-
geit, kisebb településeit is. A
folyamatban lévő programokat
figyelembe véve azt hiszem
bátran kijelenthetjük, hogy tör-
ténelmi pillanatokat élünk meg
a megye lakóival közösen, hi-
szen nagyon ritka egy térség
életében, hogy ilyen mértékű
fejlesztési forrás egyszerre áll-
jon rendelkezésre, mint jelen-
leg Zala megyében. Mindez
nem valósulhatott volna meg a
kormány, a zalai emberek, ve-
zetők, vállalkozók összefogása
nélkül.

– Mit gondol a folytatásról?
– Feladat, munka van bő-

ven, amelyet még nem fejez-
tünk be. Hazai, nemzetközi pá-
lyázatok megvalósítása zajlik,
az eredmények egy része az
elkövetkező időszakban válik
kézzelfoghatóvá. A Magyar Fa-
lu Program és a kisvárosoknak
készülő projektek újabb szaka-
szát nyitják meg a beruházá-
soknak. Bízom benne, hogy
október 13-án felhatalmazást
és támogatást kap a Fidesz-
KDNP listája a polgároktól a
folytatásra, ezért is kérem, hogy
minél többen éljenek a válasz-
tás lehetőségével.

Dr. Pál Attila

Beszélgetés dr. Pál Attilával, a megyegyűlés elnökével

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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.
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A Bethlen Gábor Alap
támogatásával megvalósuló „A
végvidék nem alkuszik” elne-
vezésű projekt keretében
Kovászna megyei delegációt
fogadott a megyei önkor-
mányzat szeptember 16-20.
között.

A nemzeti identitást erősítve
Kovásznai vendégek Zalában

A találkozó részleteiről Pá-
csonyi Imrét, a közgyűlés al-
elnökét kérdeztük.

– A Kárpát-medence két ha-
tármegyéjének, Kovásznának
és Zalának történelmi öröksé-
gét céloztuk meg – mondja
elöljáróban az alelnök. – A ha-

tármentiség a múltban sok
esetben hátrány volt, gondol-
junk csak a Nyugat-Magyaror-
szág határán lévő vasfüggöny-
re. Szerettük volna megtalálni
a közös történelmi pontokat,
hiszen tény, hogy a nyugati
határvidéken a múltban éltek
székely őrállók. Egyrészt a
székelyek zalai jelenlétét jár-
tuk körül, illetve olyan törté-
nelmi emlékhelyeket keres-
tünk fel, amelyek turisztikailag
hasznosíthatók, illetve fonto-
sak a helyi identitás szem-
pontjából.

– Hol járt a zalai küldött-
ség korábbi erdélyi látogatása
során és hová kalauzolták
most a kovásznai vendégeket?

– Felkerestük az Úz-völgyi
temetőt és az egykori barca-
földvári fogolytábort, bekap-
csolódtunk a Gábor Áron év-
forduló eseményeibe, koszorú-
zásokon, konferencián vettünk

részt. Az erdélyi vendégeink-
nek pedig megmutattuk a ma-
gyar Maginot-vonalként ismert
pákai bunkerrendszert, az ot-
tani kiállítást, a lovászi légó-
pincét, egy projektbeszélgetés
keretében szót váltottunk a
történelmi emlékhelyek turisz-
tikai hasznosításáról. A kül-
döttség tagjai pedig előadást
tartottak az érdeklődőknek a
megyeháza dísztermében. Az
egyik nap Lendvára látogat-
tunk, ahol többek között meg-
tekintettük a várat, az utolsó
napon pedig Mura menti ki-
rándulás szerepelt a program-
ban, vízitúrával, murakereszt-
úri nemzetiségi konferenciá-
val, a Zrínyi kadétok avatásá-
val. Olyan közös pontokat ke-
restünk, melyek mindkét me-
gyének fontosak identitásunk
szempontjából, s szeretnénk, ha
a jövőben minél többen meg-
ismernék e nevezetességeket.

Pácsonyi Imre köszöntötte a résztvevőket.

A szervezésében gyalogos, ke-Zala Megyei Önkormányzat
rékpáros szabadidős sportnapot tartottak a közelmúltban Pákán.
Lukács Tibor polgármester nagy megtiszteltetésnek tartotta, hogy
egy ilyen rangos, sokszínű sporteseménynek adhatnak otthont.

– Reményeink szerint a jövőt illetően nem csak gyalogló,
túrázó, kerékpározó vendégeink lesznek, hanem sok helyi fiatal
vagy család is kedvet kap egy ilyen sportesemények való rész-
vételre – fogalmazta meg terveiket a polgármester.

Az esemény részleteit szervezőtől tudtukKárpáti Veronika
meg:

– Az Európai Együttműködés keretében családi gyalog- és
kerékpáros túrákat szerveztünk, már előzetesen is közel két-
százan regisztráltak az eseményre, amely pontosan négy szer-
vezett túrából áll. Rövidebb és hosszabb kerékpáros gyalogos
túra és a helyszínen ügyességi játékokban is kipróbálhatják
magukat a résztvevők.

ICC Családi Nap Pákán

– Hogyan választották ki ezt a csodálatos helyszínt?
– Páka és környezete kiváló lehetőségeket kínál az aktív ki-

kapcsolódást kedvelőknek, elsősorban a zöld turizmus számára.
A gyalogtúra célja például a Vétyemi ősbükkös volt, ahová

az oda- és visszaút is különböző útvonalat rejtett:
– Igyekeztem úgy kiválasztani az útvonalat, hogy lássunk

minden térségre jellemző élőhelyet – árulja el Lelkes András
túravezető – Az útvonal a Csokma –hegy, Vétyem puszta és
ősbükkös felé vezet, majd a Maróci szőlőhegy szélén, a Pörde-
földi hegyen át érkezünk vissza.

Az eseményt , a Zala Megyei Közgyűlés alelnö-Bene Csaba
ke nyitotta meg és ajánlotta a megjelentek figyelmébe. Külön
megemlítendő, hogy az ICC Családi Napra Lentiből különvonat
indult, így a kisvasúton útvonalán kanyarogva csodálatos dom-
bok és erdőségek között érkezhettek a túrázók a helyszínre.

dj

A jelképes szalagátvágás…
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Immár hetedik alkalommal szervezte meg a Lovászi Olaj-
bányász Nyugdíjas Klub a nyugdíjasok művészeti találkozóját.
A részletekről , az egyesület elnökét kérdeztük:Tóth Károlynét

– A célunk nem változott a hét év során, nagyon fontos,
hogy közelebb hozzuk egymáshoz a nyugdíjas embereket,
szereplési lehetőséget biztosítsunk a klubokban tevékenykedő
énekkaroknak, együtteseknek, így megmutatva milyen értékes
foglalkozásokat űznek, legyen az zene, tánc, vers, vagy egyéb
előadás. A fellépések után az este már célirányosan a hagyo-
mányőrzésé, tovább szeretnénk adni fiataljainknak a néptánc,
népdalok adta örökséget.

– Házigazdaként mivel kedveskednek az ideérkezőknek?
– Klubunk énekkara adja meg a „felütést” a többi szereplő-

nek, ilyenkor közösen is énekelünk szűkebb térségünk, Szép Za-
lában születtem című népdalát fogja több száz ember énekelni.

– Honnan érkeznek a csoportok?
– Zalaegerszegtől, Nagykanizsáig lesznek csoportok és az

„Életet az Éveknek” megyei szervezettől további hét csoport
érkezését várjuk.

Az ünnepi kulturális eseményen jelen volt és beszédet
mondott államtitkár, , a megye-Cseresnyés Péter Bene Csaba
gyűlés alelnöke és elsőként köszöntötte a megjelenteket Léránt
Ferenc, Lovászi polgármestere.

dj

Művészeti találkozó Lovásziban

Hetedik alkalommal rendezték meg a találkozót.

Őszköszöntő Családi Napot
tartottak a közelmúltban Rédi-
csen. A programok perecsütés-
sel kezdődtek, majd szüreti fel-
vonulás előkészületeivel – jár-
művek díszítése, bolond lako-
dalom jelmezei, öltözködéssel
– és a felvonulással folytatódtak.

Őszköszöntő Rédicsen
A sportpályán gyermek-

programok várták az ér-
deklődőket, majd tombola-
sorsolás, operett koncert,
máglyagyújtás, Bagonyi Imre
muzsikája, táncmulatság, tű-
zijáték szórakoztatta a kö-
zönséget.

Jelmezbe öltöztek…

Szeptember 14-én tartották
Szilvágyon Göcseji szilva-a 13.
fesztivált. Az egész napos ren-
dezvény alkalmat adott főző-
versenyre, szabadidősport lehe-
tőségre, szilvásgombóc, szilvás-
málé és gulyás partira. Táncos,
énekes előadók műsorát tekint-
hették meg, sláger és rockzenei
előadásokon szórakozhatott a
közönség, az esti programot bá-
li összejövetel jelentette az ér-
deklődők számára. A gyerekeket
népi játékok, körhinta, csúszda,
ugrálóvár, arcfestés várta.

A rendezvény egy másik
fontos eseménynek, a szilvágyi
templom szentelésének 25 éves
évfordulója is aktualitást adott.
A megemlékezést dr. Székely
János megyéspüspök tartotta.
Elmondása szerint, amikor
1993-ban hozzáláttak a temp-
lom építésének Szilvágyon, a

Göcseji szilvafesztivál Szilvágyon
nép hitét tartották szem előtt.
Az életünk nemcsak a gyűjtés-
ről és küzdésről szól, mert az
ember arra született, hogy sze-
ressen. Hálát adunk a temp-
lomért, de arra figyelnünk kell,
hogy újra és újra megteljen.
Nem elég a templomban talál-
kozni Istennel, ezt az élményt
haza kellene vinni, hogy a csa-
ládi otthon is kis templommá
váljon. A gyermek legfőbb ne-
velője az Isten, a szülő a leg-
nagyobb jót azzal teszi, hogy
elvezeti a gyermeket a lét for-
rásához, Istenhez. Péntek Ka-
talin polgármester asszony egy
iparművészeti ajándékkal kö-
szönte meg a megemlékezést.

Vigh László országgyűlési
képviselő köszöntőjében a fesz-
tivál tekintetében megállapí-
totta, hogy sok ilyen településre
lenne szükség, mint Szilvágy,

itt meg tudják mozdítani az em-
bereket egy rendezvény alkal-
mával. Minden településnek
más lehetősége van, Szilvágyon
látszik, hogy az önkormányzat
mindent megtesz azért, hogy
az adott lehetőségből a legtöbbet
hozza ki. Ezen a településen
érződik, hogy ennek érdekében
mindent megtettek. A magyar
falvak programban azt szeret-
nék elérni, hogy a falun lévő
élet ne legyen hátrány, a közsé-
geket élettel kell megtölteni.

Pácsonyi Imre, a Zala Me-
gyei Közgyűlés alelnöke évti-
zedek óta zsűrielnök a szilva-
fesztiválokon. A díjak és aján-
dékok kiosztásában is szívesen
segítette dr. Székely Jánossal
és Vigh Lászlóval Péntek Kata-
lint. Búcsúajándékot adtak Kiss

György plébánosnak öt évi
munkáját megköszönve. Aján-
dékokat osztottak ki a főzőver-
senyen résztvevőknek, amelyen
mindenkit első helyezettként
díjaztak és tortafelajánlást sor-
soltak ki közöttük. Ajándékot
adtak át a gyerekeknek, akik a
Göcseji dombérozó keretében
a népi olimpián szerepeltek és
a település kitűnő tanulójának.
Ajándékot kaptak azok, akik
önkéntes munkával segítik az
önkormányzatot. Ajándékkal
köszöntötték még a település
kedvenc újságíróját, a tánccso-
port vezetőjét, Szilvágy tiszte-
letbeli polgárait, a táncoktató-
kat, Vigh László országgyűlési
képviselőt, a zsűri tagjait, köz-
tük Pácsonyi Imrét.

Trojkó Tímea

Dr. Székely János megyés püspök átveszi az ajándékot.
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Az egyik legfőbb momentum, hogy az időjárás is kedvező a
programunkhoz – állapította meg beszélgetésünk elején Horváth
László polgármester a szeptember 20-21-én Lentiben rendezett
Őszi Fesztivál kapcsán:

– Kétnapos programunk csodálatosan indult, jómagam még
nem láttam annyi embert a rendezvénytéren, mint ahányan a
péntek esti Bagossy Brothers Company koncertre eljöttek – foly-
tatta megelégedéssel a polgármester. – Ma pedig már kora reggel
benépesült a rendezvénytér, helyi termékek és kézművesek
kínálják portékáikat, valamint több mint húsz főzőcsapat kezdte
meg az előkészületeket a délelőtti főzőversenyhez. Fontos
programelem a megyei értéktárbaZala Megyei Önkormányzat
bekerült értékeinek díjkiosztója.

– Idestova hét éve, hogy a megjelent törvények alapján
elindult az értékgyűjtés folyamata. A megyei értéktárba már kö-
zel hetven érték került több kategóriában – mondta Pácsonyi
Imre, a megyegyűlés alelnöke még a díjkiosztó előtt.

„Zala Megyei Értékei” címet kaptak a Lenti Őszi Fesz-
tiválon:

1. Tüskeszentpéteri liszt – Tüskeszentpéterben az első írásos
emlékek szerint már az l500-as években is működött malom.
Első írásos emlék 1524-ből származik. A jelenlegi malom épü-
lete 1889-ben készült. A Tüskeszentpéteri liszt hírnevét az elmúlt
közel 500 évben kiváló minőségének és fogós lisztjeinek
köszönheti.

2. A Zalacsány-Örvényeshegyi Pálos Kolostor Emlékhely – A
Pálos rend, mint az egyetlen magyar alapítású férfi szerze-
tesrend, közel 800 éve meghatározó szerepet tölt be a magyar
nemzet történelmében és kultúrájában, szellemi és lelki életében,
oly mértékben, hogy a Pálos rend és a nemzet sorsa sok tekin-
tetben össze is fonódott egymással az évszázadok alatt.

3. Stobos Tamburazenekar – 2007-ben alakult, akkor még
Nagykanizsai Horvát Tamburazenekar néven. A környék
fiataljaiból verbuválódva igyekezett a muramenti horvátok
kulturális örökségét a zenén keresztül magába szívni, s tovább-
adni azt a fellépéseik során. Repertoárjukban főként horvát népi-
és műdalok szerepelnek, de a hagyományos magyar zenéket is
igen kedvelik

4. Nagykanizsai zsinagóga – A Batthány-család patronálta a
tizenkilencedik században a helyi zsidóságnak megépítendő
zsinagógát, mely a család telkén és részben annak pénzéből
épült. A tervek kicsit hosszú ideig készültek, de végül 1821-ben
megnyílt a zsinagóga. A második világháborúban itt volt a nagy-
kanizsai gettó. Napjainkban koncerteket tartanak, illetve kiállí-
tásokat rendeznek itt.

5. „Földönjáró toronyóra” – Zalaegerszegen, a Kosztolányi
utcában, a Hevesi Sándor Színház és a Griff Bábszínház előtti

Őszi Fesztivál és Értéknap Lentiben

téren egy igazi különlegesség, a „Földönjáró toronyóra” talál-
ható. A Mária Magdolna Plébániatemplom korabeli toronyórá-
jának felállítási munkálatai 2005 szeptemberében fejeződtek be.

6. „Cukorperec” – Zalában, különösen a Kis-Balaton környé-
kén, a lakodalmak fontos kelléke a cukorperec.

7. Kerka Táncegyüttes – A Kerka Táncegyüttest 1973 szep-
temberében alapították a város fiataljai, diákok, katonák, akik
érdeklődtek a néptánc iránt. Nevét a Kerka patakról kapta. A tán-
cosokat lelkes amtőr zenészek kísérték: Zúgó Szilárd, Pacsa
Dezső, János Gyula. Mivel tagjai között szép számmal voltak
katonák, a honvédség kulturális bemutatóinak is állandó részt-
vevői voltak. Az együttes jelenlegi vezetője Kiss Norbert, aki
1997-től látja el lelkiismeretesen az ezzel járó feladatot. Korábbi
vezetői: Kardos Tibor, Gerencsér Zoltán, Tímár László, Császár
István, Sepi István, Orsovszky István és Takács Mária voltak.
Számos elismerést tudhatnak magukénak: Zala Megyei Prímadíj,
Zala Megyei Közgyűlés Nívódíja.

Kiss Norbertet, a Kerka Táncegyüttes vezetőjét a kitüntetés
értékelésére kértük fel:

– Hatalmas meglepetés számunkra, hogy egy ilyen értéktárba
is bekerülhetett munkásságunk. Mi, táncosok és vezetők eleve
nagy értéknek tartjuk a néptáncot és a folklórt. Ugyancsak nagy
érték, hogy táncosaink, a szüleik, a baráti körük, a környezetük
lehetővé teszik számunkra, hogy ezt az értéket ápoljuk és to-
vábbvigyük. Úgy gondolom, megérdemelte társaságunk, hogy
megkapta ezt a címet és nagyon büszke vagyok rájuk – emelte ki
a koreográfus.

A Lenti Őszi Fesztivál színes kulturális műsorral, majd
tűzijátékkal végződött a rendezvénytéren.

dj

* * *
A Zala Megyei Önkormányzat részére – az Agrárminisz-

térium Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása cél-
előirányzatból – (Őszi Értéknap) – HF/325/2019. számú
pályázat alapján.

Színpadon az egyik díjazott, a Kerka Táncegyüttes.

Jobbról Pácsonyi Imre, Konczér Katalin, a Zala Megyei Érték-
tár Bizottság elnöke és Horváth László.
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A 2019. szeptember 26-i ülésénekZala Megyei Közgyűlés
kezdetekor elnök átadta a Zalai Pedagógus díjatdr. Pál Attila
Szörényi Zoltán Ferencnek több évtizedes kimagasló pedagógiai
és példaértékű iskolavezetői tevékenysége elismeréseként.

A 2019. évi soron kívüli ülnökválasztás keretében a közgyű-
lés fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnöknek vá-
lasztotta a Zalaegerszegi Törvényszékre nyu-László Ferencné
galmazott középiskolai tanárt és középiskolai tanárt.Kaczor Jácint

A 2019. áprilisi közgyűlési jóváhagyást követően lezajlott
államigazgatási eljárást, majd az állami főépítészi és miniszteri
állásfoglalás beszerzését és a kért javítások átvezetését követően
a közgyűlés elfogadta a Zala Megyei Területrendezési Terv
módosítását.

Döntés született a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, il-
letve Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turiz-
musfejlesztés című felhívás keretében a Zala Megyei Önkor-
mányzat részvételével benyújtandó pályázatokról. Az érintett
települési önkormányzatokkal konzorciumban megvalósítandó
fejlesztések kerékpárutak kialakítását, felújítását, valamint meg-
lévő utak csomópontjának megépítését és forgalombiztonsági
korszerűsítését célozzák a megye több térségében.

Jóváhagyta a közgyűlés az Interreg V-A Szlovénia – Magyar-
ország Együttműködési Program 2014-2020 keretében a Zala
Megyei Önkormányzat partneri részvételével benyújtott két
szlovén és két magyar partner együttműködésével megvalósítan-
dó „Fejlesztési szervezetek kapacitásainak erősítése a határon
átnyúló regionális együttműködés terén” elnevezésű projektet.

A ciklus utolsó ülése

Az együttműködés célja egy határon átnyúló területfejlesztési
hálózat létrehozása, az intézményi kapcsolatok és kapacitások
erősítése a tervezési, illetve helyi és regionális szintű stratégiai
dokumentumok elkészítésében való szerepvállalás elősegítése
érdekében.

Módosította a testület a Zala Megyei Önkormányzat 2019.
évi költségvetését, melynek főösszege így 826 627 ezer Ft.

Az ülés zárásaként dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke megkö-
szönte a képviselők Zala megye fejlődésének elősegítése érdeké-
ben végzett munkáját és emléklapot adott át nekik. A sokévi
megyei képviselői munkától elköszönő Pintér László, Vajda
László Góra Balázsés képviselőknek emlékplakettet adott át.
(Forrás: )Zala Megyei Önkormányzat

Dr. Pál Attila megköszönte a képviselők munkáját.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Horváth Ottóval, Zalabak-
sa polgármesterével az önkor-
mányzati hivatal felújítása
kapcsán egyéb beruházásaik-
ról, pályázataikról beszélgettünk:

– A közös önkormányzati
hivatal felújítására Kozma-
dombja önkormányzatával kö-
zösen pályáztunk, szigetelés,
nyílászárócsere, fűtéskorszerű-
sítés tartalmakkal, jelenleg is
folynak az előbb említett mun-
kálatok. Sikeres volt Lenti vá-
rossal és a környező telepü-

Beruházások Zalabaksán

lésekkel beadott EFOP pályá-
zatunk, amelynek egyik ága
rendezvények támogatására,
másfelől egészségmegőrző és
szociális tartalmak megvalósí-
tását értük el. Három társult
településsel géppályázaton, il-
letve útkarbantartásra vonatko-
zó lehetőségen vettünk részt,
traktor, mulcsozó, rézsűkasza,
hókotró, sószóró eszközökre,
melyek nagy mértékben se-
gítik majd elsősorban a pa-
takok gátjainak gondozásával

az árvízveszély elhárítását és
egyéb zöld területeink kar-
bantartását.

– Közelmúltban tartott ka-
tasztrófavédelmi gyakorlatuk
is segített az állandósult ár-
vízvédelmi veszély enyhítésében!

– Valóban, a nemzetközi
gyakorlat közel hárommilliós
hozadékot jelentett a település-
nek, töltést tudtunk építeni, a
temető veszélyes fái kivágásra
kerültek és megtisztítottuk az
árkokat is.

– Milyen induló beruházá-
saik vannak még?

– Gyakorlatilag a napok-
ban elkezdődik a településen

az optikai kábel kiépítése, 400
milliós nyert pályázatunk van
az ivóvíz rekonstrukcióra, to-
vábbá elbírálás alatt van kül-
téri sportpark pályázatunk is.
Sajnos napirenden kell tarta-
nunk a hatalmas átmenő for-
galommal kapcsolatos gond-
jainkat, a problémákat enyhíti
folyamatos járdafelújításunk,
amely szükséges a biztonsá-
gos közlekedéshez. Egyébként
2020-ig szól a határidő a ta-
nulmánytervek elkészítésére a
közlekedés megoldását ille-
tően – hangzott Horváth Ottó
tájékoztatójában.

dj

Az önkormányzati hivatal a modern nyílászárókkal.

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •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
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Az akció a megjelenéstől a készlet erejéig érvényes!

Faültetéssel, ételbemuta-
tóval, kulturális műsorral
vette kezdetét azLentiben
Idősek hónapja rendezvény-
sorozat. A részletekről Csá-
szár Dezső, a Civil Nyugdí-
jas Klub elnöke tájékoztatta
lapunkat:

Fát ültettek

– Évről-évre megújítjuk
programjainkat, a jól bevál-
takat természetesen tovább
folytatjuk és veszünk fel új
kezdeményezéseket. Így az
idén elültettük az Idősek fá-
ját, melynek a Kolping Gon-
dozási Központban találtunk
helyet. Terveink szerint eb-
ből is, valamint a helyi ter-
melők kóstolójából, bemuta-
tójából is hagyományt ter-
metünk, ugyanis már az első
alkalommal is sikere volt kez-
deményezéseinknek.

Mézeket, szörpöket, gyógy-
növényekből készített termé-
keket mutattak be a helyi
termelők, de mangalicából
készült füstölt áru is a te-
rítékre került.

– Az Idősek Világnapja
alkalmából a Vörösmarty Mi-
hály Általános Iskola diákjai
köszöntik műsorukkal a meg-
jelenteket, majd Horváth
László polgármester megnyi-
tója következik, aztán egész-
ségmegőrzéssel kapcsolatos
előadások következnek. –
folytatta a programok sorát
Császár Dezső.

dj

Az első kezdőrúgás.

A sport ünnepe Nován
A létrehozott magas színvo-
nalú sportcentrum feljogosí-
tást nyert, hogy méltó nevet
válasszanak hozzá. Elmondta
nagyon örült, hogy az önkor-
mányzat támogatta ebben a
döntésüket. Majd meghatódva,
Sőre László alpolgármesterrel
egy csokor virággal köszönték
meg Léránt Lajos lányainak,
Erikának Zsófiánakés bele-
egyezésüket a névhasználatért.

Az elkészült műfüves pá-
lya előtt állva Lendvai Jenőné
polgármestertől hallhattuk,
hogy egy régi tervük valósult
meg. Az MLSZ által meghir-
detett kedvezményes pályaépí-
tési program lehetőségének kö-
szönhetően 10% önerő kellett
a bruttó 36 millió forintos pro-
jekthez, ezért külön köszönetet
mondott Józsi Györgynek, az
MLSZ Zala megyei igazgató-
jának. Nagyon sok időt és
energiát fordítottak arra, hogy
a pálya megépítése megvaló-
suljon, végeredményül elmond-
hatjuk, hogy színvonalas léte-
sítményt sikerült kialakítani.

Majd beszélt a további tervek-
ről, amelyben lelátó megépíté-
sét, edzőterem és szauna ki-
alakítását, szabadtéri kondi-
parkot, karbantartás megköny-
nyítésére szolgáló gépek be-
szerzését, játszótér korszerű-
sítését tűzték ki célul.

A polgármester asszony a
sportutca aszfaltozásának tá-
mogatásáért or-Vigh László
szággyűlési képviselőnek mon-
dott köszönetet. A képviselő
gratulált a szép létesítmény-
hez, elmondta, hogy nem sok
helyen lehet látni ilyen sport-
centrumot. Sokat kell gondol-
kodnunk azon, hogy mit tu-
dunk tenni annak érdekében,
hogy a fiatalok minél többet
mozogjanak és ne csak a kö-
telező testnevelés órára korlá-
tozódjon számukra a sport.
Sajnos a fiatalok körében ma-
napság több időt vesz el az in-
ternet, de egy ilyen létesít-
mény vonzóvá teheti számuk-
ra a testmozgást. A műfűnek
köszönhetően a sportolási le-
hetőség évszaktól független,
bármikor igénybe vehető a pá-

lya, remélhetőleg minél töb-
ben látogatják majd.

Kondákor József, az MLSZ
Zala megyei igazgatóság el-
nökségi tagja megállapította,
hogy Nova dinamikusan fejlő-
dő település, a helyi futball-
csapat pedig a megyei másod-
osztály stabil szereplőjének szá-
mít. A helyiek büszkén, nagy-
szerű körülmények között fo-
gadhatják az érkező vendég-
csapatokat a mérkőzésekre.

Trojkó Tímea
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Idén kerültTiszakécskén
megrendezésre a CAN-C ket-
tesfogathajtó országos bajnoki
döntő. A versenyre minden
megye legjobb három fogata
nevezhetett, emellett a rende-
ző, Bács-Kiskun megye adha-
tott hat fogatot. Összesen 56
versenyző érkezett a bajnoki
döntőre.

Zala megyét idén Lebics
István, Pózvék István Sza-és

Ismét aranyérmes a csapat
lár Róbert képviselte, mind-
hárman a Zalalövő és Kör-
nyéke Lovassport Egyesület
versenyzői.

A kemény mezőnyben és
technikás pályán Szalár Ró-
bert a 3., Lebics István a 11.,
míg Pozvék István a 12. he-
lyet szerezték meg, amellyel
Zala megye címvédőként is-
mét elnyerte az aranyérmes
csapatbajnok címet.

Szalár Róbert és fogata.

Szentgyörgyvölgy és a Bihar
megyei, érmelléki Kiskereki
2018-ban kötött testvértelepü-
lési szerződést. Kiskereki pol-
gármestere, , há-Nyíri Sándor
rom falut igazgat: Kiskerekit,
Érmelléket Asszonyvásárátés .
A búcsú helye minden évben
más-más településen van. A
tavaly nyári, Asszonyvásárán,
Szent Anna napján tartott ün-
nepséget az idén a Kiskereki
Betyárfesztivál követte.

Szentgyörgyvölgyiek a Kiskereki Betyárfesztiválon

2013-ban merült fel először
Kiskerekiben, hogy a falunap
helyett Betyárfesztivált tarta-
nak. Az egykori betyárvilág
egyik legendás története, nótája
megénekli a kiskereki csárdát,
ahol egykor az Érmellék leghí-
resebb betyárja – Rózsa Sándor
kortársa – gyak-Dobos Gábor
ran megfordult.

Az egykori betyárcsárda em-
lékére számos hagyományőrző
műsorszám szerepel a rendez-

vényen: lovasbemutató, kocsi-
hajtás, lóugratás, egyéb sport-
események és játékos vetélkedők.
Az sem elhanyagolható, hogy
étellel, itallal, kedves szóval
igencsak jól ellátják a vendéget.

Szentgyörgyvölgy és Kiske-
reki polgármesterének legutób-
bi megbeszélése szerint test-
vértelepülési kapcsolatuk nem
fog kimerülni egymás falunap-

jának látogatásában. A jövőben
mindkét település gazdálkodó-
kat küld majd egymáshoz ta-
pasztalatcserére, illetve gyer-
mekek cseretáboroztatását is
tervezik. Szentgyörgyvölgy a
Rákóczi Szövetségen keresztül
támogatja Kiskereki általános
iskoláját, segítve ezzel a ma-
gyar gyerekek tanulását.

VZs

Számos hagyományőrző műsorszám szerepelt a programban.

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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Vörös tojótyúkok

További információ: 06/30-682-3217 30/8510452•

Akció
Lenti állatpiac

2019. október 12.-én,
szombaton 7.00 órakor

650 Ft/db
Házhoz szállítva 700 Ft/db

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,

blokktéglából épült társasházban 56 m -es ,2
földszinti

tehermentes lakás (2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, pince, tároló) eladó.
A közelben áruház, gyógyszertár, orvosi rendelő, buszmegálló található.

A közművek (gáz, víz, villany) rendezett állapotban.
Érdeklődni lehet a es30/235-4814-

vagy a es telefonon lehet.30/410-5684-

Eladó antik bútorok Zalaegerszegen
Egyedi gyártású 1920-as évek elején, az készült,
diógyökér intarziaberakású, kitűnő állapotban lévő

és (3 db) eladók Zalaegerszegen.tálaló vitrines szekrények

Együttes szobaberendezéshez kiválóan alkalmasak.
Ugyanitt nagyon jó állapotban lévő is eladók.koloniál bútorok

Érdeklődni a -es,30/235-4814

vagy a -es telefonon lehet.30/410-5684


