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Magyarföld, fatemplom

Megalakult a képviselő-testület Lentiben
Ünnepélyes keretek között
a Polgármesterei Hivatal Házasságkötő termében tartotta
alakuló ülését Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete. Az esemény első pontjaként
dr. Bagladi Zsolt, a helyi választási bizottság elnöke tájékoztatott az önkormányzati választások eredményéről.
A folytatásban az önkormányzati képviselők, és a polgármester eskütétele, majd a
megbízólevelek átadása következett. A hivatalba lépett testület első napirendi pontként
háromtagú, eseti választási bizottságot jelölt ki az alpolgár-

Az új testület, első sor, balról: Héra József, dr. Fekete Zoltán, Gáspár Lívia, Horváth László polgármester, Ferenczi Róbert, hátsó sor: Kiss Tamás, Czigány Ádám, Drávecz Gyula alpolgármester, Vatali Ferenc.

mester-választás titkos szavazással történő lebonyolításához.
A választás eredményeképp egyhangúlag Drávecz Gyula önkormányzati képviselőt választotta alpolgármesternek a testület. Az alpolgármester eskütétele és a megbízólevél átadása
után a hatályos törvényeknek
megfelelően a polgármester illetménye és költségtérítésének
megállapítása következett a
napirendek sorában. A rendelkezés alapján, főállású polgármesterként 598.300 Ft illetményt és ennek 15 %-kát, tehát
89.745 Ft költségtérítést állapított meg a testület, továbbá,
mivel Horváth László polgár-

mester orosz és német nyelvismerettel is rendelkezik, 92.760
forint nyelvpótlék is megilleti.
Az alpolgármester tiszteletdíja
269.235 Ft-ban, költségtérítése,
40.385 Ft-ban került elfogadásra.
Utolsó napirendi pontként a
bizottságok elnökeinek, tagjainak megválasztása következett:
a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság elnöke Ferenczi Róbert, a Kulturális és Ügyrendi
Bizottság elnöke Gáspár Lívia,
az Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnöke dr. Fekete
Zoltán önkormányzati képviselő lett.
dj
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Koncertek és megemlékezés nemzeti ünnepünkön
– Ma már történelem, legenda 1956, mint 1848-49. Mi szabadon élünk, azoknak köszönhetően, akik áldozatot hoztak ezért a
szabadságért. Emléküket azóta is őrizzük, országhatáron belül és
szerte a világban egyaránt, az október 23-i egyetemista tüntetőkét, a nemzetőrökét, az idegen beavatkozók és az ávósok ellen
harcolókét, az elesettekét és az elítéltekét…
A városi ünnepség a Lámfalussy Sándor SZKI diákjainak
megemlékező műsorával, majd koszorúzással zárult az 56-os
emlékműnél. A megemlékezés a Kormorán zenekar második
(mindkettő telt házas) koncertjével folytatódott a Városi Művelődési Központ színháztermében.
dj

A Lámfalussy SZKI diákjainak műsora.

Rendhagyó módon, a Kormorán zenekar első koncertjével
kezdődött Lentiben az 1956-os forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett városi ünnepség. A folytatásban a Szent
Mihály templomban tartott ünnepi szentmise után az 56-os
emlékműnél Horváth László polgármester mondott beszédet:
– A mai szentmisével, a mostani megemlékezéssel, a Kormorán együttes „Szabadság” koncertjével, a rendszerváltoztatással visszaszerzett szabadság, függetlenség örömét szeretnénk
egybekötni a generációk közös emlékezésével, erősítve az egymás iránti tiszteletet és megbecsülést – hangzottak a polgármester gondolatai.
A folytatásban Horváth László felidézte a 63 évvel ezelőtt
történtek hátterét.

Fotó: Kósa Róbert
Horváth László polgármester mondott beszédet.

Megemlékezés az aradi mártírokról
szerzői, annak végrehajtói
bosszúszomjtól, nagyhatalmi
arroganciától elvakultan gondolták úgy, hogy az embert el
lehet pusztítani, ki is kell végezni, meg is kell alázni, a
magyarokat meg kell félemlíteni, hallgatásra kell kényszeríteni. A szabadság szeretetét
azonban nem lehetett kiirtani,
azt a forradalmat és szabad-

Horváth László mondott beszédet és a Gönczi Ferenc gimnázium diákjai adtak műsort.

A Gönczi Ferenc Gimnázium tanulóinak közreműködésével zajlott Lentiben az aradi
vértanúk tiszteletére tartott
megemlékezés. Az Október 6-i
emlékparkban tartott ünnepségen Horváth László polgármester mondott emlékező beszédet.

– Egy olyan kort idézünk
fel a mai napon, amikor a
magyar szabadságharc katonai
vezetőit az osztrák elnyomók
bosszútól vezérelve, elrettentő
példaként állítva a szabadságra
vágyó magyar emberek és a
térség más népei elé kivégezték. A halálos ítélet értelmi

ságharcot, amely egy kor szellemében gyökerezve az emberek szívében, lelkében, akaratában teljesedett ki, amelyért
összefogott a nemzet, nem lehetett, nem lehet elfelejteni, 170
évvel ezelőtt sem és ma sem.
A megemlékezés koszorúzással zárult az Október 6-i
emlékparkban.
(d)
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A bizottságok összetételéről döntöttek
A Zala Megyei Közgyűlés rendkívüli ülése
A Zala Megyei Közgyűlés
2019. november 8-i rendkívüli ülésén az alakuló ülésen
módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának megfelelően döntött a közgyűlés döntéseinek előkészítését, végrehajtását és ellenőrzését végző
állandó bizottságok személyi
összetételéről, melynek eredményeként a Jogi és Ügyrendi
Bizottság elnöke dr. Fekete
Zoltán, alelnöke Horváth Tamás Mihály, képviselő tagja
dr. Weller-Jakus Tamás Norbert, nem képviselő tagjai pedig Kaj István és Nagy Kálmán lettek.
A Nemzetiségi Bizottság
elnökének Vincze Tibort, alelnökének Nagy Zoltánt, képviselő tagjának Dalnoki Szilárdot, nem képviselő tag-

jának pedig Bogdán Ferenc
Elemért és Dobri Lajost választották.
A Pénzügyi Bizottság elnökévé Zakó Lászlót, alelnökévé Strázsai Zoltánt, képviselő tagjának Vincze Tibort,
nem képviselő tagjának pedig
Laki Józsefnét és Targuba Árpádot választotta meg a közgyűlés.
A Térségfejlesztési Bizottság elnökévé Fodor Márkot, alelnökévé Strázsai Zoltánt, képviselő tagjaivá Pálinkás Róbertet és Végh Lászlót, nem képviselő tagjaivá pedig Boronyák
Józsefet, Keresztes Jánost és
Martinecz Arankát választotta
meg a megyegyűlés.
Ezt követően a bizottságok
nem képviselő tagjai esküt tettek
és átvették megbízó levelüket.

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

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

Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén két egymás melletti
2
2
földterület (1945 m és 1418 m ) eladó. 30/378-4465

Dr. Pál Attila újraválasztott elnök vezetésével tartott rendkívüli ülést a közgyűlés.

Nemzetiségi önkormányzat alakult
A Lenti Polgármesterei Hivatal tanácskozó termében ünnepélyes keretek között alakult
meg a napokban Lenti Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata (RNÖ). Az ülésen dr. Bagladi Zsolt, a helyi választási
bizottság elnöke tájékoztatta a
megjelenteket a választás eredményeiről, melyből kiderült,
hogy mindhárom képviselő –
Nyilas István Tiborné, Nyilas
Ibolya, Horváth András – a
Lungo Drom jelöltjeként indult a választáson.
A képviselők eskütétele után
az elnök és helyettese megválasztása következett: Lenti Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke Nyilas Ibolya,
helyettese Horváth András képviselő lett. A következő napirendben a választási törvényeknek megfelelően tájékoz-

tató hangzott el a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről. A megválasztott képviselőknek (és hozzátartozójuknak) 30 napon belül, majd
ezek után évente kötelező vagyonnyilatkozatot tenniük.
A hatodik napirendi pontban a képviselők tiszteletdíjáról döntött a testület. Ennek megfelelően az elnök bruttó
28.000, helyettese 20.000 forintot, képviselőként pedig
8.300 forint illeti meg a képviselőket.
Végül felülvizsgálta Szervezeti és Működési Szabályzatát a roma nemzetiségi önkormányzati testület, melyet a
nevek és a tisztségek változtatásával, jelen döntéseiknek
megfelelve, ugyancsak egyhangúlag fogadtak el.
–d–

Jobbról: Nyilas Ibolya elnök, Horváth András és Nyilas István Tiborné.
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Megalakult a Zala Megyei Közgyűlés
Ismét dr. Pál Attila lett az elnök

Fotó: Zalatáj
Az új összetételű Zala Megyei Közgyűlés.

A Zala Megyei Közgyűlés 2019. október 25-én tartotta alakuló ülését.
Az ülés elején dr. Tuboly János, a Területi Választási Bizottság elnöke ismertette a 2019. október 13-án tartott megyei önkormányzati választás eredményét, melynek alapján a 15 megyei
képviselői mandátumból 45 002 szavazattal a Fidesz-KDNP 11et, a Jobbik Magyarországért Mozgalom 7 747 szavazattal 2-t, a

Demokratikus Koalíció 7 521 szavazattal 1-t, a Momentum Mozgalom 6 153 szavazattal 1-t szerzett a Zala Megyei Közgyűlésben.
A megválasztott közgyűlési képviselők:
Fidesz-KDNP: Bene Csaba, dr. Fekete Zoltán, Fodor Márk,
Horváth Tamás, Pácsonyi Imre, dr. Pál Attila, Pálinkás Róbert,
Ruzsics Ferenc, Strázsai Zoltán, Végh László, Vincze Tibor.
Jobbik Magyarországért Mozgalom: dr. Weller-Jakus Tamás
Norbert, Zakó László.
Demokratikus Koalíció: Nagy Zoltán.
Momentum Mozgalom: Dalnoki Szilárd.
Ezt követően a képviselők esküt tettek, majd átvették megbízó levelüket a TVB elnökétől.
A következőkben a közgyűlés titkos szavazással dr. Pál Attilát választotta elnökének, valamint megválasztotta három alelnökét, akik közül ketten – Pácsonyi Imre és Ruzsics Ferenc –
főállásban, Bene Csaba pedig társadalmi megbízatásban látják el
feladatukat.
A közgyűlés megállapította a tisztségviselők illetményét,
illetve tiszteletdíját, valamint költségtérítésük összegét.
Módosított SZMSZ-ének megfelelően a megválasztott képviselők közül megbízatásának időtartamára európai uniós és hazai
pályázatokból megvalósuló fejlesztésekért felelős tanácsnoknak
választotta a testület Pálinkás Róbertet. (Forrás: Zala Megyei
Önkormányzat)

Hit és nemzeti összetartozás
Kereszt és zászló a csörnyeföldi hegyen
A neves zalai borászra emlékeztek barátai, a családtagok,
ismerősök a csörnyeföldi hegyen, a Bussay-birtokon október 23-án.
Az ünnepség keretében keresztet és nemzeti színű zászlót avattak a 2014-ben elhunyt
dr. Bussay László orvos, borász tiszteletére, melyekkel a
magyarság megmaradásának is
emléket állítottak. A kezdeményezés kivitelezői Bussay László barátai, baráti társasága.
A hegyen felállított kereszt
ötletéhez a történelemből merítette a példát a borász, illetve

barátai. Attilának, a hunok
uralkodójának a magaslatokon
figyelő látó emberek jelentették az ellenség hadmozgásait.
Ezek a látók 20-30 méterre
egymástól jeleztek és vitték a
hírt. E láncot szimbolizálhatják majd a keresztek és
zászlók, melyeket a társaság
elképzelése szerint az ország
határaitól egészen Budapestig
hálózatot alkotva állítanának
fel a hegyhátakon.
A társaság minden évben
megemlékezik a borászról halálának évfordulóján. Részükről Horváth Tihamér a rendez-

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

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

Az előtérben balról Bussay Dorottya, Horváth Tihamér és
Surján László.

vényen elmondta, hogy Bussay Lászlótól barátságot, hit és
tudatbeli tápot is kaptak. Tavaly határozták el, hogy megvalósítják a borász ötletét és a
hegyre keresztet állítanak,
mely a hitet, a zászló pedig a
nemzetközösséget jelenti és
üzeni. Emellett helyszíne lehet
ünnepi rendezvényeknek, megemlékezéseknek is.

Az ünnepségen beszédet
mondott dr. Surján László,
korábbi miniszter, aki az 1956os forradalom és szabadságharc hőseinek is emléket állított szavaival, majd a keresztet
és a zászlót Tüske József plébános áldotta meg. Az eseményen
részt vett dr. Pál Attila, a Zala
Megyei Közgyűlés részéről.
z.t.
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Megújult a lentiszombathelyi harangláb
Egybekötötte Halottak napi megemlékezését a felújított lentiszombathelyi római katolikus harangláb ünnepélyes átadásával a
lenti önkormányzat. Az ünnepség koszorúzásokkal kezdődött az
I. és II. világháborús emlékműveknél és a Kegyeleti parkban. A
folytatásban a lentiszombathelyi városrész kultúrházában szentmisén vettek részt a megemlékezők, melyet a falu szülötte, Déri
Péter, a vasvári kerület esperese, szentszéki bíró celebrált.
– Öröm számomra, hogy hazajöhettem, köszönöm az önkormányzat és a plébánia meghívását, hiszen itt nőttem fel a faluban, itt jártam ki alapiskolámat, majd kerültem gimnáziumba, a
teológiára, amit különböző papi állomáshelyek követtek – válaszolta érdeklődésünkre az esperes. – Püspök urunk feladatmegbízásainak függvényben tudtam többet vagy kevesebbet hazajönni, most pedig plébánosként hat faluban látom el egyedül a
teendőimet.
A megemlékezés kapcsán Gáspár Lívia települési képviselő
osztotta meg lapunkkal gondolatait:
– November közeledtével beköszönt az ősz, lehullanak a
falevelek, egyre hosszabbak lesznek az éjszakák, hűvösebb lesz
A felújított harangláb a lentiszombathelyi településrészen.

A szentmisét a falu szülötte celebrálta.

az idő és ezek a jelenségek az elmúlásra emlékeztetnek bennünket. Ilyenkor az emberek a temetőkben több időt fordítanak szeretteik sírjának gondozására, elsején pedig mindenki virágot, koszorút visz a sírokra, felidézi emlékeit, imádkozik a temetőkben.
Úgy gondolom ez nagyon fontos a számunkra, emlékezünk
azokra a hozzátartozókra, akik már nem lehetnek közöttük.
A szentmisét követően a felújított lentiszombathelyi harangláb ünnepélyes átadása következett. Itt Horváth László polgármester vázolta fel a felújítás tartalmát:
– Műemlék, fa harangláb felújítása történt meg, a kivitelezést
a Németh-Fa Kft. nyerte el, első részfeladatként megtörtént a felújítás, az építőmesteri munka, új villamos csatlakozás került
földkábellel kialakításra. Ezek után a második részfeladatnál a
harangok használhatóságának érdekében ugyancsak villamossági
felújítás történt meg. A beruházás a műemlékvédelem előírásainak is megfelelt.
dj

„Zalai Innovatív foglalkoztatási paktum”
Zalai Innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítására
(TOP-5.1.1-15/2015) mikrovállalkozási konferenciát szervezett Nagykanizsán a Zala Megyei Önkormányzat a Zsigmondy Szakképző Iskola kis
tornatermében.
Az eseményen a paktum
jelenlegi helyzetéről és a jövőbeni lehetőségekről Pácsonyi
Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke beszélt. Mint
elmondta: az előző években
pályázat keretében foglalkoztatási együttműködések jöttek
létre a megyében. Az egyik
ilyen a Zalai Innovatív paktum, ami például egyfajta

együttműködésbe szervezi a
foglalkoztatókat, a munkaügyi szervezeteket és minden
olyan intézményt, ami abban
érdekelt, hogy szakképzett
munkaerőhöz jussanak a vállalkozások. Eközben a munkavállalók megfelelő képzettséghez juthatnak, majd bekapcsolódhatnak a munka világába.
– A konferencián a paktum
aktuálitásai mellett szóltunk a
vállalkozások számára elérhető új pályázati lehetőségekről,
ezen kívül bemutatkozott a
megye gazdasági életének
egyik legkiemelkedőbb projektje, a zalaegerszegi tesztpálya is – tette hozzá.

Pácsonyi Imre tájékoztatta a résztvevőket a paktum jelenlegi
helyzetéről.
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40 éves a Lenti Kertbarát Kör
egyben ismeretterjesztő tevékenység is volt. A Lenti Kertbarát Kör az egyik legsikeresebben működő egyesület, mindig igyekeztek aktuális tudnivalókat továbbítani a hallgató-

ságnak, és tartalmas szakmai
kirándulásokat is szerveztek.
Csak dicsérni tudom őket és
kívánom, hogy hosszú ideig
eredményesen működjenek.
dj

„Látni és látszani”
A jubileumi ünnepségen felszólalt dr. Pálfi Dénes is. A háttérben Röszler Attila.

A Lenti Kertbarát Kör
Egyesület éppen egyidős Lenti várossá avatásával, a jeles
évfordulóról pedig jubileumi
ünnepség keretében emlékeztek meg a közelmúltban.
– Egyidősek vagyunk, Lenti várossá nyilvánításával néhány hónappal később alakult
meg az egyesület Lukács Gyula vezetésével – emlékezik
vissza a kezdetekre Röszler
Attila jelenlegi elnök. – 20 fővel alakult meg a csoport, segítői voltak ennek a mozgalomnak dr. Pálfi Dénes kertészmérnök, akit a megyében
a kertbarát körök atyjának
nevezhetünk. Alapító tagjaink
közül sajnos már csak hárman
vannak közöttünk, Vidóczi József, Pörzse István és Farkas
Lajos, természetesen őket is
meghívtuk erre a jubileumi rendezvényre és hálásak vagyunk
nekik, hogy segítik munkánkat.
– Hogyan alakult a tagság
létszáma?

– 2000-re elértük az 50 főt,
az évek során nyilván voltak
személyi változások, Lukács
Gyulát, Strókai János követte
vezetőként, majd Horváth József,
végül jómagam vettem át az
irányítást.
A jubileumi ünnepségen közreműködött Szabó-Szekeres Júlia moderátorként, Szabó Martin verssel, fellépett a Pünkösdi
Rózsa Citerazenekar Völgyifaluból, a lovászi Mixolid Kamarakórus és a Csesztregi Népdalkör.
Dr. Pálfi Dénes érdeklődésünkre a következőképp foglalta össze a kertbarát körök
alakulásának hagyományait:
– 20-22 kertbarát kör működik a megyében, többségük
aktívan és a további megerősödést, fennmaradást segítve az
jutott eszembe, jó lenne visszahozni az augusztus 20-a körüli
terménybemutatókat, kiállításokat. Korábban ilyenkor megmutatták a termelők terményeiket, munkájuk javát és ez

Az őszi időjárás beköszöntével fokozottabb odafigyelés
szükséges a közlekedők részéről, melyre a Megvilágosodás
Napja kerékpáros akcióval hívta fel a figyelmet a Lenti Rendőrkapitányság.
– A „Látni és látszani” kerékpáros akción belül hívjuk
fel a figyelmet a láthatóságra,
a biztonságos közlekedésre az
őszi időjárási körülmények között – kezdte tájékoztatóját
Komláti Beatrix rendőr őrnagy,
alosztályvezető. – Gyakorlatilag a járművezetők figyelmét
hívjuk fel a kerékpárral közlekedőkre és viszont, hiszen a
kerékpárosoknál is fontos a
megfelelő láthatósági eszközök használata.

Az alosztályvezető elmondta még, hogy akciójuk keretében a rendezvénytérre kerékpárral érkezők eszközeit átnézik,
figyelve a kötelező tartozékok
és a láthatóság eszközeinek meglétére.
– Bike Safe regisztrációnk
által a kerékpárokról több fotót is készítünk, felvesszük a
tulajdonos adatait, ellátjuk egy
matricával a kerékpárt és egy
központi adatbázisba töltjük fel
a kapott adatokat. Lopás esetén ezeket a regisztrált kerékpárokat sokkal könnyebben megtaláljuk és gyorsabban
visza tudjuk adni tulajdonosának – tudtuk meg az akcióról.
(d)

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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Kerékpár regisztrálása.

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

Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,
2
blokktéglából épült társasházban 56 m -es 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 30/235-4814-es
vagy a 30/410-5684-es telefonon lehet.
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Startol a kkv-k fejlesztéseit támogató pályázat

Napelemes rendszer telepítésére is lehet pályázni.

A mikro-, kis- és középvállalkozások november 11-től adhatják be a támogatási kérelmeiket épületenergetikai fejlesztéseik támogatására – tájékoztatott Rákossy Balázs, a
Pénzügyminisztérium európai
uniós források felhasználásáért
felelős államtitkára.
A vállalkozások minimum
3, maximum 100 millió forint
vissza nem térítendő fejlesztési
forrást nyerhetnek el, a teljes
keretösszeg 20,4 milliárd forint – hívta fel a figyelmet.
Rákossy Balázs kiemelte: a
Gazdaságfejlesztési és Innová-

ciós Operatív Program (GINOP) keretében megjelent felhívás egyszerre szolgálja a
környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek
enyhítését, egyben hozzájárul
a klímavédelemhez.
A támogatásból lehetőség
van egyebek mellett napkollektoros rendszer, valamint
napelemes rendszer telepítésére, hőszivattyú rendszerek alkalmazására, épületek hőtechnikai adottságainak javítására,

Közös szőlőt szüreteltek

Szilvágyon hagyományos őszi esemény az önkormányzati
szőlő szüretelése és feldolgozása. A biogazdálkodással művelt,
direkt termő Othelló, Isabella, Nova, Kormin fajta szőlő minden évben bő terméssel ajándékozza meg a közösséget, így biztosított a rendezvényeinken a vendégül látáshoz az ital. Az
ügyeskezű segítők vidám hangulatban szüreteltek, a közös
munka növeli az együvé tartozás érzését (képünkön).
Nemrégiben túrázókat fogadott a Szilvágyért Egyesület, a
45 fős csoport megtekintette a Tündérkertet, a Pincemúzeumot, a közösen elfogyasztott ebéd a hosszú séta után mindenkinek jól esett, majd harmonika és nótaszó törte meg a
hegy csendjét.

melegvíz-rendszereinek korszerűsítésére és beltéri világítási
rendszerek energiatakarékos átalakítására. A támogatás a beruházások elszámolható költségeinek 55 százaléka lehet.
A projektek megvalósítására legfeljebb 24 hónap áll a
kedvezményezettek rendelkezésére – ismertette az államtitkár.
Ennél a pályázatnál a költségmeghatározás a pályázati
felhívás komplexitásához, de
más korábbi felhívásokhoz

mérten is jóval egyszerűbb,
gyorsabb lett. A támogatások
összege egy előzetes szakértői,
internetes, valamint korábbi
adatbázisok által meghatározható fajlagos (átlagos) költséghez köthető, amelynek előnye,
hogy a módszer alkalmazásával nem kell három fél
által kiállított árajánlatot benyújtani, csak a felhívásban
meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat – tájékoztatott az államtitkár. (Forrás:
MTI)

Minden pályaválasztási út járható
A Zala Megyei Kormányhivatal pályaválasztási kiállítással és
szakmabemutatóval várta a továbbtanulás előtt álló általános iskolásokat két napon keresztül Nagykanizsán a Zsigmondy csarnokban.
Az ünnepélyes megnyitón a szervező megyei kormányhivatal főigazgatója, Héder Miklós az érdeklődő fiataloknak a beszédében elmondta: több megyei szervezettel együttműködésben Kanizsán kívül Keszthelyen és Zalaegerszegen gondoskodnak arról,
hogy a megye oktatási, szakképzési rendszerének teljes palettájával találkozhassanak a pályaválasztás, s a szakmák iránt érdeklődők.
Bene Csaba, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, a Nagykanizsai Szakképzési Centrum kancellárja örömtelinek nevezte,
hogy a kormányhivatal munkatársai szívükön viselik a
pályaválasztás ügyét, s még két városban megszólítják az iskolásokat és a szüleiket. A gyorsan változó világ megannyi lehetőséget kínál, a fiatalok pedig abban a szerencsés helyzetben
vannak, hogy bármilyen út mellett döntenek, kizárólag jót választhatnak. (A felvétel a nagykanizsai rendezvényen készült.)

Eladó antik bútorok Zalaegerszegen
Egyedi gyártású, az 1920-as évek elején készült,
diógyökér intarziaberakású, kitűnő állapotban lévő
tálaló és vitrines szekrények (3 db) eladók Zalaegerszegen.
Együttes szobaberendezéshez kiválóan alkalmasak.
Ugyanitt nagyon jó állapotban lévő koloniál bútorok is eladók.
Érdeklődni a 30/235-4814-es,
vagy a 30/410-5684-es telefonon lehet.
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Életmentő- és elsősegélyképzés a rendőröknek
Szoros az együttműködés a Mentőszolgálattal
Immár 75 fővel több olyan
ember dolgozik az állománynál, akik életmentő ismeretekkel rendelkeznek, fogalmazta
meg a képzés lényegét dr.
Farkas Tibor rendőr alezredes,
Lenti kapitányságvezetője.
– Nagyon jó a kapcsolatunk a Mentőszolgálattal, elképzelésünkhöz, hogy felfrissítsük az állomány elsősegély
ismereteit, kiváló partner volt
Sebestyén Magó Judit, a Lenti
Mentőszolgálat vezetője – tette
hozzá a kapitány. – Társszervek vagyunk, sokszor dolgozunk együtt akár baleset során,
akár egy-egy megfékezésre
kényszerülő betegnél – veszi
át a szót a képzés vezetője Sebestyén Magó Judit mentőtiszt.
– Ebből adódóan is nyitunk
egymás felé. Amikor a rendőr
bajtársakról beszélek, nagy szeretettel gondolunk rájuk, mert

ők vigyáznak ránk például egy
baleseti helyszínen, hogy az
arra közlekedők ne sodorjanak
el minket, amíg a sérült életéért küzdünk. Biztosítják a helyszínt, hogy a társszervek tehessék a dolgukat. Ők az őrangyalaink! Éppen ezért örömmel
fogadtam, amikor a kapitány
úr kérte, hogy frissítsük fel az
állomány elsősegély ismereteit.
– Miért lehet fontos, hogy a
rendőrség munkatársai is képzettek legyenek?
– Előfordulhat, hogy elsőként ők érnek ki egy baleseti
helyszínre és meg kell kezdeniük az elsősegélyt. Az egyenruhájuk természetesen bizalmat ébreszt a lakosságban,
nem ritka, hogy ha valaki utcán, köztéren rosszul lesz, az
arra járó járőrnek szólnak először, így tehát helyt kell tudjon
állnia ez esetben is.

Gyakorlás a bábun…

– Milyen tartalommal tartotta meg a képzést?
– Az orvostudomány és
ezen belül az elsősegélynyújtás is változik, fejlődik. A

szakmai protokollok is a legfrissebb kutatásokhoz igazodnak. Ezért fontos, hogy mindenki időről időre frissítse tudását, hogy helyszíni tevékenysége szakszerű legyen.
Sokfelé hallani, hogy mennyire sok múlik a laikus elsősegélyen egy balesetnél vagy
rosszullétnél. Ez valóban így
is van. Ennek fényében, gyakorlati formában vettük végig a
betegvizsgálatot, sérült ellátást, eszméletlen beteg ellátását,
újraélesztést. Ez utóbbit kiegészítettük a defibrillátor (AED)
használatának elsajátításával.
Hála Istennek egyre több helyen elérhető a kihelyezett defibrillátor, így ha találkoznak vele, már bátran merik használni.
dj

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
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Sportoló idősebb korosztály
Az Idősek hónapja rendezvénysorozat keretében kerékpáros és gyalogtúrát is szervezett a Lenti Gyalogló Klub.
– Az idén is népszerű volt
mindkét rendezvényünk a korosztály körében, közel 30 fő
részvételével zajlottak programjaink – mondta a sportprogramokról Császár Dezső
szervező. – A kerékpár túrát
Lenti-Mumor-Lentiszombathely-Máhomfa útszakaszon bonyolítottuk le, zömében kerékpárúton. A visszaérkezést követően a résztvevők egy tesztlapot töltöttek ki, ezzel is felelevenítve a kerékpározással A kerékpáros túra résztvevői.

Kirándulás – történelmi helyszíneken

Ötvenen vettek részt a kiránduláson.

A Civil Nyugdíjas Klub
az idei évben is megszervezte a már hagyományos
kirándulását – tájékoztatott

Császár Dezső, a klub vezetője.
– Az első állomásunk a
várpalotai Trianon Múzeum

volt, itt helyi idegenvezetői
kalauzolással ismerkedtünk meg
a látnivalókkal. Azt követően
Székesfehérvárra mentünk, ahol
először a magántulajdonban
lévő Bory-várat kerestük fel,
majd pedig vezetőnk a belváros nevezetességeit mutatta
be. Megálltunk még a Bodajkon található Mária kegyhelynél, utána egy rövid városnézést tartunk Móron és a napot
itt zártuk egy közös vacsorával.
– Hányan vettek részt a
hagyományos kiránduláson?
– A kiránduláson 50 fő vett
részt, klubtagjaink mellett
hozzátartozók, valamint a Nefelejcs dalkör tagjai. Az utat a
Civilkurázsi Közalapítvány támogatta.
dj

kapcsolatos közlekedési szabályokat.
– Milyen útvonalat választottak a gyalogtúrának?
– A gyalogtúra során
autóval vittük fel a résztvevőket a Lenti-hegyre. Innen
pincék között, erdei ösvényen és kerékpárúton gyalogolva értünk vissza városba,
mintegy 5 km távolságban.
A túrákon való részvételt
névre szóló emléklappal ismertük el.
(d)

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

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

A képen Megyesi Beáta falugondnok ülteti az árvácskákat.

Szentgyörgyvölgyön még
az előző ciklus elején kerültek
kihelyezésre az akkori Start
munkaprogram keretében elkészített virágládák. Azóta
ősszel és tavasszal friss virágokat ültetnek a közel 40 virágtartóba, melyek a buszmegállókban és a főúton helyezkednek el.
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Az idei őszön több mint
200 árvácska került kihelyezésre. A mostani ciklusban
kiemelt helyet kap a környezeti kultúra. Várhatóan a jövő
évben elkészül a Szent György
szobor körüli pihenőpark, több
parkosítást terveznek, faültetésekre is sor fog kerülni.
VZs

Változások a települések élén
Csesztregen az eddigi polgármester, Czupi Magdolna nem
jelöltette magát ebbe a tisztségbe, viszont tagja lett a képviselőtestületnek. Polgármesternek Bedő Róbertet választották meg.
Az új csesztregi testület tagjai: Bécs Tibor Balázs, Csiszárné
Németh Szilvia, Czupi Magdolna, Nagyné Sebők Piroska.
Nován is új polgármestert választottak Németh József személyében, aki Lendvai Jenőnét váltotta. A testület további
tagjai: Porkoláb Istvánné, Sőre László, Szalay Cecília, Szekeres
Zoltán.
Mikekarácsonyfán Farkas Ferenc lett az új polgármester. A
képviselő-testület tagjai: Horváth Anikó, Pető Sándor, Tüske
Róbert, Varga Zoltánné.
Kerkabarabáson Pál Istvánt választották meg polgármesternek. A képviselő-testület tagjai lettek: Becze Zsolt,
Csrenkovicsné Balaicz Krisztina, Horváth Gábor, Kovács
József.
Tormaföldén váltás történt a polgármesteri poszton, Kondákor József kapott bizalmat, aki korábban már volt a falu
vezetője.
Az új képviselő-testület tagjai: Bajusz Miklós, Borsos József, Polgár Szabolcs és Rádai János.
Bagladon továbbra is Lóránt Beátának szavaztak bizalmat a
helybeliek, így újabb öt évig ő a falu polgármestere.
Az újonnan megválasztott képviselők: Fülöp Attiláné és
Zakály László.
A további változásokról következő számunkban adunk
tájékoztatást.

HIRDETMÉNY
Lenti Város Kitüntetései
Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a kitüntető címek, valamint díjak alapításáról és adományozásáról,
továbbá a „Lenti Város Tiszteletbeli Polgára” cím adományozásáról szóló 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 23/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete
értelmében
§ Lenti Város Díszpolgára Cím,
§ Lenti Városért Díj,
§ Lenti Város Egészségügyéért Díj,
§ Lenti Város Ifjúsági Sportjáért Díj,
§ Lenti Város Környezetvédelméért Díj,
§ Lenti Város Közszolgálatáért Díj,
§ Lenti Város Közművelődéséért Díj,
§ Lenti Város Oktatásáért Díj,
§ Lenti Város Sportjáért Díj,
§ Lenti Város Szociális Gondoskodásáért és Gyermekvédelméért Díj,
§ Lenti Város Gazdaságáért Díj,
§ Lenti Város Közösségi Életéért Díjakra
vonatkozó javaslatokat – részletes indoklással – 2019.
november 30. napjáig lehet megküldeni a polgármesterhez
címezve.
A kitüntetések adományozására javaslatot tehet: a képviselő-testület tagja, a bizottság tagja, bármely lenti állampolgár,
helyi szervezet, egyesület.

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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Lenti és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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