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LEGO kiárusítás!

30-75%
Kedvezmény!

Az akció 2012.január 26-tól az üzletben megjelölt termékekre, az akciós készlet
erejéig érvényes. Az akció más akciókkal, kedvezményekkel NEM összevonható.

Harmincharmadik alkalom-
mal ünnepelte közössé-
ge a , több mint
három évtized telt el a tele-
pülés várossá nyilvánítása óta.
Az évfordulót ünnepi mûsor-
ral ünnepelték és ez alkalom-
mal adták át a városi kitünte-

Lenti
Város Napját

A Város Napja Lentiben
téseket is. A hagyományoknak
megfelelõen elõbb ünnepi
szentmisét celebrált a Szent
Mihály templomban

esperes.
A mûvelõdési központ fel-

újítása, a jelenleg is zajló épí-
tési munkálatok miatt az ün-

Kondá-
kor Gyula

nepségnek az
aulája adott

otthont.
A program a

mûsorával kezdõ-
dött, akik még a nemrég el-
múlt karácsonyi ünnepeket is
megidézték citerajátékukkal. A
zenés felvezetés után

polgármester köszön-
tötte a vendégeket, majd

, a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium
területi közigazgatásért és vá-
lasztásokért felelõs államtitká-
ra mondott ünnepi beszédet,
melyben a kormány fejlesztési
terveirõl, illetve az államtitkár-
ság feladatairól is beszélt.

– A Lentiben eddig megva-
lósított fejlesztésekhez a kor-
mány is szeretne hozzájárulni.
Az Új Széchenyi Terv pályázati
forrásaival kaput nyit további
beruházások lehetõsége felé,
valamint a kis- és középvál-
lalkozások, a családok támoga-
tásával segítjük azokat, akik

Arany János
Általános Iskola

Félkótás Cite-
ra Banda

Horváth
László

dr.
Szabó Erika

saját környezetükben a vidéki
élet, a turizmus, a helyi hagyo-
mányok és értékek felkarolásá-
val foglalkoznak. Az új
kormánypolitika fontos felada-
ta az állam megfelelõ, haté-
kony és ésszerû mûködtetése
– mondta Szabó Erika, majd ál-
lamtitkársága feladatairól osz-
tott meg néhány gondolatot.

– Szeretnénk elérni, hogy az
állam és állampolgár közötti vi-
szony végre bizalmivá alakuljon.

Dr. Szabó Erika

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán
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(Folytatás az 1. oldalról)

A kitüntetettek dr. Szabó Erikával és Horváth László polgármesterrel.

A Város Napja Lentiben
Végre olyan országban sze-
retnénk élni, amely bebizo-
nyítja az állampolgároknak,
hogy jó itthon magyar állam-
polgárként élni, az állam tisz-
tel, szeret, megbecsül és ki-
szolgál bennünket. Ehhez olyan
ügyfélszolgálatokat kell kiépí-
teni, amelyekben könnyû az el-
igazodás, kedvesek az ügyinté-
zõk és ahol minden ügyünket
egyszerre el tudjuk intézni. Ez
az egyablakos ügyintézés rend-
szere, melyet 2013 végéig sze-
retnénk megvalósítani. Egy he-
lyet kell csak ismerni, ez a kor-
mányablak, ahol minden, az
állammal kapcsolatos hatósági
ügyet el lehet majd intézni.

Ezt követõen az államtitkár
és a polgármester kiosztották a
városi kitüntetéseket az arra
érdemeseknek. Lenti Város
Közszolgálatáért Díjat kapott

, a polgármes-
teri hivatal volt adminisztráto-
ra. Lenti Város Közmûvelõdé-
séért Díjat adományozott az
önkormányzat
gyógypedagógusnak, a Móricz
Zsigmond Egységes Gyógype-
dagógiai Intézmény tanárának.
Lenti Város Oktatásért Díjat

, a Lenti Nap-
közi Otthonos Óvoda óvoda-
pedagógusa kapta. Lenti Város
Sportjáért Díjban részesült

, a Bár-
szentmihályfai Zalka SE labda-

Pálfi Zsuzsanna

Kovács Zoltán

Hantos Györgyné

Kancsal Lajos Tibor

rúgó-szakosztály vezetõje. Len-
ti Város Ifjúsági Sportjáért Dí-
jat kapott , a Lenti
Torna Egylet ifjúsági csapata
edzõje. Lenti Város Közösségi
Életéért Díjat a mûsorban is
fellépõ Félkótás Citera Banda
kapta. A Lenti Város Szociális
Gondoskodásáért és Gyermek-
védelméért Díjat

, a Kolping
Támogató és Foglalkoztató Köz-
pont vezetõjének ítélték oda.

Kovács Béla

Pozonec Cso-
ma Veronikának

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán

Az újév második napján
kéményseprõk köszöntötték

polgármestert
és jelképesen lakóit.

A képviseleté-
ben , a cég ügy-
vezetõje és ké-
ményseprõ vitte el újévi jókí-
vánságait a polgármesteri hi-
vatalba.

Az évek óta hagyományos
találkozó célja, hogy a város
polgármesterével találkozva a
kéményseprõ minden helyi
lakosnak szerencsét hozzon az
új esztendõre.

A füstfaragókkal kapcsola-
tos babonák eredetét több
helyrõl származtatják. A legva-

Horváth László
Lenti

Lángõr Kft.
Havasi Zoltán

Bedõ Lajos

Elhozzák a szerencsét
lószínûbb eredete a baboná-
nak, hogy régen azoknál a há-
zaknál, ahol jártak a kémény-
seprõk, nem fordult el tûz-
esetbõl eredõ tragédia és nem
égett le a ház. Régen a tûz az
ember legjobb „barátja” mel-
lett a legnagyobb ellensége is
volt, mert az akkoriban a ge-
rendavázas, zsúpfedeles, fából
épült házakra sokkal nagyobb
veszélyt jelentett a tûz. Így
alakult ki az emberek körében,
hogy a kéményseprõ nagyon
fontos személyiség, mert ha õ
rendben tartja a kéményt, ak-
kor megóvja a családot a
tûzvésztõl.

(k)

Havasi Zoltán és Bedõ Lajos köszöntötték Horváth László
polgármesteren keresztül a város lakóit.

Lenti Város Polgármesteri Hivatala felhívja a város-
ban élõ 50, 60, 65 illetve 70 éve diplomát szerzett peda-
gógusok figyelmét, hogy a felsõoktatásról szóló 2005.
évi CXXXIX. törvény 65. § (3) bekezdése értelmében a
felsõoktatási intézmény rektora – a szervezeti és mû-
ködési szabályzatában meghatározott feltételek szerint
– arany, gyémánt, vas, illetve rubin díszoklevelet ado-
mányozhat annak, aki 50, 60, 65 vagy 70 éve szerezte
meg az oklevelét a felsõoktatási intézményben, és
életpályája alapján közmegbecsülésre méltó.

A díszoklevél iránti kérelmek elõterjeszthetõk Lenti
Város Polgármesteri Hivatalában (8960 Lenti, Zrínyi u.
4.), mely a kérelmek illetékes felsõoktatási intézmé-
nyekhez való továbbításában 2012. évben is közre-
mûködik.

A kérelemhez csatolni kell:
önéletrajzot, amely tartalmazza a pedagógus-

pályán eltöltött minimum 30 éves idõtartam leírását,
a tevékenységet igazoló okmányt (munka-

könyvet),
a képesítést igazoló oklevelet vagy hiteles

másolatát,
az elõzõleg már kapott díszoklevelet (amennyi-

ben van).

Az igények benyújtásának határideje: 2012. március 31.

Érdeklõdni a 92/553-937-es telefonszámon Molnár
Mónika európai uniós ügyintézõnél lehet.

–

–

–

–

H I R D E T M É N Y

A kitüntetések átadását
követõen az Arany János-is-
kola diákjai és
versmondó szavalatai kö-
vetkeztek, valamint fellé-

Magyar Lajos

pett a
is. Az ünnepség

után forralt bor várta a ven-
dégeket és a város lakóit az
iskola elõtt.

Szivárvány Kama-
rakórus
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Nyakas Istvánnal, Gutor-
földe polgármesterével a falu
2012-es programtervét tekin-
tettük át.

– Az idén is úgy állítottuk
össze programkínálatunkat, hogy
abból minden korosztály talál-
jon magának megfelelõt, vala-
mint hagyományos program-
jainkat is a szokott színvo-
nalon szeretnénk megtartani.
Ennek megfelelõen tovább
folytatódnak népfõiskolai elõ-
adásaink, csak néhány elõadót

Gazdag programkínáló Gutorföldén

említve, Tüske József plébá-
nos, dr. Kopeczki Ildikó gyer-
mekorvos, dr. Papp Lajos szív-
sebész, Panágl Tamás termé-
szetgyógyász, Dányi József
bûnmegelõzési fõelõadó.

– Farsangi bállal várjuk a jó
idõt, süteménysütõ és borver-
senyt rendezünk. Elsõ nagy-
rendezvényünk, a pünkösdi lo-
vasverseny május 27-én kerül
megrendezésre, amelyre re-

– Mit tartogatnak a tava-
szi idõszakra?

– A kehidai termálfürdõ
belépõket ajánlott fel a tavalyi
tanév végén iskolánk számára –
tájékoztatta lapunkat

, a lovászi iskola igazgatónõ-
je a közelmúlt eseményeirõl.

– Az intézmény vezetése
úgy döntött, hogy a kitûnõ
tanulókat jutalmazza meg ez-
zel a lehetõséggel, biztosít szá-
mukra egynapos kirándulást. A
gyerekek nagyon örültek a le-

Cserti Ani-
kó

Önfeledt fürdõzés

hetõségnek, többen közülük
most elõször jártak ott. Min-
den, a fürdõ által nyújtott le-
hetõséget kipróbáltak, kihasz-
náltak. Az egész napos élmény-
fürdõzés után fájó szívvel és a
visszatérés reményével utaz-
tak haza tanulóink. Az utazás
költségét az iskola alapítványa
biztosította – mondta az igaz-
gatónõ.

dj

A új
kolumábáriumot alakítanak ki,
döntött decemberi soros ülé-
sén a képviselõ-testület, mivel
a korábbi urnahelyek hama-
rosan betelnek. A temetkezési
szokások változásával merült
fel igény új urnafülke helyek
kialakítására. Az új kolumbá-
rium megépítése és kialakítása
bruttó mintegy 3 és félmillió
forint, az építési és kivitelezési
munkálatok év végére fejezõd-
nek be.

Az új urnafal megépítésé-
vel szükséges az urnafülkékre
vonatkozó rendelkezési jog el-
lenértékének módosítása. Az
új kolumbáriumban a tervek
szerint 30 db kicsi és 6 db
nagy urnafülke kerül kialakí-
tásra. Az urnafal megépítésé-
vel a rendelkezési jogért fi-
zetendõ összeg emelésével a
cél az, hogy az építés és ki-
vitelezés költségei megtérülje-
nek az önkormányzat számára.

Az urnafülkékért fizetendõ
díj kicsi urnafülkék esetén 70
ezer forint (+ ÁFA), a nagy ur-
nafülkék esetén 110 ezer. Az új
urnafülkék rendelkezési jogá-
nak megváltásakor, újraváltás
esetén ez az összeg 25 000 Ft-
ra módosul mindkét esetben.

A módosítás nyomán a ter-
vezet magasabb díjtételeket
tartalmaz egyes és kettõs sír-
helyek, továbbá az urnasírhe-
lyek és urnasírboltok vonat-
kozásában megszerzéskor és
újraváltáskor is.

Eszerint az egyes sírhelyért
a központi temetõben 15 ezer
forintot kell fizetni megszer-
zéskor és újraváltáskor egy-
aránt, míg városrészek esetén
ez az összeg 5 ezer forint a
tervezet szerint. Kettõs sírhely
esetén a központi temetõben
30 ezer forintba kerül, város-
részekben 10 ezer forint a költ-
sége. Az urnasírhelyekért fize-
tendõ díj a tervezet szerint 10

lenti köztemetõben

Drágult a temetkezés és az utazás
ezer forint megszerzés, illetve
újraváltás esetén. Urnasírbolt
esetén ez az összeg 50 ezer
forintról 60 ezerre módosul
megszerzés és 20 ezer forintra
újraváltás esetén.

Változtak a helyi tömegköz-
lekedés menet- és bérletjegy
díjai is.

A menetjegy ára 195, az
egyvonalas havi bérlet 2 850,
az egyvonalas félhavi bérlet 1
430, az összvonalas havi bérlet
3 860, az összvonalas félhavi
bérlet 1 930, a tanuló, nyugdí-
jas bérlet 1 340, míg az arckép
nélküli bérlet 10 700 forintba
kerül.

A fürdõzõ gyerekek Cserti Anikó igazgatónõvel.

mélhetõleg több ezren látogat-
nak majd el.

– Az õsz a boros progra-
mok ideje, Tófej - hegyi búcsú,
szüreti felvonulás, Márton-na-
pi pincejárás adja a programo-
kat. Megemlíteném még a bú-
csúi, augusztus 18-20. között

– Mi lesz még a folyta-
tásban?

tartandó eseményeket, mely-
nek fõ helyszíne a szabadtéri
színpadunk lesz. Nagyon re-
méljük, hogy minden helyi
érdeklõdõnek és hozzánk ellá-
togató vendégeinknek is tar-
talmas, színvonalas progra-
mokkal tudunk szolgálni az
idén is – hangzott Nyakas Ist-
ván tájékoztatója.

A pünkösdi lovasversenyre hagyományosan sok vendéget
várnak.
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A kedvezõ idõjárásnak kö-
szönhetõen folyamatosan ha-
ladnak elõre az építõk a város-
központban álló mûvelõdési
központ épületének felújításá-
val. A szeptemberben elkez-
dett átépítés bontási munká-
latainak nagy részét már elvé-

Befejezõdtek a bontási munkák, zajlik az építés

gezték a szak-
emberei.

Az épületen belül az alap-
feltárások után megtörtént a
tartóelemek megerõsítése, elké-
szült az egykori belsõ udvar
födémszerkezetének betonozá-
sa, készülnek a lépcsõk, a stati-

ZÁÉV Zrt.

kus által elõírt további födém
megerõsítések, folynak a bõví-
tés alapozási és zsaluzási mun-
kái, a Templom tér felõli részen
már dolgoztak az ácsok is. A
színházterem újra betonozott
padozatába beépítették a hõlég-
befúvó csöveket, készülnek a
galéria vasbeton tartópillérei.

– A Lenti centrumát meg-
szépítõ 830 milliós rehabilitá-
ciós program térrendezéssel,
parkosítással, épületrekonst-
rukcióval szándékozik olyan vá-
rosközpontot kialakítani, amely
a helyi lakók, valamint a város-
ba látogató vendégek számára
hívogató és marasztaló mind
környezetével, mind kínált
szolgáltatásaival – tájékoztatta
lapunkat a felújítás ütemérõl

polgármester.
– A tervek szerint a jelenlegi
épület felújításával, bõvítésé-
vel többfunkcióssá válik. Az
épület délnyugati részében
pergolás terasszal bõvített ét-
terem és kávézó kerül kiala-
kításra, melynek üzemeltetésé-
re pályázatot írt ki az önkor-

Horváth László

mányzat. A meglévõ épület tel-
jes körû hõszigetelésével, nyí-
lászárók cseréjével, függönyfa-
lak kialakításával korszerû
energiatakarékos fûtés-hûtésé-
vel, villamos rendszerekkel egy
energiatakarékosan üzemelte-
tett épület jön majd létre. A
Kossuth út 1. és a templom
közötti terület ligetes növény-
telepítéssel, a meglévõ mûal-
kotások feltáró utak, kanyar-
gós ösvények, pihenõk létesí-
tésével kerül átalakításra, a
mûvelõdési központ elõtti,
jelenleg útként funkcionáló
terület térkövezést kap zöldszi-
getek, szökõkutak közbeiktatá-
sával, a könyvtár melletti te-
rületen többcélú rendezvény-
tér kerül kialakításra. Folyama-
tosan egyeztetünk a tervezõ-
vel, kivitelezõvel, a közmûszol-
gáltatókkal, szakembereink el-
lenõrzik a szerzõdésben fog-
lalt mûszaki leírásban szerep-
lõk betartását, pontosítunk a
bútorokat, berendezéseket
szállító céggel.

K.T.

Újjáépül a mûvelõdési központ. A tetõszerkezet építését is
elkezdték.

December végén tartották
a hivatalos projektzáróját
annak a pályázatnak, mely
során új külsõt kapott a

. A beruházás az
elmúlt évek legjelentõsebb
turisztikai fejlesztése a Kerka-
parti városban.

Az Új Széchenyi Terv ke-
retében, uniós támogatásból,
valamint a helyi és megyei ön-
kormányzat segítségével több
mint 500 milliós összköltségû
bõvítés történt. 3500 m -re nõtt
a fedett fürdõ új épületrésze,
ahol öt medence (úszó-, gyógy-
, gyermek-, tan és hidro-
masszázs) üzemel. A 630 m -es
elkülönített pihenõtérben kom-
fortos pihenõágyak és fûtött
pihenõpadok biztosítják a ven-
dégek zavartalan és nyugodt
pihenését. A teljes felfrissülést
a szaunavilág két finn-, egy
aroma- és egy infraszaunája
biztosítja saját pihenõrésszel
és egy szabadtéri szaunakert-
tel. Az új gyermekmedencével
pedig a kisgyerekes családok
számára is bõvült a fürdõ
kínálata, így mára minden
korosztály megtalálja a számá-
ra megfelelõ fürdõzési él-
ményt.

lenti
fedett fürdõ

2

2

Hosszú távra terveztek
A felújítással a belsõ tér

mellett megújult a beléptetõ
rendszer is, így elektronikus-
chip karórával mûködõ ún. for-
góvillás kapun lehet bejutni.
Több száz új öltözõszekrényt
is beépítettek, amiket a vendé-
gek szintén a karóra segítsé-
gével tudnak nyitni, zárni.
Mindez a szintén a beruházás
részeként létrehozott fõbejá-
ratnál található, ahol tágas fo-
gadótér áll a vendégek ren-
delkezésére, illetve a Tourin-
form iroda is itt kapott helyet.

A bejárathoz közeli étte-
rem és kávézó nyújthat kelle-
mes gasztronómiai élménye-
ket a látogatóknak, valamint az
emeleti szépségfarm és gyó-
gyászati részleg a szépülni és
gyógyulni vágyókat várja.

– Ahhoz, hogy a piaci ver-
senyben megálljuk a helyün-
ket, szükség volt a fürdõ bõ-
vítésére – mondta a zárókonfe-
rencián Kutfej Attila ügyveze-
tõ igazgató. – Tudtuk, hogy a
forgalom nem nõ rögtön a
többszörösére, de arra számí-
tottunk, hogy a szolgáltatások
bõvítésével a vendégszám is
emelkedik majd. A jelenlegi
gazdasági körülmények mel-

lett nehéz eredményeket elér-
ni, fõként igaz ez az idegen-
forgalomra. A korábbi forga-
lom megtartása is eredmény.
Idén a 2009-es vendégszám-
hoz képest 1-2 százalékos
emelkedés tapasztalható. A be-
ruházás hosszú távon váltja
majd be a hozzáfûzött re-
ményeket.

kt

Kutfej Attila, a Lenti Gyógyfürdõ Kft. ügyvezetõ igazgatója
mutatta be a beruházást.

keresünk
a megye

minden részébõl!
Érdeklõdni lehet:

92/596-936,
8-12 óráig,

illetve
30/378-4465.

Hirdetés-
szervezõket
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IX. alkalommal rendezték
meg – az országos programok-
hoz kapcsolódva – a
nemzetiségi napot.

, a
el-

nöke, mint az esemény egyik
szervezõje elmondta: nagy meg-
tiszteltetés, hogy Páka adhat

Pákán

Németh

András csömödéri Cigány

Kisebbségi Önkormányzat

Nemzetiségi nap Pákán

otthont ennek a megyei szintû
találkozónak.

– A nemzetiségi nap leg-
nagyobb képviselt csoportja a
cigányság, melynek nehéz
helyzetét megérthetjük, ha ab-
ból a ténybõl indulunk ki,
hogy nem rendelkezünk anya-
országgal, szemben a jelenlévõ

horvát, és német kisebbséggel.
Ezeket a gondolatokat már

, a megyegyûlés
kisebbségi tanácsnoka mondta
ünnepi köszöntõjében, majd
hozzátette: – Az ilyen találkozó
kiválóan alkalmas arra, hogy
hagyományainkat, kultúránkat
megmutassuk egymásnak, ér-
tékeljük a kisebbségekért vég-
zett munkát és – mint a mai
alkalommal is – jutalmat ad-
junk át.

A kitüntetéseket
, a megyegyûlés oktatási

és kulturális bizottságának el-
nöke adta át. A hagyomány-
ápolás, a megyében élõ né-
met ajkú emberek érdekében
végzett kitartó munkájáért

, hagyomány-
õrzõ tevékenységéért, a hor-
vát és magyar népdalkincs
ápolásáért , a
Zala Megyei Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzatnál végzett
munkájáért ,
volt irodavezetõ, valamint a
hatékony érdekképviseleti
munkáért , a

Vajda László

Pácsonyi

Imre

Schmidt József

Broz Józsefné

Bogdán Judit

Orsós Attila

Lovászi CKÖ elnöke vehe-
tett át.

Az ünnepség után
, Páka polgármesteré-

vel beszélgettünk.
– Kiváló kapcsolatot ápo-

lunk településünkön a kisebb-
ségi csoportokkal. Ezt megerõ-
sítve elmondhatom, húsz éve né-
metországi testvértelepülési kap-
csolattal rendelkezünk, mely
tovább erõsíti a különbözõ kul-
túrák találkozását falunkban.

– Fontos a feladatok koor-
dinálása, a problémák feltárása
és hatékony megoldása, me-
lyeket csak õszinte munkakap-
csolat alapján oldhatunk meg.
Az együttmûködésnek pedig
nagyon szép példája a mai
találkozó, melyet nagy büszke-
séggel vállaltunk el, és igyek-
szünk megfelelni – a szerve-
zõkkel közösen – vendégeink
elvárásainak.

Lukács

Tiborral

– Milyen feladatot ad-

hat egy önkormányzatnak a

kisebbségekkel való együtt-

mûködés?

dj

A Vince-napi – immár ha-
gyományos – programjukat a
falusi disznóvágás felidézésé-
vel egészítette ki a közelmúlt-
ban a

. A harminc
tagot számláló egyesület tagjai
egy szombati reggelen gyüle-
keztek elnök
pincéjénél, majd megérkezett
az „áldozat”, egy százhúsz kilós
disznó.

– A fõ hangsúly a Vince-
napi hagyományainkon van, és
további közösségerõsítõ prog-
ramként próbáljuk ki elõször a
disznóvágást – avat a rész-
letekbe Tuboly Zoltán.

– A szõlõnek három jeles
napja is van – teszi hozzá

polgármester, a
Da Bibere Borlovagrend tagja:
– Vince, György és Márton. A

tormaföldi Szent János

Hegyéért Egyesület

Tuboly Zoltán

Kon-

dákor József

Vince-nap és disznóvágás Tormaföldén
mai napon arra figyelünk, mi-
lyen az idõjárás, mert azt tartja
a mondás „ha fényes a Vince,
tele a pince”, vagyis, ha nap-
sütötte az idõjárás akkor jó
szõlõtermésre számíthatunk.

– Fontosak a találkozóink –
folytatja az egyesület elnöke –,
ugyanis ilyenkor egymásnak is
tanácsot adunk a borkezelés-
ben és csak egy õszinte han-
gulatú közösségben nincs ha-
rag akkor, ha felhívjuk egy gaz-
da figyelmét, milyen bajt érez-
tünk a kóstoláskor a boránál.

– Természetesen, Bussay
doktor úr, vagy dr. Brazsil
József keszthelyi docens úr
nevét is említhetem, akikkel
már felvettük a kapcsolatot és
tekintettel egyesületünk né-

– Bizonyára szakértõk se-

gítségét is igénybe veszik!

hány éves múltjára további ter-
veink között is szerepel szak-
mai tanácsadók bevonása a
munkákba.

A hagyományõrzõ progra-
mon egyéb szõlõvel kapcso-
latos szokást is felelevenítettek
a tormaföldiek, például a szõ-
lõterület négy sarkát is borral
öntözik ilyenkor a gazdák a jó
termés reményében, továbbá
szalonnát, kolbászt is aggatnak

a tõkére, a népi hagyomány
szerint. A finomságok mellé
jóféle bor is dukál, a borkós-
toló alkalmával egy 2011-es
Kékfrankos elõlevét ízlelget-
ték a gazdák és egy szõlõtõkét
is megmetszettek, vázába téve
egy szálát, hogy amikor kihajt,
további következtetéseket von-
janak le az elkövetkezõ ter-
mésrõl.

-dányi-

Szõlõvesszõt metsz Tuboly Zoltán Kondákor József polgár-
mester társaságában.

A helyi iskolások és a Dalraforgók kórus a színpadon.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Több évre visszavezethetõ
eseményként mûsorral, kö-
szöntõvel kedveskedtek a vá-
rosrész idõs lakosságának

. telepü-
lésrészi képviselõ az ünnepség
kapcsán elmondta, tartják ma-
gukat a kialakult hagyomá-
nyokhoz, de egy kicsit újítanak
is az évente ismétlõdõ prog-
ramban:

– Negyven-ötven fõre szá-
mítunk a mai idõsek napján,
melyet a többi városrészhez
hasonlóan fontos helyi ese-
ményként tartunk meg min-
den évben. A fiatalok verselése
után a város képviseletében

polgármester
köszönti a szépkorú lakossá-
got, majd a közelmúltban dí-
jazott
szórakoztatja a megjelenteket.

Mu-
morban Héra József

Horváth László

Félkótás Citera Banda

A városrész idõseit köszöntötték
– Különleges meglepetéssel

is készülnek!

dr. Pál At-
tila

dj

– Valóban, több kilencve-
nedik születésnapot betöltõ,
illetve a közelmúltban betöl-
tött lakosról is tudomásunk
van, õket külön virágcsokorral
és egy üveg jóféle borral is
köszöntjük. Ünnepségünk zá-
rásaként vacsorával látjuk ven-
dégül a városrész idõseit.

Az ünnepségen több városi
képviselõ, valamint

, a megyegyûlés alelnöke is
részt vett. Horváth László pol-
gármester beszédében az idõs-
korúak iránti tisztelet fontos-
ságára emlékeztetett, továbbá
megköszönte azt az áldozatos
munkát, melyet az elmúlt év-
tizedekben végeztek a térség
fejlõdésért.

Héra József köszönti az ünnepelteket.

A magyar kultúra napját
1989 óta ünnepeljük meg
január 22-én, annak emlékére,
hogy – a kézirat tanúsága sze-
rint – 1823-ban
ezen a napon tisztázta le

a kéziratát. Az
évfordulóval kapcsolatos meg-
emlékezések alkalmat adnak
arra, hogy nagyobb figyelmet
szenteljünk évezredes hagyo-
mányainknak, gyökereinknek,
nemzeti tudatunk erõsítésé-
nek, felmutassuk és tovább-

Kölcsey Ferenc
Cse-

kén Himnusz

Szent István emlékével ünnepeltük a kultúra napját

adjuk a múltunkat idézõ tárgyi
és szellemi értékeinket.

a városi könyvtár-
ban tartottak megemlékezést
az évforduló alkalmából. Az
ünnepség a

apróságainak mûsorá-
val kezdõdött, majd

, az ön-
kormányzat kulturális bizottsá-
gának elnöke mondott köszön-
tõt, melyben a nyelv, a kultúra
és a hagyományok fontossá-
gára hívta fel a figyelmet. Mint

Lentiben

napközi otthonos
óvoda

Árkovics-
né Pezzetta Claudia

mondta, kötelességünk megis-
merni nyelvünket, kultúránkat,
hagyományainkat, gyökerein-
ket. Majd több példát is emlí-
tett, hogy a magyarság mivel
gazdagítja Európa és a világ
kultúráját kezdve nyelvünkkel,
irodalmunkkal a képzõmûvé-
szeten keresztül a sportig.

A továbbiakban
néprajzkutató ál-

lamalapító királyunkról tartott
elõadást a legendák, krónikák
és a néphagyomány forrásai-
nak tükrében.

személyében
ötvözõdik a történelem, a nép-
rajz, a képzelet és a valóság. A
keresztény állam szilárd alap-
jainak letétele, illetve a külsõ
és belsõ ellenség leverése mel-
lett I. István a hagyomány sze-
rint a nép szemében mindig

dr. Petáno-
vics Katalin

Szent István

jóságos, igazságos és nagylelkû
uralkodónk volt. Kisebbik le-
gendája arról tanúskodik, hogy
uralkodása alatt az országban
közbiztonság és jogrend ural-
kodott és idegen betelepülõk
kedvelt célpontja volt orszá-
gunk. Szentté avatásának le-
gendája pedig arról tesz emlí-
tést, hogy mikor csontjait ki-
emelték sírjából, több csodá-
latos gyógyulás történt, ami
után már nem fért kétség a
szentté avatásához. A fennma-
radt források és emlékek mel-
lett máig õrizzük Szent Ist-
ván jobb kezét. A Szent Jobb
ereklye tiszteletét már 1222-
ben az Aranybullában tör-
vénnyé iktatták, személyét pe-
dig már életében szentnek
tartották.

-kt-

A kicsinyek mûsorával kezdõdött az ünnepség.

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán

Horváth László polgármester

Ferenczi Róbert alpolgármester

Árkovicsné Pezzetta Claudia

Vatali Ferenc

Drávecz Gyula

Dr. Fekete Zoltán

Héra József

Gáspár Lívia

Vatali Ferenc

Héra József

Gáspár Lívia

Gáspár Lívia

fogadóórájára a 92/553-912-es és a 92/553-937-es
telefonszámon lehet jelentkezni.

fogadóórájára jelentkezni a 92/553-912-es telefonszámon lehet.

2012. február 1-én (szerdán) 9.00-10.00 óráig,

2012. február 8-án (szerdán) 16.00-17.00 óráig,

2012. február 10-én (pénteken) 8.00-9.00 óráig,

2012. február 14-én (kedden) 15.00-16.00 óráig,

2012. február 16-án (csütörtökön) 16.00-17.00 óráig,

2012. február 22-én (szerdán) 13.00-14.00 óráig

2012. február 8-án (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,

2012. február 16-án (csütörtökön) 17.00-18.00 óráig a
mumori kultúrházban,

2012. február 22-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig a
máhomfai kultúrházban,

2012. február 22-én (szerdán) 17.30-18.30 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban

fogadják az érintett városrész lakóit.

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozóterem

Települési képviselõk fogadóórái:

Városrészekben tartandó fogadóórák:

Fogadóórák
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Megyei szinten is egyedül-
álló módon, zászlószenteléssel
egybekötött ünnepséggel em-
lékezett meg megalakulásának
25. évfordulójáról a

.
– Annak idején a kiválóan

mûködõ Csesztregi Kerbarát
Kör híre jutott el hozzánk,
majd Soós Józseffel, a kul-
túrház akkori igazgatójával ju-
tottunk arra a gondolatra, hogy
hasonló szervezõdés Rédicsen
is megállná a helyét – hang-
zottak az ünnepségen

, az egyesület elnöké-
nek szavai. – Megszólítottuk a
falu tõsgyökeres szõlõterme-
lõit, az alakuló összejövetelre
tizenhatan jöttek el.

– kérdeztük
az ünnepség után az elnököt.

– Ötvenkettõ. Hála isten
még sokan élnek az alapító
tagok közül. Legidõsebb tár-
sunk nyolcvanöt éves, a legfia-
talabb huszonegy.

– Kiemelném azt a sok tu-
dást amit magunkba szívtunk a
foglalkozásokon és kiválóan
alkalmazunk a borkezelésben
és a szõlõtermesztésben. Részt
veszünk Dobronakon és Lenti-
ben is a borbírálatokon, régóta
nem kell már szégyenkeznünk,
ellenkezõleg, emelt fõvel hoz-
zuk el a legjobb boroknak ki-
járó arany minõsítéseket. Ki-
emelném kirándulásainkat, be-
jártuk már az egész országot,
fõleg a borvidékeket, de

Rédicsi
Kertbarát Kör Egyesület

Gaál
Károly

– Hány tagja van jelenleg
az egyesületnek?

– Milyen programokra a
legbüszkébb?

Zászlószenteléssel egybekötött jubileum
25 éves a Rédicsi Kertbarát Kör Egyesület

Szlovéniában és Ausztriában is
megfordultunk. 11 éve rendez-
zük meg a Kertbarát Kör Bál-
ját, mivel olyan sokan va-
gyunk, hogy kirándulni az
asszonyokat nem tudjuk elvin-
ni, ezért kárpótoljuk õket.
Schengeni túrákat szervezünk
hosszúfalusi barátainkkal, ahol
a képzeletbeli határt átlépve
járjuk be a tenkei, lendvakecs-
kési, lendvai dûlõket. Tavaly
felidéztük a falusi disznóvágás
szokását, mely ugyancsak jól
sikerült, így hagyománnyá vá-
lik programjaink sorában.

Az ünnepségen
plébános áldotta meg

és ajánlotta Szent Márton püs-
pök oltalmába az egyesületet a
zászlószentelésen.

– A zászlószentelés megyei
szinten is egyedülálló kezde-
ményezése a Rédicsi Kertbarát
Körnek – fejtette ki

nyugalmazott kertész-
mérnök, aki elõadásaival, ta-
nácsaival a kezdetektõl fogva
segítette a helyi termelõk
munkáját. – Könnyû fejszámo-
lást végezni ezen a szép kerek
évfordulón. Ötven éves vol-
tam, amikor alakult az egye-
sület, most hetvenöt vagyok.
Sok szép élmény köt ide, min-
dig példamutatóan, jól szer-
vezetten mûködött az egyesü-
let, akár a borbírálatokra, vagy
épp a metszésbemutatókra
gondolunk.

Az egyesület közösségfor-
máló erejét méltatta

polgármester köszön-
tõjében.

Lendvai
Zoltán

dr. Pálfi
Dénes

Stokker
Sándor

Gaál Károly szép eredményekrõl számolt be.

Pontosabbak lennénk, ha
költõ - olvasó találkozót emlí-
tünk, ugyanis költõ
kötetbemutatóját szervezte
meg a

– Immár sorozattá vált, hogy
a helyi közönséget, olvasókat
találkozóra hívjuk, ahol helyi
írókkal, költõkkel találkozhat-
nak, beszélgethetnek – tájé-
koztat egyesületi
elnök. – Soós József költõ
barátunkra több okból esett
a választásunk, a személyes
ismeretség mellett ugyanis
Jóska szilvágyi születésû és
egyesületünk több tagja is
együtt járt vele iskolába annak
idején.

– Nagyon barátságos volt a
hangulat, hiszen egy „közi-

Soós József

Zalabaksai Hagyo-
mányápoló, Kertbarát és Kul-
turális Egyesület.

Berkes József

– Milyen hangulatban telt
a találkozó?

Író - olvasó találkozó Zalabaksán

bénk tartozó” alkotóról van
szó és Korosa Titanilla kérdés-
technikája, valamint Krisztáno-
vics György versfelolvasásai is
hozzájárultak a bensõséges
percekhez. Nagyon érdekesek
voltak azok a versek, melyek a
helyi kötõdésrõl, a múlt, a
gyermekkor felidézésébõl fo-
gantak és a kötetlen beszél-
getés, kérdések idõszakában is
ezekrõl, valamint néhány ha-
sonlat, szóhasználat mikéntjé-
rõl faggattuk a költõt.

– Színházlátogatásokat ter-
vezünk a közeli lendvai szín-
házba, további hasonló talál-
kozók is terveink között van-
nak és a közeljövõben egy
szép ünnepségen, tiszteletbeli
tagjaink megválasztására, befo-
gadására is sor kerül.

– Milyen további terveik
vannak a kultúra terén?

dj

– Gratulálok az egyesület-
nek és biztos vagyok benne,
hogy aki csatlakozott, az baráti
közösségre is lelt. Ez az erõ
mai világunkban is nélkülöz-
hetetlen, ugyanis az ilyen jól
mûködõ közösségek jelenhe-
tik egy falu, így Rédics jövõjét,
erejét is.

A 25 éves jubileum alkal-
mából a

emlékplakettet adott át a Rédi-

Zala Megyei Köz-
gyûlés „Zala Megye Címere”

csi Kertbarát Kör Egyesü-
letnek, melyet
országgyûlési képviselõ adott
át. Az ünnepség megható be-
fejezéseként az alapító és leg-
aktívabb tagok vehették át az
egyesület logójával ellátott
ajándékokat (nagyon szép
fazekas tálat és egy üveg pá-
linkát), majd a dobronaki nó-
tázók teremtettek kiváló han-
gulatot.

Pintér László

(dányi)

Soós József volt a vendég.
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Döntés született arról, hogy
közel három évtizeddel a meg-
szüntetés után 2013 január
elejével visszaállítják a járási
közigazgatási rendszert. Ter-
mészetesen nem a régi formá-
ban és értelemben, hiszen
1984 óta sok minden történt a
közigazgatásban, nem beszélve
arról, hogy lezajlott egy rend-
szerváltás is.

A cél egy olyan modern já-
rásrendszer kialakítása, amely
hozzájárul a jelenlegi közigaz-
gatásánál alacsonyabb költség-
gel és hatékonyabban mûködõ
rendszer létrejöttéhez.

Hogy áll ez a folyamat? Er-
rõl kérdeztük
kormánymegbízottat, a

ve-
zetõjét

Rigó Csaba
Zala

Megyei Kormányhivatal
.

A járások reneszánsza

– Mi a konkrét cél a já-
rások kialakításánál?

– Ez a lépés a területi ál-
lamigazgatás újraszervezésé-
nek kiemelkedõ része. Ennek
révén sor kerül az államigaz-
gatási feladatok területi
szervekhez való telepítésére. A
kormány ily módon szétvá-
lasztja az állami és önkormány-
zati feladatokat. Erre azért van

szükség, mert sok ügy intézése
eddig nem a megfelelõ he-
lyeken történt. A tervek sze-
rint valamennyi járási székhe-
lyen lesz kormányablak, de
még ezeken kívül is.

– Szerintem éppen elég.
Felvetõdött Hévíz és Zalakaros
neve is, de Keszthely és Nagy-
kanizsa közelsége nem indo-
kolta, hogy e két kisváros is
járási székhely legyen. Zala-
egerszeg, Nagykanizsa, Keszt-
hely, Zalaszentgrót, Lenti és
Letenye elhelyezkedése meg-
felel annak a kívánalomnak,
hogy a járási székhely hatás-
köre egy 30 km-es körzetet
lefedjen. Ebbõl a szempontból
egyedül Letenye sorsa lehetett
kérdéses, de nagyon sok más
indok viszont a Mura-menti
kisváros mellett szólt. Ha meg-
nézzük, e hat leendõ járási
székhelyen vannak olyan intéz-
mények, (munkaügyi hivatal,
okmányiroda, földhivatal, stb.),
amelyek eddig is államigazga-
tási feladatokat láttak el.

– Zalában hat járást
alakítanak ki. Sok ez, vagy
kevés?

– Már ismert az egyes
járásokhoz tartozó települé-
sek listája. Véglegesnek tekint-
hetõ ez?

– Mi a további menetrend?

E.E.

– A településeknek január
végéig volt lehetõségük arra,
hogy észrevételeiket megte-
gyék. Gyakorlatilag alig volt ki-
fogás. Pacsa – véleményem
szerint – joggal kérte, hogy
Keszthely helyett Zalaeger-
szeghez tartozzon, hiszen a
megyeszékhelyre naponta 30,
míg a Balaton-parti városba
csak 10 buszjárat van, de
egyéb nyomós érvei is voltak.
A települések képviselõ-tes-
tületeinek minõsített többség-
gel kell dönteni arról, ha nem
az eredeti besorolás szerinti
járáshoz akarnak tartozni. Ami
biztos: az országban összesen
175 járás lehet. Ha az ere-
detitõl eltérõt szeretnének, ak-
kor javaslatot kell tenni arra,
hogy melyik helyett.

– Februárban megkezdõ-
dik a törvénykezési munka, jú-
nius végéig meg kell alkotni a
jogszabályt. A második félév-
ben kerül sor a járási hivatalok
felállítására, hogy 2013 január
1-tõl zökkenõmentesen meg-
kezdõdhessen a munka.

Rigó Csaba: – A hat zalai járás éppen elég.

A leendõ zalai járások

A leendõ lenti járás te-
lepülései:

Alsószenterzsébet, Bag-
lad, Barlahida, Belsõsárd, Bö-
deháza, Csertalakos, Cseszt-
reg, Csömödér, Dobri, Fel-
sõszenterzsébet, Gáborján-
háza, Gosztola, Gutorfölde,
Hernyék, Iklódbördõce, Ká-
lócfa, Kányavár, Kerkabara-
bás, Kerkafalva, Kerkakutas,
Kerkateskánd, Kissziget,
Kozmadombja, Külsõsárd,
Lendvadedes, Lendvajakab-
fa, Lenti, Lovászi, Magyar-
föld, Márokföld, Mikekará-
csonyfa, Nemesnép, Nova,
Ortaháza, Páka, Pórszom-
bat, Pördefölde, Pusztaapá-
ti, Ramocsa, Rédics, Resz-
nek, Szécsisziget, Szent-
györgyvölgy, Szentpéterföl-
de, Szijártóháza, Szilvágy,
Tormafölde, Tornyiszent-
miklós, Zalabaksa, Zala-
szombatfa, Zebecke.
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Korszerû gépeik beüzeme-
lése után már egy kínai nagy-
projektet is teljesített a

ügyvezetõ igazgatót elõ-
ször a cég tavalyi munkájának
értékelésére kértük fel.

– Összességében sikeres-
nek mondhatjuk a 2011-es
évet. Az említett kínai megren-
delés arra is rámutatott, mi-
lyen kapacitásra is képes az
üzemünk. Ezt a több száz ab-
lak elkészítésérõl szóló projek-
tet úgy érezzük sikerült tarta-
lommal is megtöltenünk és a
határidõbõl – rajtunk függet-
len okok miatt – kicsúszva
ugyan, de a megrendelõnk leg-
nagyobb megelégedésére telje-
sítettük vállalásainkat.

– A hazai piacra parketta-
gyártást vállaltunk, de nyílászá-
rókat is készítettünk családi
házakhoz. Nem csak nagypro-
jektekben gondolkozunk. Vár-
juk a lakásfelújításban gondol-
kozókat, nyílászáró cserére vo-
natkozó megrendeléseket tér-
ségünkbõl is, akár néhány
négyzetméteres egyedi elkép-
zeléseket is teljesítünk.

dobri
Hory és Társa Kft. Kovács Fe-
renc

– Hogyan sikerült a hazai
piacon helytállni?

– Milyen méretben készítik
az ablakokat?

A térségbeli megrendelõket is várják
– a Hory és Társa faüzemnél

– A mai kívánalmaknak
megfelelõen a nyílászárókat
üzemünkben 68-78-88 mm-es
vastagságban tudjuk gyárta-
ni, két és három rétegû üve-
gezéssel.

– A Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség nyertes pályázata,
hitelfelvétel és önerõ kellett
ahhoz hogy ilyen korszerû,
szép üzemet tudjunk kialakíta-
ni, több mint százmillió forin-
tos beruházás által. Nem volt
egyszerû dolog az egyedi meg-
munkáláshoz szokott szakem-
bereknek a félautomata gépek-
hez szokniuk, de sikeres beál-
lítás után teljes kapacitással
tudtunk dolgozni.

– Beltéri ajtókat, lépcsõket,
bútorokat is gyártunk, tovább-
ra is szeretnénk kiszolgálni a
családi házas építkezéseket, va-
lamint folytatjuk a parketta-
gyártást, továbbá bérszárítással
és bérvágással is foglalkozunk.

– Folytatjuk jól bevált,
elõbb részletezett termékeink
gyártását és nyitunk alapve-
tõen mindenféle asztalosipari

– Mennyire elégedett fej-
lesztéseikkel?

– Milyen termékeik van-
nak még?

– Milyen kilátásaik van-
nak erre az évre?

termék felé. Tárgyalásokat foly-
tatunk egy kisebb volumenû,
ugyancsak kínai megrendelés-
rõl, továbbá egyezetéseket foly-
tatunk nagy mennyiségben le-
gyártandó intarziás, táblás par-
ketta gyártásáról is.

– Valóban, a Grassalkovich
kastélyban végzett munkánk, a
Sándor palota, a Petõfi Irodal-
mi Múzeum, vagy a Lánchíd
Palota közvetítik ennek a gyö-

– Ez utóbbihoz bizonyára
hozzájárulnak olyan referen-
ciamunkáik, melyeket ország-
szerte megcsodálhatnak a lá-
togatók!

nyörû szakmának az eredmé-
nyeit referenciaként számunkra.

– Igen, természetesnek tart-
juk, hogy a környékbeli em-
berek igényinek is megfelel-
jünk, akár házfelújításról, épít-
kezésrõl, vagy nyílászárók cse-
réjérõl van szó – zárta beszél-
getésünket Kovács Ferenc.

– Terveiket hallva az jut-
hat eszünkbe, hogy pontos
mérlegelés után, a sikerekbõl
a tapasztalatokat levonva,
mégis „két lábbal a földön
állva” terveznek és nyitnak a
belföldi megrendelések felé is.

-dányi-

Kovács Ferenc ügyvezetõ optimista a jövõt illetõen.

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI
IRODA AJÁNLATAI:

Örömmel tájékoztatjuk kedves Utasainkat, hogy
február elsején megjelenik 2012-es programfüze-
tünk, ami honlapunkon is megtalálható lesz.

MOHÁCSI BUSÓJÁRÁS

PÁRIZS GAZDAGON

ISZTAMBUL, a mesés kelet

PRÁGA GAZDAGON

ZAKOPANE-KRAKKÓ-AUSWITZ

SALZKAMMERGUT és az
osztrák Duna-völgy csodái

Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat
igény esetén készséggel postázzuk.

www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Részletes információért keresse a Zala Volán
Utazási Irodákat:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely:83-511-231 Hévíz:83-540-399

Lenti:92-551-061

Február 19. 5.500,-Ft/fõ

Márc. 31-Ápr. 6. 112.800,-Ft/fõ

Ápr. 26-Máj. 1. 91.900,-Ft/fõ

Ápr. 28-30. 39.900,-Ft/fõ

Ápr. 30-Máj. 3. 47.900,-Ft/fõ

Máj. 11-13. 39.900,-Ft/fõ
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Fõzni jó!

Laci barátomnál már 5
évvel ezelõtt véget ért egy
korszak „A bablevest eszek
lekváros buktával, fazékból,
éjfélkor.” korszak. Kényte-
len volt lemondani errõl a
férfiak számára örömteli te-
vékenységrõl, mert pocako-
sodni kezdett. A pocak ön-
magában még nem zavarta.
Amikor viszont a barátjával
elmentek kosarazni, az elsõ
öt perc után nem bírta to-
vább. Na, ez már zavarta!

Elkezdett fogyókúrázni.
El is tûnt a pocak, majd egy
nagyobbat sikerült vissza-
hízni. Ez így nem lesz jó!
Semmi értelme nem volt sa-
nyargatnom magam, ha
most rosszabb a helyzet,
mint volt. Ezért a fogyókúra
helyett elkezdett odafigyel-
ni arra, hogy mit eszik. En-
nek hatására számunkra
furcsa szokásokat kezdett
felvenni, amiket mindig kö-
vetkezetesen betartott. Gyak-
ran nem is álltuk meg, hogy
ne nevessünk ezeken a sza-
bályokon. Számunkra hihe-
tetlennek tûnt, hogy ezzel
fogyni fog. Lacinak mégis
sikerült. Ehhez az is kel-
lett, hogy elkezdett fõzni.
Hihetetlen, de fõzni kez-
dett azért, hogy igazán fino-
makat tudjon enni, amitõl
fogyott.

Január elején, amikor ta-
lálkoztunk, ezért is lepett
meg. Mintha felkapott vol-
na pár kilót.

– Ez meg mi, híztál?
Laci a hasára nézett,

majd nevetve mondta: –
Nem, csak most hasra gyú-
rok vazze! Karácsonykor
olyat is ettem, amit nem kel-
lett volna. Akkor még én se
mondhattam nemet….

Mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Gyúrúnk vazze…

A
és a

közös szervezé-
sében mutatta be leg-
újabb kötetét tör-
ténész, a szlovéniai magyar kö-
zösség parlamenti képviselõje.

Rákóczi Szövetség Lenti-
Lendvai Szervezete Városi
Könyvtár Lenti

Lentiben
Göncz László

A szeretet kálváriája

A Kálvária címet viselõ kö-
tet a magyar irodalom hét év-
tizedes hiányát pótolja, hiszen
évtizedek óta nem jelent meg
a Délvidéken a második világ-
háború történetét hitelesen
feldolgozó szépirodalmi alko-

tás, olvasható re-
cenziójában.

Göncz László a kötet kap-
csán elmondta, a kommuniz-
mus bukását követõen szület-
hetett meg egy olyan kötet a
magyarságról, mely elmondja a
háború mártírjainak történe-
tét. A regény egy magyar jog-
hallgató fiú és egy sorsüldö-
zött zsidó lány, valamint a ma-
gyarok sorsáért aggódó szlo-
vén plébános történetét mesé-
li el a háború viszontagságai
között. Õk valamennyien a sze-
retet emberei, feladatuk, hogy
ezt átmentsék az élet és az
eljövendõ nemzedék számára.

A rendezvényen
költõ, irodalomtörténész a

muravidéki kötet megjelenése
kapcsán megemlékezett az
idén ötven éves szlovéniai ma-
gyar irodalomról. Az elmúlt fél
évszázad alatt sikerült több
mint száz könyvet megjelentet-
ni, ami a magyar kisebbség és
magyar nyelv helybeli fennma-
radásának szempontjából elen-
gedhetetlenül fontos.

Mák Ferenc

Bence La-
jos

kt

Újabb kötetet jelentett meg a történész. Mûve hiánypótló
irodalmi alkotás.

Hazai, ízletes hentesárut
és töltelékárut vásárolhatunk
a tavaly november 15-én nyílt

, a
zalaegerszegi .
A termelõi hátteret zalaeger-
szegi családi vállalkozás, a

biztosítja. A
mezõgazdasági termelés és a
kereskedelem összesen 45 fõ-
nek ad munkát.

A család 1995-tõl tulajdo-
nosa a pakodi Nándor majori
sertéstelepnek. Saját takar-
mánykeverõvel rendelkeznek,
ahol a teljes szükséges takar-
mányválasztékot elõállítják. A
termelés nagyságrendjére jel-
lemzõ, hogy 1700 anyaállattal
gazdálkodnak, ez évente 42
ezer hízósertés elõállítását te-
szi lehetõvé. Az állatok zöme
exportra kerül, de például a
szintén hazai Kométa feldol-
gozó számára jelentõs meny-
nyiségû sertést szállítanak.

A kereskedelmi forgalom-
ba kerülõ húsáru egyelõre
bérfeldolgozással készül. Egy-
re növekszik a töltelékáruk vá-
lasztéka is. A Végh Farm gya-
korlatilag adalékmentes és szin-
te 100 százalékban saját alap-
anyagból készült márkatermék-

Végh Farm Húsáruházban
Eötvös közben

Végh
Farm Zala Kft.

Friss hazai húsáruk és felvágottak a Végh Farmtól

skála forgalmazását kezdte
meg. Érdemes megkóstolni a

és
felvágottat, a kolbászt és a töb-
bit s egyre bõvül a választék.
A remények szerint a tavaly-
elõtt tulajdonukba került, je-
lenleg nem termelõ vágóhíd
újraindításával folytatják majd
a feldolgozást. Az üzem kapa-
citásának növeléséhez, a cél-
szerû, rugalmasan üzemeltet-
hetõ technológiai lánc, vala-
mint hûtõkapacitás kiépítésé-

Végh Farm Göcsej Turista

hez mintegy 150 millió forin-
tos beruházás szükséges. Eh-
hez a vállalkozás EU támoga-
tást szeretne igénybe venni,
ám egyelõre nem mutatkozik
pályázati lehetõség. Addig is
az Eötvös közben, a Végh
Farm Húsáruházban a heti
háromszori vágás révén ver-
senyképes áron mindig friss
húsárut vásárolhatunk, ame-
lyet a cég saját hûtõkocsikkal
szállít az igények szerint.

Farsang Lajos

A Végh Farm Eötvös közi üzletében mindig friss a hazai
húsáru.

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Elsõ helyen végzett a me-
gyei futsal diákolimpia döntõ-
jében a

csapata. A városi bajnokság
döntõjében a szintén lenti

együttesét le-
gyõzve jutottak az aranyosok a
megye legjobbjai közé. A
Keszthelyen megrendezett
döntõben a lentiek a , a

lenti Arany János
Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény

Vö-
rösmarty-iskola

türjei

Megyei bajnok Arany-iskolások

csapi becsehelyi gyenes-
diási

Altanzul Migmarbayr, Hor-
váth Máté, Kiss Milán, Kovács
András Bence, Németh Krisz-
tián, Podszkocs Lajos, Porédos
Marcell Takács Bence

Györe László Drá-
vecz Gyula

, a és a
diákokat utasították ma-

guk mögé magabiztos, 10-4-es
gólkülönbséggel.

A gyõztes csapat tagjai:

és . Fel-
készítõk: és

.

feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Lenti és Vidéke

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT

A megye legjobbjai lettek.

A hagyományokhoz híven
az év utolsó napján szolgálatot
teljesítõ rendõröket lepett meg
ajándékcsomaggal a Magyar
Autóklub. Az ünnepélyes gesz-
tusra legutóbb a

került sor, ahol
az Autóklub

Nyugat-Dunántúli Szervezeté-
nek elnöke a következõket
emelte ki a biztonságos közle-
kedés kapcsán:

– Régre nyúlnak vissza kap-
csolattartó hagyományaink, jó-
magam már huszonkét éve töl-
tök be különbözõ pozíciókat a
klubnál, melynek ez alkalom-
mal társadalmi szervezeti jelle-
gét emelném ki. A köztudatba
elsõsorban a „sárga angyalok”
és mûszaki állomásaink szere-
pe épült be, de egyik legfon-

Lenti Rendõr-
kapitányságon
Barta András,

Ápolja a hagyományt az autóklub
Ajándék a rendõrjárõröknek

tosabb alapelvünk a biztonsá-
gos közlekedés elõsegítése és
például együttmûködés a ha-
sonló célokat megfogalmazó
szervekkel. Az elõbbi felada-
tokat közlekedésbiztonsági üz-
letágunk látja el.

Barta András elmondta még,
hogy a szilveszteri ajándékkal
megköszönik az éves rendõr-
ségi munkát és tovább erõsítik
az együttmûködést a közleke-
dõkért. A találkozón jelen volt

alezredes ka-
pitányságvezetõ,
a klub társelnöke,

a MAK helyi elnöke, va-
lamint az ajándékokat átvevõ,
szolgálatot teljesítõ rendõrök:

és
fõtörzsõrmesterek.

Árkovics József
Kiss Józsefné

Balogh Sán-
dor,

Porkoláb Géder Renáta Len-
ner Béla

dj

Hagyomány a rendõrök köszöntése az év utolsó napján.
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Hozzávalók

Elkészítés

: 6 db csirke-
comb, 30 dkg csirkemáj, 1 fej
vöröshagyma, 1 csokor pet-
rezselyem, 1 zsemle, 2 db to-
jás, 1 dl olaj, só, õrölt bors,
morzsolt majoránna, kakukk-
fû, 1 dl sör.

: A csirkecom-
bokat megmossuk, lecsöpög-
tetjük, és a bõrét fakanál se-
gítségével fellazítjuk. Ízlés
szerint fûszerezzük.

A kis kockára vágott vö-
röshagymát zsiradékon meg-
futtatjuk, és hozzáadjuk az
apróra vágott vagy ledarált
májat. Megszórjuk borssal,
majoránnával, kakukkfûvel,
rövid ideig pároljuk, majd
lehûtjük.

A finomra vágott petre-
zselymet, a beáztatott, ki-
nyomkodott, elmorzsolt zsem-
lét, 2 tojást a kihûlt májjal

alaposan összedolgozzuk. Ezt
a tölteléket a csirkecombok
bõre alá töltjük.

A megtöltött combokat hõ-
álló edénybe rakjuk, öntünk
alá 1 dl sört, lefedjük alufóliá-
val és magas hõfokon sütjük.

Mikor már majdnem kész,
levesszük a fóliát, és pirosra
sütjük. Közben többször meg-
locsoljuk a pecsenye levével.
Burgonyával tálaljuk.

Jó étvágyat!

„Szárnyaló” receptek
Májjal töltött csirkecomb

Zalai Baromfifeldolgozó Kft.
Pacsa, Ipari Park

Az étel elkészítéséhez keresse
a pacsai termékeit!

több üzletben is ( , az
, a , a )

hozzájuthatnak, a alatt lévõ
boltban vásárolhatják meg, de is kaphatók.

A Zalai Baromfifeldolgozó Kft. nemrég átadott gyára arra
törekszik, hogy folyamatosan bõvítse a belföldi piacot, s szû-
kebb hazájában, Zalában is mind több helyen megvásá-
rolhassák termékeit!

Zalai Baromfifeldolgozó
Zalaegerszegen Berzsenyi u. 10/A

Eötvös utcában Kossuth utcai Húsáruházban piacon
Lentiben Dózsa György u. 1. sz.

Keszthelyen

Kerka Komposzt

5.000 Ft + ÁFA.

értékesíti a saját elõállítású

termésnövelõ anyagát

egységáron

Fuvar díja:

1.100 Ft/tonna + ÁFA

Megrendelhetõ:
Tel./Fax: +36 92/551 387; +36 92/351 379

E-mail: info@lentihuke.hu

Lenti Hulladékkezelõ Kft.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


