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A
és

által 2014-ben kiírt, a nem-
zeti értékek és hungarikumok
gyûjtését és mentését megcélzó
„Értéktárak népszerûsítése, he-
lyi értékek feltárása” címû pá-
lyázat kapcsán tartottak

konferenciát április végén.
– A Lentiben fellelhetõ érté-

kek egy részét eddig is számon
tartottuk különféle gyûjtemé-
nyekbe rendezve és voltak
olyan szervezetek, mint például
a Honismereti Egyesület, amely
nagy munkát végzett ezen a
területen – mondta köszöntõjé-
ben polgár-
mester. – Voltak olyan dolgok,
melyeket talán nem is tartot-
tunk nemzeti vagy helyi érték-
nek mert félig-meddig termé-
szetesnek tartottuk a létezésü-
ket és nem figyeltünk fel rájuk.
Ezért is jó, hogy 2012-ben meg-
született a törvény, amely felhív-

Földmûvelésügyi Minisz-
térium Hungarikum Bizott-
ság

Lenti-
ben

Horváth László

Mindennapi értékeink
ta a figyelmünket arra, hogy
vannak olyan nemzeti érté-
keink, melyeket még fel kell
kutatni és csokorba kell gyûj-
teni, már csak magyarságtu-
datunk és nemzeti identitásunk
megõrzése céljából is. A közel-
múltban Lentiben is megalakul
a Helyi Értéktár Bizottság há-
rom fõvel, melynek feladata az
önkormányzattal és a civil szer-
vezetekkel való aktív kapcso-
lattartás, valamint havonta egy
alkalommal ülést tartanak és
félévente beszámolnak a bi-
zottság elvégzett munkájáról.
Eddig két alkalommal nyújtot-
tunk be pályázatot a helyi ér-
téktár létrehozása és a helyi
értékek népszerûsítése céljá-
ból. Ennek kapcsán számba
vettük a helyi önkormányzat
közigazgatási területén fellel-
hetõ helyi értékeket, mely során
az eddig figyelmen kívül ha-
gyott dolgokat is nyilvántar-

tásba vettünk. Gondolok itt a
térségben fellelhetõ egyedi és
különleges virágfajokra, a tök-
magolajra, a hetési fumu-ra, az
épített környezetünkbõl a szok-
nyás haranglábakra vagy az
iparimûvészeti területrõl a he-

tési szõttesre. Szintén helyi ér-
téknek tartjuk egyes civil szer-
vezetek tevékenységét és mûkö-
dését, a város büszkeségének
számító csodás természeti kör-
nyezetet, a gyógyfürdõt, az erdei

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke a helyi értékek
mentésének fontosságát hangsúlyozta és beszélt a már megva-
lósult megyei projektekrõl is.

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

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

A SZABADTÉRI STRANDFÜRDÕ
MÁJUS 1-TÕL NYITVA!

Felnõtt belépõ: 1 800 Ft

Gyermek belépõ : 1 000 Ft
Gyermek belépõ : INGYENES

Extra belépõ 2 500 Ft

(0-3 éves korig)

(minden medence + pezsgõfürdõ + szauna)

(3-14 éves korig)

:
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Horváth László
Drávecz Gyula

Kiss Tamás

Ferenczi Róbert

Héra József

Vatali Ferenc

Dr. Fekete Zoltán

Gáspár Lívia

Kiss Tamás

Ferenczi Róbert

Vatali Ferenc

Gáspár Lívia

Gáspár Lívia

polgármester,
alpolgármester

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem

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

2015. május 4-én (hétfõn) 8.00-9.00 óráig,

2015. május 4-én (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,

2015. május 4-én (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,

2015. május 6-án (szerdán) 16.00-17.00 óráig,

2015. május 13-án (szerdán) 15.00-16.00 óráig,

2015. május 20-án (szerdán) 8.00-9.00 óráig.

2015. május 4-én (hétfõn) 9.00-10.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében,

2015. május 4-én (hétfõn) 10.00-11.00 óráig a
mumori kultúrházban,

2015. május 6-án (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,

2015. május 20-án (szerdán) 13.00-14.00 óráig a
máhomfai kultúrházban,

2015. május 20-án (szerdán) 17.00-18.00 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban

fogadják az érintett városrész lakóit.

Önkormányzati képviselõk fogadóórái:

Városrészekben tartandó fogadóórák:

Fogadóórák

Elballagtak…

Április utolsó napján elballagtak lenti két középiskolájának vég-
zõsei, május 4-én pedig megkezdõdtek az írásbeli érettségi vizs-
gák. Felsõ képünk a Gönczi-gimnáziumban, az alsó a Lámfalussy
Szakközépiskolában készült.

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán

vasutat vagy a parkerdõt is. Úgy
gondolom Lentiben nagyon sok
szép érték van és ennek meg-
õrzése a mi feladatunk és az is,
hogy erre felhívjuk a figyelmet.

Horváth László ennek kap-
csán a közelmúltban megvaló-
sult „Hagyomány és Innováció”
projektet hozta fel példának,
melynek kapcsán a Lenti és tér-
ségben található értékek talál-
kozhattak az erdélyi népszoká-
sokkal és az ottani hagyomá-
nyokkal. Beszédében megemlí-
tette, hogy nemrégiben felújí-
tották a helyi értékek házát,
amely korábban hasonló célo-
kat szolgált és céljuk, hogy itt
egy olyan kiállító helyet hozza-
nak létre, ahol az összegyûjtött
tárgyi értékeket bemutathatják
majd az érdeklõdõnek.

A rendezvény meghívott
vendégeit a Zala
Megyei Közgyûlés elnöke is kö-
szöntötte, üdvözölte a kormány
Nemzeti Értéktár Bizottság és
Hungarikum Bizottság létreho-
zására vonatkozó döntését.

dr. Pál Attila,

Mindennapi értékeink
– A minisztérium minden

megyei önkormányzat számára
10 millió forintos pályázatot írt
ki azoknak a megyében fellel-
hetõ értékek és kincsek felku-
tatására, rendszerezésére és be-
mutatására, melyek eddig nem
kaptak kellõ figyelmet – ismer-
tette a pályázati célkitûzéseket
dr. Pál Attila. – Mi ennek kap-
csán azt fogalmaztuk meg, hogy
szeretnénk maradandót alkotni
az utókor számára. A legfon-
tosabb célkitûzésünk, hogy a
Göcsej térségében az összes ha-
ranglábat felkutassuk és nyil-
vántartásba vegyük, melyhez
nagy segítséget kaptunk Barla-
hida településtõl. A másik nagy
értékmentés, amire szintén
büszkék lehetünk, hogy a Gö-
cseji Múzeum elsõ igazgatója,
Szentmihályi Imre az 1950-es
években igazgatóként egymaga
körbejárta az összes zalai kis-
települést és több mint 6000
fotót készített a házakról, az
akkor ott élõ emberek minden-
napjairól, ruházatáról, szoká-
saikról. Ezeket a fotókat szeret-

tük volna megmenteni az utó-
kornak, ezért Kaján Imre mú-
zeumigazgató segítségével min-
den fényképet digitalizáltat-
tunk, majd ezt követõen létre-
hoztunk egy internetes fotó-
adatbázist, ahol ezentúl bárki
megtekintheti ezeket.

A rendezvény további ré-
szében , a Zala
Megyei Értéktár Bizottság elnö-
ke ismertette a megyei projek-
tet és beszélt az értéktárak
jelentõségérõl. Elmondta, hogy
az értéktárak létrehozása és az
értékek gyûjtése elengedhetet-
len feladat.

– A kiindulási pontunk a
téma kapcsán az volt, hogy gya-
korlatilag együtt élünk ezekkel
az értékekkel, de nem biztos,

Konczér Katalin

hogy tudatosul bennünk an-
nak a ténye, hogy az adott ér-
ték az érték, vagy ha tudato-
sult is, akkor sem biztos, hogy
azt a helyi közösség akként el-
fogadja.

A különbözõ pályázati és
operatív programok és az érték-
tárak kapcsolatáról

térségfejlesztõ szakember
tartott elõadást, melyben a pá-
lyázati lehetõségeket vázolta a
megjelenteknek, majd pedig

a Keresztury De-
zsõ Városi Mûvelõdési Központ
megbízott igazgatója ismertette
a Földmûvelésügyi Miniszté-
rium által meghirdetett „Termé-
kek Éve” címû akcióhoz illesz-
kedõ mintaértékû projektet.

Kovács Ká-
roly

Cserpes Attila,

K.R.

Kovács Károly térségfejlesztõ szakember a pályázati lehetõsé-
geket ismertette.
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Elsõ borversenyük szerve-
zésében a

, a helyi
és a
vett részt, tudtuk meg

polgármestertõl.
– 53 borminta érkezett, eb-

bõl 48 fehérbor, 3 vörösbor és
2 minta rozé volt – részletezte
a tudnivalókat a polgármester.
- Áprily Kovács Krisztina lenti
borász elnökletével héttagú
zsûrink volt, akik a Dél - Zalai
vidéket és Somogy megyét is
képviselték, hiszen Miháldról,
Böhönyérõl, Surdról, Tótszent-
mártonból, Letenyérõl és Mu-
raszemenyérõl érkeztek. Az ér-
tékelés alapján elmondható,
hogy az országos átlagnak
megfelelõ eredményeket sike-

Dél-Zalai Hegyközség
Kerka- és Muramenti Hegyköz-
sége Szent János Hegyért
Egyesület tormaföldi önkor-
mányzat
Hajdú László

-

rült elérnünk, 3 okleveles, 16
bronz, 22 ezüst, és 12 kapott
arany minõsítést.

– Tuboly Zoltán nevét kell
kiemelnünk, aki a nevezett
négy mintájára 3 arany és 1
ezüst minõsítést kapott. Meg
kell említenünk Simon Zoltán
csörnyeföldi borász nevét is,
aki az aranyérmes bor mellett
még a versenyünk szakmai
szervezésben is jeleskedett, to-
vábbá dr. Tánczos Frigyest, aki
Teskánd- hegyi vörösborával
ért el kiváló eredményt. A ver-
seny bírálatának másnapján
egy értékelõ találkozóval, va-
csorával, nótaesttel zártuk az I.
Tormaföldi Borversenyt – tájé-
koztatott Hajdú László.

– Ki volt a legsikeresebb a
helyi bortermelõk közül?

Sikeres volt az I. Tormaföldi Borverseny

53 mintát értékelt a zsûri.

A projekt segítségével a Zala Megyei Kormányhivatal három
épületének épületenergetikai korszerûsítése valósul meg.
Az egyik épület a Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezsõ u. 10. szám
alatt található Megyeháza épülete.
A távhõvel fûtött épület hõszigetelése, nyílászáró korszerûsítése,
világítás korszerûsítése, termosztatikus radiátorszelepek beépí-
tése mellett a megújuló energiaforrások felhasználásának nö-
velése érdekében tetõre szerelt napelemek segítségével vil-
lamosenergia termelés is történik.
A Zalaegerszeg, Göcseji u. 24. szám alatt az épület hõszi-
getelése, nyílászárók korszerûsítése és világításkorszerûsítés, a
fûtõtestekre termosztatikus szelepek beépítése történik. A nem
megújuló energiaforrások felhasználásának csökkentése érde-
kében napkollektoros használati meleg víz termelés és nap-
elemes villamosenergia termelés is megvalósul.
Az épület gépészeti rendszere új kazánok beüzemelésével lesz
fejlesztve.
A harmadik helyszín a Nagykanizsai Járási Hivatal épülete, a
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. szám alatt, ahol homlokzati
nyílászárók cseréje, homlokzati hõszigetelés, lapostetõ hõ-és
vízszigetelése, napelemek elhelyezése, a fûtõtestekre termosz-
tatikus szelepek beépítése történik.

Az Új Széchenyi Terv keretében megvalósul a Zala
Megyei Kormányhivatal három épületének épület-
energetikai korszerûsítése. A KEOP-2012-5.6.0 kód-
számú pályázaton elnyert összeg 574.509.099 forint.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Zala Megyei Kormányhivatal épületeinek
energiahatékonysági beruházásai

Kedvezményezett:

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. utca 10.
Tel.: 92/500-700, Fax: 92/507-745
E-mail: hivatal@zalakozig.hu
Honlap: www.zalakozig.hu

Zala Megyei Kormányhivatal

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig! Honla-
punkon friss hírekkel, háttérinformációkkal, egy-egy érdekes
témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
k ö z é l e t i h a v i l a p XIV. évfolyam 2012. július

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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A Lenti Gyógyfürdõ Kft.

Érettségizett fiatal lányok, fiúk jelentkezését várja.

- Biztonságos úszástudás.
- Német nyelv társalgási színtû ismerete.
- Jó kommunikációs és problémamegoldó készség.

Érdeklõdni és jelentkezni a
06 20/ 937-1207-es telefonszámon lehet.

(szezonális munkavégzésre)

Elvárások:

medenceõri munkakörbe

MUNKALEHETÕSÉG

A Létra Tanoda program 2013. július 1-én indult 30 tanu-
lóval a zalabaksai mikrotérségben, azzal a céllal, hogy
segítse azokat a tanulókat, akik számára önmagában
sem a család, sem az iskola nem tud megfelelõ feltéte-
leket biztosítania sikeres iskolai elõrehaladáshoz, a to-
vábbtanuláshoz.

A Tanodánkban folyó nevelõ-oktató munka célja volt, hogy
hozzájáruljon a társadalmi leszakadás megakadályozásá-
hoz, és a társadalmi integrációhoz, az általános emberi
értékek közvetítésével. Kiemelt cél volt az iskolaelhagyás
megakadályozása, tanulmányi, kulturális, szociális és lelki
segítségnyújtás, a tanulók személyiségének erõsítése, pozi-
tív énkép kialakítása. A konkrét pályázati céloknak megfe-
lelõen, miszerint a Tanoda tanulói mind nagyobb számban
fejezzék be az általános iskolát, érettségit adó vagy minõ-
ségi szakképzésben tanuljanak tovább, az iskolai ered-
ményeik javuljanak, készségeik, képességeik fejlõdjenek –
elérése érdekében kiscsoportos, egyéni tanulás folyt szak-
tanárok segítségével (humán-, reál-, nyelvi területeken, vala-
mint mentor és pszichológus részvételével).
A tantárgyi felzárkóztatás – mely az év során folyamatosan
zajlott, párhuzamosan az iskolai tanévvel és partnerségben
az iskolákkal – mellett a tanszünetekben és a nyári szü-
netben különbözõ szabadidõs és kulturális programokon is
részt vehettek a gyerekek, filmklub, dráma-, alkotó-, és
sporttábor, kirándulások, színházlátogatás. Jó példákat is
megismerhettek a gyerekek, a szülõk. A projekt keretein belül
szervezett Életutak programban, olyan nehéz sorsból induló
emberekkel találkozhattak, akik bemutatták életpályájukat
és õszintén beszéltek arról, hogy milyen nehézségeket
kellett leküzdeniük ehhez, és hogyan valósították meg
céljaikat, hogy elismerést vívjanak ki munkájukkal, ered-
ményeikkel.
A projekt közel két éve alatt a Tanoda, a Nyitott prog-
ramjaival a közösségfejlesztésben is szerepet játszott. Szá-
mos visszajelzés érkezett, hogy öröm látni amint felpezsdült
az élet a településen. Mind a gyerekek, mind a szülõk
részérõl pozitív értékelés érkezett és a továbbiakban is
igényt tartanának a Tanodára.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2015.04.30.

Vidéken Élõk Esélyeiért Egyesület

LÉTRA - TANODA PROGRAM A ZALABAKSAI MIKROTÉRSÉGBEN
TÁMOP-3.3.9.A-12/2-2012-0022

Jelentkezés és regisztráció:

TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Tel./fax: 92/510-159

Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70

E-mail: titzala t-online.hu

Honlap: www.titzala.hu

Nyilvántartásba vételi szám:

E-000803/2014

@

Szerezzen képesítést

tanfolyamainkon!

Befektetés a jövõbe!

Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,

Emelõgép-vezetõ,

Földmunkagép-vezetõ,

Tûzvédelmi szakvizsga.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

A
szervezésében „Megszál-

lástól-megszállásig” címmel ke-
rült sor elõadásra a Városi
Könyvtárban, amelyen a II.
világháború befejezésének 70.

Lenti Honismereti Egye-
sület

A háború befejezésére emlékeztek

évfordulójára emlékeztek
elõadásával.

A rendezvénnyel párhuza-
mosan „A háborúnak vége”
címmel kiállítás nyílt a Városi
Könyvtárban.

dr.
Szakály Sándor

Jobbról Simon Márta, a Lenti Honismereti Egyesület vezetõje,
dr. Szakály Sándor és Horváth László polgármester.

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán
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A
április 29-i ülésén döntött ar-
ról, hogy 2 millió forint össze-
gû támogatást nyújt a kárpátal-
jai település ma-
gyar lakossága részére, akik az

területén kialakult
háborús helyzet következté-
ben rendkívül nehéz helyzetbe
kerültek. Mivel a jelentõs inf-
láció miatt a helyi önkormány-
zat már nem képes finanszí-
rozni az olyan alapellátásokat
sem, mint például a gyermek-
étkeztetés, egyre nagyobb te-
her hárul az amúgy is nehéz-
ségekkel küzdõ családokra,
akiknek családfenntartóit sok
esetben kötelezõ katonai szol-
gálatra rendelték vagy elmene-
kültek a sorozások elõl.

Zala Megyei Közgyûlés

Tiszacsoma

Ukrajna

23 milliárd forint a fejlesztési keret
A közgyûlés 2015. október

30-i ülésén fogadta el a Zala
Megyei Integrált Területi Prog-
ram (ITP) 1.0 változatát, amely-
lyel kapcsolatban már akkor
ismert volt, hogy a Terület- és
Településfejlesztési Operatív
Program Európai Unió általi
elfogadását követõen módosí-
tást igényel majd. Az operatív
programot 2015. február 13-án
hagyta jóvá az EU, s mostanra
történt meg az ITP annak
megfelelõ átdolgozása és mi-
nõségbiztosítása. Az ülésen az
átdolgozott Zala Megyei ITP
2.0 számú munkaváltozatát fo-
gadta el a testület, mely szerint
összesen több mint 23 mil-
liárd forint áll rendelkezésre
Zala megye fejlesztési kerete-

ként, amelyen kívül nyitva áll-
nak még az ágazati operatív
források is a megye szereplõi
számára.

Az Európai Unió kohéziós
politikájának egyik célkitûzése
az Európai Területi Együttmû-
ködés, melynek egyik fontos
eleme a 2014-2020-as idõszak-
ban a transznacionális együtt-
mûködéseket támogató Kö-
zép-Európa Transznacionális
Program (Interreg Central Eu-
rope). A közgyûlés jóváhagyta
a Zala Megyei Önkormányzat
partnerként való részvételét 4
olyan projektben, amelyek váz-
latos terve a program 2015.
február 12-én megjelent elsõ
pályázati felhívása nyomán ke-
rült benyújtásra. Ezek mellett
jóváhagyta a testület a megyei
önkormányzat Külgazdasági és
Külügyminisztérium Európai
Területi Társulások 2015. évi
támogatására kiírt pályázati
felhívására benyújtott támo-
gatási kérelmét is, amelynek
segítségével a Közép-Európai

Közlekedési Folyosó Korlátolt
Felelõsségû Európai Területi
Társulás Megyeházán kialakí-
tandó Stratégiai Központja
mûködési feltételeinek meg-
teremtéséhez kívánnak forrást
szerezni.

A területfejlesztési tevé-
kenységekhez szorosan kap-
csolódó témák mellett a köz-
gyûlés rendeletet alkotott a
Zala Megyei Önkormányzat
2014. évi gazdálkodásának zár-
számadásáról, valamint módo-
sította 2015. évi költségvetését.
A bírák jogállásáról és javadal-
mazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény rendelkezései-
nek megfelelõen döntés szü-
letett a következõ 4 éves idõ-
szakban Zala megyében tevé-
kenykedõ 10 törvényszéki, 20
közigazgatási és munkaügyi,
valamint 2 pedagógus bírósági
ülnök személyérõl, valamint a
képviselõk részletes tájékozta-
tást kaptak a Zala megyei
mentõállomások és a beteg-
szállítás helyzetérõl.

A közgyûlésen döntöttek arról, hogy 2 millió forint támogatást
nyújtanak a kárpátaljai Tiszacsomának.

Területi szintû szorobán
versenyt rendezett nemrég a

igazgatónõtõl megtudtuk,
hazánkban a '90-es években
kezdett elterjedni ez a mate-
matikai eszköz, iskolájukban
pedig 1998 óta használják a
matematika órákon.

– A számoló eszköz mûkö-
dési elve a 10-es számrendsze-
ren alapul, tengelyein köny-
nyen kirakhatók a tízes szám-
rendszer helyi értékei. Sok
elõnye van, például mindkét
agyfélteke egyszerre dolgozik,
fejlõdik a vizuális memória, a
gyors és pontos fejszámolás,
kitartó munkára és figyelemre
nevel.

lenti Vörösmarty Mihály Álta-
lános Iskola. Horváth Lász-
lóné

– Hogyan épül fel a verseny?

– A verseny három részbõl
áll, fejszámolást, szorobánon
számolást és logikai feladat-
sort tartalmaz, a felsõsöknek
pedig osztással és szorzással
nehezített a gyakorlat.

61 diák vett részt a Vö-
rösmarty-iskolában megrende-
zett területi szorobán verse-
nyen, a lenti intézménybõl 45
tanuló nevezett a versenyre,
mellettük 10,

pedig 6 versenyzõ
érkezett. Az iskola 12 éve
házigazdája a területi szorobán
versenynek, melyrõl az idén
35-en jutottak tovább, a leg-
jobb eredményt a negyedikes

érte el, aki hibát-
lanul oldotta meg a verseny
feladatsorát.

Gellénházáról
Csurgóról

Kaszás Kitti

dj

Egy hibátlan gyõztes

Koncentráció a verseny elõtt, elõtérben a vörösmartys Sali Nóra.
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Lenti, Rédics, Lendva
Lovászi Zalabaksán

Csönddel cserepezve

könyvtár
Hagyományápoló, Kertbarát
és Kulturális Egyesület

Berkes József
Geren-

csérné Fodor Márta
Sze-

mes Péter

és
után is

megismerkedhettek az érdek-
lõdõk a frissen megjelent

címû
szépirodalmi antológiával. A
kötet alkotóit a és a

tagjai
hívták meg, akik széleskörû
tevékenységet folytatnak a te-
lepülésen veze-
tésével. A vendégeket

könyv-
táros köszöntötte, aztán

irodalomtörténész,
szerkesztõ a tõle megszokott
magas színvonalon bemutatta

Harminc éves hiánypótlás
Kötetbemutató Zalabaksán

az „újszülöttet”. A szerzõk kö-
zül

és
voltak jelen. Soós József

elmondta, hogy ez a mû több
mint három évtizedes hiányt
pótol, mivel ilyen válogatás
még nem látott napvilágot
ezen a környéken. Az esten
sok-sok vers hangzott el

és az alko-
tók kiváló tolmácsolásában.

Az ezt követõ májusi bemu-
tatkozások színhelye
és .

Geresits Gizella, Kondákor
Gyöngyi, Lukács Iza Soós
József

Jáno-
si Zsuzsanna, Jánosi Péter,
Krisztánovics György, László
Csaba, Papp Ferenc

Zalalövõ
Nagykanizsa

Vogl Mária

A képen Lukács Iza, a kötet legfiatalabb költõje olvassa fel egy
versét.

A
a közelmúltban a

látoga-
tott el. tulajdo-
nos – aki egyben egyesületi

Lenti Kertbarát Kör
Egyesület
rédicsi pálinkafõzdébe

Völgyi Zoltán

A cefrekészítéssel ismerkedtek…

tag is – tartalmas szakmai elõ-
adását követõen a résztvevõk
gyakorlatban is megismerked-
hettek a minõségi cefrekészí-
tés fortélyaival, tájékoztatta la-

punkat legutóbbi szakmai nap-
járól , az egye-
sület elnöke.

– Az elõadónk hangsúlyoz-
ta, hogy minõségi pálinkát
csak egészséges gyümölcsbõl
lehet készíteni. Fontos a gyü-
mölcsrõl a szennyezõdések el-
távolítása mosással, majd a
gyümölcs minél apróbbra tör-
ténõ darálása, hogy minél pé-
pesebb legyen, a csonthéjasok-
nál pedig a magok eltávolítása.
Az erjedés beindításához szük-
séges a megfelelõ élesztõ hasz-
nálata. Az erjedés befejeztével
minél elõbb célszerû kifõzni

Röszler Attila
az anyagot – részletezte a tud-
nivalókat az elnök.

A tagság az elõadás után
megtekintette a lepárló rend-
szert, majd néhány fajta pálin-
ka kóstolására is sor került.

– A foglalkozásunk máso-
dik részében a borverseny
eredményeinek, tapasztalatai-
nak kiértékelése következett a
város bora és több érmes bor
újrakóstolásával. A visszajelzé-
sekbõl kitûnt, jó hangulatú,
hasznos összejövetelt sikerült
megszerveznünk – zárta gon-
dolatait Röszler Attila.

dj
A rédicsi pálinkafõzde elõtt a kertbarát kör tagjai.

Nagyléptékû fejlesztést haj-
tott végre község önkor-
mányzata a település szenny-
víztelepének felújításával. A
háromszáz millió forintot is
meghaladó beruházásról

polgármesterrel be-
szélgettünk.

– Közel 95 %-os támoga-
tottsággal nyertük meg a
szennyvíztelepünk felújításá-
val kapcsolatos projektet, me-
lyet a Belügyminisztérium to-
vábbi – szintén nyertes – ki-
írásával toldottunk meg és tet-
tük teljessé, önerõt nem igény-
lõvé beruházásunkat. Páka
gesztortelepülésként vett részt
a felújításban, Csömödér, Kis-
sziget, Ortaháza tartoznak
még hozzá, mellyel megvaló-
sult a csatornahálózat megúju-
lása is.

Páka

Lu-
kács Tibor

– Ez az utóbbi rekonst-
rukció mit tartalmazott?

D.J.

– A teljes hálózat kimosá-
sát, lekenését egy záró réteg-
gel, így csapadékvíz nem tud a
rendszerbe folyni. A beépített
szellõztetõ rendszerrel szinte
iható tisztaságú szennyvíz fo-
lyik a Válicka patakba, a kelet-
kezett száraz végterméket pe-
dig trágyaként lehet haszno-
sítani a földeken – mondta
Lukács Tibor.

Megtudtuk még, hogy a
telep technológiai fejlesztése
és a csatornarendszer rekonst-
rukciója mellett a beruházás, a
szennyvíztisztító telep hatéko-
nyabb mûködése a fenntart-
ható fejlõdést is biztosítja, hi-
szen a befogadó Alsó-Válicka pa-
tak elszennyezõdését gátolja.

Próbaüzemben a pákai szennyvíztisztító

Közel 95 százalékos a felújítás támogatottsága.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Akácszörp citromosan re-
cept

Hozzávalók

Elkészítés:

(12 adag):
• 1,8 l akácvirág
• 2 dkg citromsav
• 2 felszeletelt citrom
•1,7 kg cukor
• 1,7 l víz

1. A felsorolt hozzávalókat
este beleöntjük egy 5 literes
üvegbe, akkor egyáltalán nem
kavarjuk össze.

2. Másnap reggel átkavar-
juk, lekerülnek az üvegek a
pincébe, és az elkövetkezen-

Egy kis frissítõ a meleg tavaszi napokra

dõ 5 napban mindig átka-
varjuk, majd leszûrjük, palac-
kozzuk.

3. Az üvegek tetejére két
réteg fólia között nátrium-
benzoát kerül, azután csavar-
juk rá a kupakot.

Avokádós tésztasaláta recept

Hozzávalók (2 adag):
• 15 dkg fülecske tészta
• 1 kicsi avokádó
• 0,5 citrom leve
• friss petrezselyem, snid-

ling, tárkony
• 1 gerezd fokhagyma

• néhány szem apró para-
dicsom

• 2-3 csipet só

• A tésztát bõ, forró, sós
vízben kifõzzük. Hideg vízzel
leöblítjük, alaposan lecsepeg-
tetjük.

• Amíg a tészta fõ, az avo-
kádót megmossuk, félbevág-
juk, kikanalazzuk a húsát. Meg-
locsoljuk a citromlével, sóz-
zuk, hozzáadjuk a finomra
vágott fûszereket.

• A fokhagymát finomra
vágjuk, pici sót szórunk rá, és a

Elkészítés:

kés lapjával elhúzva pépesít-
jük. Ezt is hozzáadjuk az avo-
kádóhoz, villával jól összedol-
gozzuk.

• A paradicsomokat félbe-
vágjuk, és a tésztával együtt
beleforgatjuk az avokádó-
krémbe.

:
• 4 db tojás,
• 1 kisebb csokor medve-

hagyma,

Medvehagymás töltött tojás

Hozzávalók

• só, bors, mustár,
• 1 db újhagyma,
• 10 dkg majonéz,
• 3 db koktélparadicsom,
• vegyes olasz saláta,
• rukkola, friss saláta, ga-

lambbegy stb.

A tojásokat 10 perc alatt
megfõzzük. Leöblítjük, és a hé-
jától megszabadítjuk. A tojást
kettévágjuk, a sárgáját külön
tálba rakjuk. A medvehagymát
mosás után leszárítjuk, aprító-
ba tesszük, majd az újhagymát
szintén. Aprítjuk õket, majd a

Elkészítés:

sárgájához adjuk és villával
összetörjük. Sózzuk, borsoz-
zuk, mustárral ízesítjük, majd
a majonézzel jól összeke-
verjük. A tojáskrémet vissza-
töltjük a fehérjébe, és mosott,
leszárított vegyes salátára ren-
dezzük egy tálon. Koktélpara-
dicsommal díszítjük, és le-
hûtve tálaljuk bagettel.

Jó étvágyat!
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Az idei évben adott
otthont az immáron hatodik
alkalommal megrendezett

találkozó-
nak, melyet az

, a

közösen szervez
meg minden évben.

A találkozót
tankerületi igazgató kö-

szöntõje nyitotta meg.
Idén a megye hét iskolá-

jából összesen negyven növen-
dék vett részt a találkozón, az
Arany János Általános Iskola és
AMI képviseletében nyolcan
léptek színpadra.

A kora délutánig tartó fel-
lépések elsõ felében 28 szóló
produkciót hallhatott a két
fõbõl álló szakmai zsûri, majd
a délutáni órákban 7 kamara-
csoport fellépése következett.

Lenti

Za-

la Megyei Furulyás

Arany János

Általános Iskola és AMI

hévízi Illyés Gyula Általános

Iskola és AMI

Farkas Kata-

lin

Furulyás találkozó Lentiben
Az eredményhirdetés során

kiemelt arany fokozatot kapott
szóló kategóriában a lenti

és a Hévízrõl ér-
kezett .

A lenti tanulók kiváló ered-
ményekkel térhettek haza a
2015. évi találkozóról, ugyanis
arany minõsítést kapott

, ezüst minõsítést

és
továbbá bronz minõsí-

tést vehetett .
Kamara kategóriában ezüst
minõsítést vehetett át a Ta-
mása Róza és Jávor Laura
alkotta Arany Duó, bronz
elismerést érdemelt ki a

, amelynek tagjai Ke-
szei Kata,

, Mentes Janka és Tamása
Róza.

Ke-

szei Kata

Lajkó Ivett

Ma-

turicz Mira

Jávor Laura, Mentes Janka,

Lukács Zsófia Tamása Ró-

za,

Rauch Tamás

Teddy

Quartett

Györe Benita Azu-

rea

K.R.

Az Arany-iskola növendékei.

Rédicsi

Soós Endréné

hivatalában fogadta
a közelmúltban munkatársun-
kat polgármes-
ter asszony, aki a településen
folyó munkálatokról tájékoz-
tatott:

– Elõször is kiemelném a
Start munkaprogramot, amely-
nek keretében 22 fõt tudunk
foglalkoztatni és ennek a pá-
lyázatnak a támogatásából
szerzünk be fûnyíró kistrak-
tort is. A foglalkoztatottak leg-
fontosabb feladata a falukép
javítása, a közterületek kaszá-
lása, díszbokrok ültetése, a ré-
gi, beteges fák kivágása. Egyéb,
most folyó munkálataink egyik
legszebb eredménye az új te-
metõ körüli tujasor és az itt
álló kereszt környezetének
rendbetétele (fotónkon), eze-
ket önkormányzati összegek-
bõl valósítottuk meg.

Faluszépítõ munkálatok Rédicsen

– Milyen egyéb faluszépítõ

munkákat folytatnak?

dj

– Pályázati úton másfél mil-
lió forintot nyertünk a tájházunk
felújítására. Elõször az elhasz-
nálódott zsúptetõ kerül lebon-
tásra, rendbe tesszük a tetõszer-
kezetet, majd az új tetõborítás
kerül a helyére. A zsúpozás
szeptemberre várható, tehát jö-
võre már látogathatóvá szeret-
nénk tenni a tájházat. A környe-
zete is megújul, terveink sze-
rint a késõbbiekben egy „Tün-
dérkertet” (helyi õshonos gyü-
mölcsfák gyûjteménye) alakíta-
nánk ki a tájház területének
hátsó részén. Vis maior támo-
gatásból újra felállítottuk az ár-
víz által megrongálódott hidat
is a templom mellett, úgy gon-
dolom sokat tettünk az elmúlt
idõszakban a falu szépítéséért.

Rajz: Farkas László

Ellenzéki szerkesztõségben Ok és okozat

– Azt írják, hogy még emelkedett is a forgalom a vasár-
napi zárva tartás óta. Pedig leírtuk ezerszer, hogy tízezreket
fognak kirúgni...!

– Tisztelendõ uram, tudna adni egy zacskó tarhonyát
hétfõig? Ha már a maguk kádéenpései bezáratták a
boltokat!... Rajz: Farkas László
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Az intézményfenntartó
„Köznevelés az iskolában” pro-
jektéhez kapcsolódva két lenti
iskola, a

és az

is programokat szervezett.
A gimnáziumban a fenti

címmel kávéházi hangulatot
idézõ kerekasztal-beszélgetése-
ket tartottak, melyen az iskola
által meghívott vendégek mo-

Gönczi Ferenc Gim-
názium Arany János
Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény

„Wifi nincs - beszélgessetek!”
derátorként irányították a be-
szélgetéseket a diákokkal.

– A felvetett témák társa-
dalmi, életvezetési kérdések
köré épültek, középpontba
helyezve az internet veszélyeit
(internet és drog, biztonságos
internet, bûnmegelõzés, test-
képzavar az internet hatására,
internetfüggõség, elmagányo-
sodás, mozgásszegény élet-
mód, társas kapcsolatok az in-
terneten keresztül) – mondta
érdeklõdésünkre

tanár, a program egyik szer-
vezõje.

Végül egy „üzenõfalra” fel-
írva közölték véleményüket a
tartalmakról a résztvevõ diá-
kok, illetve jegyezték fel mind-
azt, amit érdekesnek tartottak.

Az Arany János iskolában
az „Egészség - Nap” hagyomá-
nyos programja mellett zaj-
lottak a projekt eseményei.

– A Lenti Rendõrkapitány-
ság által felállított KRESZ-
parkban, kerékpáros ügyessé-
güket próbálhatták ki a tanu-
lók, „Legyen más a szenvedé-
lyed” mottóval pedig bûnmeg-
elõzési elõadást hallgathattak
meg – közösen meghívott a
szülõkkel együtt – az érdeklõ-
dõk – részletezte

tanárnõ az
eseményeket.

Egyébként egy késõbbi idõ-
pontban flash mob (villámcsõ-
dület) rendezvénnyel folytató-
dik a projekt, mindkét iskolá-
ban, melyrõl épp jellegénél
fogva nem árulunk el most töb-
bet, de a történésekrõl termé-
szetesen tudósítunk majd.

Bíró Kriszti-
na

Csernoviczné
Gombócz Mária

A fotó az Arany-iskolában készült, ugyanazon a projekten,
háttérben a szlogennel, elõtérben a védõnõk asztalával az
Egészség-napi programon.

A Lenti Rendõrkapitányság bûnmegelõzési fõelõadója tartja a
„kávéházi beszélgetést” az Internet veszélyei témában.

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Gyuri Kláriés egy kis-
faluban éltek boldogan. Any-
nyira pici település volt,
hogy még azt is számon tar-
tották, hogy hányszor re-
pült át egy madár a falu fö-
lött. Gondolhatnánk, hogy
unalmasan éltek, de Gyuri
és Klári minden alkalmat
megragadtak arra, hogy szint
vigyenek egymás életébe.
Még az autóvezetést is meg-
osztották egymás között.
Egyik nap Gyuri vezetett,
majd másnap Klári. Egyik reg-
gel Klári volt a soros, õ ve-
zetett. Szokás szerint kika-
nyarodás elõtt ránézett Gyu-
rira, várva a szokásos vá-
laszt: – jobbról jó, mehetsz…
Azonban aznap Gyuri vic-
ces kedvében volt, és csak
ennyit mondott: – Jobbról
kamion. Jó vicc, válaszolta
Klári és elindult, mert tud-
ta, hogy ezen az úton Pista
is alig tud hazamenni bi-
ciklivel a kocsmából, mert
annyira szûk, nem hogy egy
kamion. Ez volt az a törté-
nelmi reggel, ami egy csa-
ládi hagyományt teremtett,
mert ezután a jobbról jó,
mehetsz kifejezést lecserél-
te a jobbról kamion. Amin
mindig jót nevettek.

Egyik reggel Klári lelke-
sen újságolta, hogy szomba-
ton lesz Lacika ballagása, s
õket is meghívták. Jó, de
akkor te vezess, mert akkor
tudok fröccsözni! – válaszol-
ta nevetve Gyuri.

Szombat reggel elindul-
tak. A faluból egy fõútra kel-
lett kikanyarodni, Gyuri
szokás szerint mondta:
jobbról kamion és Klári el-
indult, Gyuri erre csak eny-
nyit tudott mondani: MON-
DOM KAMIOOOOOON!!!
Mert tényleg jött a kamion…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Jobbról kamion…

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Lenti és Vidéke Hirde
ssen

nálu
nk !

,

a megyei kórházhoz közel,

az

családi ház nagy területtel

csökkentett áron eladó.

06 /70/ 3383933.

Zalaegerszegen

Orsolya úton

Eladó
családi ház
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NYITVA TARTÁS:

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Gödöllõ

Sza-

bó László

Németh Károly

lenti Móricz-iskola

volt hagyományo-
san a házigazdája a speciális
tantervû iskolák 14. országos
asztalitenisz diákolimpiai dön-
tõjének.

Az ünnepélyes megnyitón
Gödöllõ alpolgármestere,

, a FODISZ elnöke és
171-szeres vá-

logatott, örökös magyar aszta-
litenisz bajnok köszöntötte a
résztvevõket.

A tornán magas színvonalú
mérkõzéseket játszottak a ver-
senyzõk.

A diák-
jai sokadszor írtak sporttör-
ténelmet. 14. alkalommal sze-
repeltek országos döntõben,
ahol mindig aranyérmesként

Gödöllõ visszavár...

képviselték Zala megyét.
második alkalom-

mal játszott döntõt, nagy küz-
delemben 5. lett.

a 9. helyet szerezte meg.
Németh Károly, a világ

legnagyobb asztalitenisz sport-
szergyártó cégének hazai kép-
viselõjeként
a legeredményesebb zalai baj-
nokként, felkészí-
tõ tanárt sok évtizedes edzõi
munkájáért (37 megyei, 2 re-
gionális és 2 országos bajnoki
aranyérem) egy STIGA szere-
léssel ajándékozta meg.

A lenti versenyzõk
volt államtitkár által kül-

dött „Sportoló nemzet” logójú
pólókat kaptak ajándékba.

Sár-

közi Petra

Almási Dá-

vid

Horváth Rozáliát

Paksa Tibor

Czene

Attila

Balról: Almási Dávid, Sárközi Petra, Horváth Rozália, Paksa

Tibor.



112015. április Lenti és Vidéke

Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér

Közéleti havilap

Szerkesztõség:
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.

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

Kiadja: Zalatáj Kiadó
Készült:

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

Göcsej Nyomda Kft.;

ISSN 1585-3411

Lenti és Vidéke

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

A
szervezésében 2015.

április 18-án került megrende-
zésre a ,
amely már hagyományszerûen
biztosított versenyzési lehetõsé-
get az amatõr csoportok részére.

A 10 órakor kezdõdõ tánc-
versenyt , Lenti
polgármestere nyitotta meg,
aki köszöntötte a résztvevõket.
Kitért arra, hogy a hármas
szám Lenti számára a hagyo-
mányt jelenti és reméli, hogy a
Lenti Táncverseny folytatódni
fog a négyes, és annál nagyobb
számjegyekkel.

A versenyre 18 csoport
küldte el jelentkezését 105

Városi Mûvelõdési Köz-
pont Lenti

III. Lenti Táncverseny

Horváth László

A harmadik is nagyszerûen sikerült

A Kelta Álom Ír Sztepp Tánccsoport legkisebbjeinek arany
minõsítésû tánca, táncosok (balról): Ferecskó Júlia, Sabján
Botond, Szabó Júlia.

Varga Noémi (balról) és Sabján Bianka a Siamsa koreográfiá-
val arany minõsítést érdemelt ki.

koreográfiával, ami minden
eddiginél nagyobb számot mu-
tat. A koreográfiák száma te-
kintetében az elõzõ évhez ké-
pest közel 40 százalékkal volt
nagyobb az érdeklõdés. Az
egész napos rendezvényen
358 táncos lépett színpadra 5
kategóriában. A legnépsze-
rûbb a színpadi show tánc és a
mûvészeti látványtánc kategó-
ria volt, melyet az open, a
versenytánc és a hip-hop kate-
gória követett. A versenyzõk
Dunántúl 4 megyéjébõl

és érkeztek.
A zsûri tagjai

elnök, többszörös társas-

Bara-
nyából, Somogyból, Veszprém-
bõl Zalából

Horváth Dá-
vid

tánc magyar bajnok,
táncpedagógus,

többszörös világ-
bajnok több tánckategóriában,

tánc- és drá-
mapedagógus voltak. A négyta-
gú zsûri többször volt nehéz
helyzetben, hiszen a verseny-
zõk színvonalas produkciókkal
kápráztatták el a közönséget.

Lenti városát az
és a

képviselte.
Az Ízisz Duó

és képvi-
seletében hastánc koreográfiát
adott elõ a színpadi show tánc
kategória gyerek csoportjá-
ban, ahol második helyezést
értek el. A csoportot

készítette fel.
A Kelta Álom Ír Sztepp

Tánccsoport 7 koreográfiát
mutatott be a táncversenyen
és 5 arany minõsítést, 1 elsõ
helyezést és 1 ezüst minõsítést
ért el. A hét koreográfiából 3
egyéni, 2 duó, 2 trió koreográ-
fiával léptek színpadra. A tánc-
csoport három korosztályból
tevõdik össze, a legkisebbek

mini,
és pedig

a junior korosztályban indul-

Fallerné
Márkus Lívia
Vágó Diána

Károly Róbertné

Ízisz Duó
Kelta Álom Ír Sztepp

Tánccsoport
Kománovics

Dóra Farsang Fanni

Micha-
lovics Mónika

(Szabó Júlia, Ferecskó Júlia,
Sabján Botond) Sabján
Bianka Varga Noémi

tak. A mini és a junior csopor-
tot koreográ-
fiája alapján

és
készítette fel. A felnõtt korosz-
tályban az elsõ két felkészítõn
kívül még méret-
tette meg magát.

A versenyen kétszer került
sor eredményhirdetésre, át-
adásra került a III. Lenti Tánc-
verseny Bajnoka cím, melyet a
Zalaegerszegrõl érkezõ

ér-
demelt ki. A különdíjat ezév-
ben a

táncosai vehet-
ték át, akik érkez-
tek. A rendezvényt a zsûri el-
nökének szavai zárták, aki
megköszönte a felkészítõ taná-
rok munkáját és a szülõk támo-
gatását, valamint a IV. Lenti
Táncversenyen való találkozás
reményében búcsúzott el.

A táncverseny megvalósítá-
sában a Városi Mûvelõdési
Központ dolgozóin kívül lel-
kes szülõk, önkéntesek vettek
részt, és az aprólékos részletek-
kel megtervezett forgatókönyv
alapján gördülékenyen, min-
denki megelégedését szolgálva
bonyolították le az III. Lenti
Táncversenyt.

Tihanyi Andrea
Szalai Dóra,

Deák Fanni Andrasek Júlia

Nagy Dóra

Albat-
rosz Tánc Sport Egyesület

Goldmark Károly Mûve-
lõdési Központ

Keszthelyrõl
Balról Szalai Dóra, Deák Fanni és Nagy Dóra.
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Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 7-17

szombat 7-12

AkcióAkció

A hirdetés felmutatóknak kedvezményt biztosítunk!10%A hirdetés felmutatóknak kedvezményt biztosítunk!10%

Vörös tojótyúkok

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

Akció
Lenti állatpiac

2015. május 16., 7 órakor
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