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Helyreállítások Lentiben
A tavalyi évben lehullott
jelentõs mennyiségû csapadék
és a szeptemberi árvíz komoly
károkat okozott Lenti és vá-

XVII. évfolyam 2015. november

rosrészeinek
úthálózatában,
melynek helyreállítása több
ütemben zajlott le az elmúlt
idõszakban.

A megújult Petõfi tér ünnepélyes átadása.
A Le-Ko Kft. által elvégzett
több, mint 150 millió forint
értékû munkálatok során a
városban és a városrészekben
fõként aszfaltozási munkákat
végeztek, de több helyen meg-

történt a csapadékelvezetõ árkok tisztítása és a csatornák
rendbetétele is.
Az útrekonstrukciós tevékenységek eredményeként
(Folytatás a 2. oldalon)

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Felnõtt belépõ: 1 600 Ft
Gyermek belépõ (0-14 éves korig):
Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!
Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft
Kombinált belépõ (minden medence + szaunavilág): 2 500 Ft

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320
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Új helyen a lenti fiók
Új helyre költözött november 6-án, pénteken a Dél Zalai
Takarék lenti kirendeltsége. A
Takarék közben lévõ eddigi
fiókjukat a Kossuth utca 4.
szám alatti modern, a mai kor
követelményeinek megfelelõ
új otthonnal cserélték fel.
Az átadási ünnepségen dr.
Tófeji Edina ügyvezetõ igazgató, Bogár János elnök, Horváth László, Lenti polgármestere és Vojnits Tamás, a Takarékbank Zrt. vezérigazgató-helyettese mondott beszédet, majd dr. Pál Attilával, a
Zala Megyei Közgyûlés elnökével együtt az ünnepélyes
szalagátvágással átadták a DélZalai Takarék új lenti kirendeltségét.
Lapzártakor érdeklõdtünk
a megnyitás óta eltelt idõszak
tapasztalatairól. Dr. Tófeji Edi-

na ügyvezetõ igazgató a következõket mondta:
– A lenti kirendeltség nyitásától eltelt elsõ két hét tapasztalata nagyon kedvezõ.
Meglévõ ügyfeleink örömmel
fogadták a korszerû, modern,
új ingatlant. A számukra is
elérhetõ nyitási akciót jónéven
vették. Új ügyfelekre is sikerült
szert tennünk, elégedettek lennénk, ha ez a tendencia folytatódna. Reméljük, hogy az ünnepek közeledtével még többen
keresnek fel bennünket, hiszen
az általunk kínált szolgáltatások
(hitelbírálati díj nélküli hitelek) megoldást nyújthatnak az
esetleges ajándék finanszírozási problémákra, vagy akár konkrét ajándékként is szolgálhatnak
a családtagok számára (befektetési termékek, diák-junior, lakáselõtakarékossági stb. számla).

A szalagátvágás utáni pillanat. Balról Bogár János, dr. Pál Attila, Vojnits Tamás, dr. Tófeji Edina és Horváth László.

Helyreállítások Lentiben
(Folytatás az 1. oldalról)
november 28-án ünnepélyes
keretek közt került átadásra
Lentiben a helyreállított Lenti
TE sportpálya, illetve Lentikápolnán az új aszfalt burkolatot
kapott Petõfi tér.
Utóbbi rendezvényen részt
vett dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke, Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester, Vatali Ferenc településrészi képviselõ és a kivitelezõ
cég képviseletében Horváth
Csaba.
– A tavalyi év idõjárási viszontagságai jelentõs károkat
okoztak a helyi úthálózatban
és a Lenti TE labdarúgó pályán
is – mondta Horváth László
polgármester. – A helyi úthálózat felújítását már a tavalyi
évben elkezdtük, akkor a
gyógyfürdõ melletti Táncsics
út kapott új aszfaltburkolatot,
majd a munkálatok tovább
folytatódtak a város több pontján és azóta is zajlanak. A
korábbi felújítások költsége
meghaladta az 500 millió forintot, melyet részben állami
támogatásból finanszíroztunk.
A jelenlegi 150 millió forint
értékben végrehajtott munkálatokat a tavalyi árvíz miatt
kellett elvégeztetni. Ezeket a
feladatokat idén augusztusban
kezdte el a Le-Ko Kft. és november 15-ig 34 ponton,
összesen 38 helyrajzi számon
végezték el ezeket a munkákat.

A máhomfai hegyen négy szakaszon zúzottkõ burkolatot
kellett helyreállítani és a homokbányai utat aszfaltoztattuk
le mintegy 28 millió forint
értékben. Lenti belterületén
39 millió forint értékben az
árvíz által érintett József Attila
utca, Táncsics utca, Honvéd
utca, Deák Ferenc utca, Zöldmezõ út, Kinizsi utca, Pacsirta
utca útjait újítottuk fel. Mivel
tavaly szeptemberben a Lenti
TE klubházát és pályáját is
teljesen elöntötte az árvíz,
ezért annak helyreállítása is
szükségessé vált, amire további
11 millió forintot költöttünk.
Lentikápolnán is több helyen
került új aszfaltréteg a városrész útjaira, többek közt a Petõfi téren, a Dankó utcában, a
Nefelecs úton összesen 40
millió forint értékben végeztek el munkákat a kivitelezõ
szakemberei.
Horváth László még említést tett a többi városrészben
és a Lenti-hegyen elvégzett
feladatokról, hozzátéve, a munkák nem álltak meg, további
felújítások várhatóak a jövõben is.
Ezt követõen Vatali Ferenc
képviselõ rövid beszédében
tolmácsolta a városrész lakóinak köszönetét, majd pedig
ünnepélyes szalagátvágással és
a hagyományos hordógurítással átadták a megújult Petõfi
teret a település lakóinak.
K.R.

Fotók: Sári Zoltán
Kedvezõek az elsõ tapasztalatok.

Fogadóórák
Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester
fogadóórájára a 92/553-912-es telefonszámon lehet
jelentkezni.
Önkormányzati képviselõk fogadóórái:
Ferenczi Róbert
2015. december 1-jén (kedden) 9.00-10.00 óráig,
Héra József
2015. december 1-jén (kedden) 9.00-10.00 óráig,
Gáspár Lívia
2015. december 2-án (szerdán) 12.00-13.00 óráig,
Dr. Fekete Zoltán
2015. december 8-án (kedden) 15.00-16.00 óráig,
Vatali Ferenc
2015. december 9-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig,
Kiss Tamás
2015. december 10-én (csütörtökön) 8.00-9.00 óráig.
Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozóterem
Városrészekben tartandó fogadóórák:
Ferenczi Róbert
2015. december 1-jén (kedden) 10.00-11.00 óráig a
mumori kultúrházban,
Gáspár Lívia
2015. december 5-én (szombaton) 17.00-18.00 óráig a
máhomfai kultúrházban,
Gáspár Lívia
2015. december 5-én (szombaton) 18.00-19.00 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban,
Vatali Ferenc
2015. december 9-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,
Kiss Tamás
2015. december 10-én (csütörtökön) 9.00-10.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében
fogadják az érintett városrész lakóit.
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További programok a Lenti EFI iroda szervezésében
Kormányzati támogatásból
az év második felében is soksok programmal várja az érdeklõdõket a Lenti Egészségfejlesztési Iroda (EFI). Dr. Fekete Zoltánt, a Lenti EFI iroda
szakmai vezetõjét kerestük fel
kérdéseinkkel az új kiírásokról.
– A kormányzatnak az a
célja, hogy valamennyi járásban legyen EFI iroda, ennek
megfelelõen immár 61 iroda
mûködik országosan, megyénkben pedig a két iroda közül az
egyik Lentiben mûködik. Pályázati támogatásból valósítottuk meg az elmúlt két évben a
különbözõ szûrõvizsgálatokat,
egészségfejlesztõ programokat, most pedig újabb 901
millió Ft állt az irodák rendelkezésére további programok megvalósítására.

– Milyen összeggel rendelkezett a lenti EFI iroda?
– Az év második felében
14,7 millió Ft-ból gazdálkodtunk és terveink szerint a
jövõt nézve kiszámítható, normatív támogatáson alapuló
mûködésre számítunk.
– Hol található ez az
iroda?
– A Lenti Szakorvosi Rendelõintézet udvarán található,
ugyancsak támogatási összegbõl, mintegy 9,5 millió Ft-ból
alakítottuk ki az irodát közös
nappali helyiséggel, orvosi
rendelõvel, vizesblokkal a mozgássérültek számára is elérhetõ módon.
Kánya Szilvia irodavezetõt
programjaikról kérdeztük:
– 62 programot valósítottunk meg a két év alatt és a

Gönczi-napok a gimnáziumban
Az intézmény névadójának
tiszteletére minden év novemberében Gönczi-napokat tartanak a néprajztudósról elnevezett gimnáziumban, mely
során a diákok rendhagyó tanítási órákon vesznek részt,
illetve tanulmányi és sportversenyeken mérik össze felkészültségüket.
Idén november 20-án tartottak megemlékezõ ünnepséget az iskola tornatermében,
ahol az diákok rövid mûsora
után a Gönczi-versenyen kiemelkedõ teljesítményt elért
tanulók számára könyvjutalmakat és elismeréseket adott
át Árkovicsné Pezzetta Claudia
igazgató, majd ezt követõen az
intézmény névadójának emléktáblájánál koszorút helyeztek el.

Ekkor került sor házi sportbajnokságok eredményeinek
kihirdetésére és a kupák átadására, valamint az iskola hagyományait követve a kilencedik
évfolyamos tanulók átvehették
az iskola logójával díszített
sálakat és nyakkendõket.
A gimnázium ezen a napon
rendhagyó tanítási órákkal is
színesíti a programokat, ez
alkalommal Lelkes András természetvédelmi õr tartott elõadást, aki a természetvédelem
fontosságára hívta fel a diákok
figyelmét. A tanulók megismerhették Berkes József költõ
munkásságát és Murányi Levente által betekintést nyerhettek az 1956-os forradalom
történéseibe.
k.r.

Rendkívül fontos a gerinctartás-javító torna.
háziorvosi körzetben 7 komplex, illetve kampányszûrést
szerveztünk. Jelenleg 13 futó
programunk van, melyek közül kiemelném például a gerinctartás-javító tornát, ami
minden hétfõn elérhetõ itt a
tornateremben és még várják
kollégáink az újabb jelentkezõket. Tovább folytatjuk a fogyatékkal
élõknek
szervezett
gyógy-úszóklubot és lovaglóklubot. Átalakítottuk a cukorbeteg és szív- és érrendszeri
betegklubot, most inkább elõadássorozat keretében végzünk tájékoztatást. A szépkorúak és lelki-egészség klubunk
is tovább mûködik, decemberben ajándékmûsorral lepjük meg az érdeklõdõket, a
város lakosságát, dr. Papp Lajos
professzor elõadását hallgathatják meg 19-én 15 órakor a
Városi Mûvelõdési Központban.
– Új programelemeket is
megvalósítanak?
– Dohányzás leszoktató programunkra elkülönítettünk 1
millió forintot, 60 napra ellátjuk gyógyszerrel a jelentkezõ-

ket, akiknek ezek után kontrollvizsgálaton kell jelentkezniük a programot vezetõ dr.
Huzián Ida doktornõnél. Gyalogló-túra klubunk is tovább
mûködik, készülnek a Mikulásra és további túrákat is szerveznek. Megemlíteném még
„Munkahelyi-iskolai egészségfejlesztés” szintén új programelemünket, melyet a lenti
KLIK intézményfenntartóval
közösen valósítottunk meg. 7
iskolában, és 3 munkahelyen
tartottunk elsõsegélynyújtó oktatást a Lenti Mentõállomás
munkatársai szakszerû közremûködésével.
– Hogyan sikerül szervezni a programokra résztvevõket?
– Nagyon sok munka van a
szervezésben, muszáj beállni
egy már mûködõ csoport mögé, hogy a részvétel is adva
legyen. Honlapunk, és a Facebook oldal is rendelkezésünkre áll, de a civilszervezõdésekkel való együttmûködésünk a
leghatékonyabb.
dj

www.zalatajkiado.hu
Árkovicsné Pezetta Claudia elismeréseket adott át a diákoknak.
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Felújítások, beruházások a Lovászi Önkormányzatnál

Mándli Zoltán elnök a lövészpályán.
Egyszerre érkezett munkatársunk Léránt Ferenc Lovászi
polgármester irodájába Mándli Zoltánnal, az MTTSZ (Magyar Technikai és Tömegsport
Szövetség) Lovászi Lövész Klub
elnökével, akit a polgármester
javaslatára a legújabb terveikrõl kérdeztünk:
– Komoly elképzeléseink
vannak a lövészegylet munkájának fejlesztése tekintetében,
jelenleg 18 fõ a tagságunk, de

nyitottak vagyunk új jelentkezõk felvételére is, ami azért a
fegyverrel bánás okán elsõsorban tagságunk ajánlásai alapján történik. A közelmúltban
rendbetettük az önkormányzati tulajdonú lövészpályát, kialakítottuk az íjászat gyakorlásához is a feltételeket. Megemlíteném, hogy egyeztetéseket
folytattunk egy vállalkozóval,
aki agyaggalamb lövészethez
megfelelõ technika telepítését

tervezi, ezek megvalósulásával
nagy elõrelépést tehetünk a
pálya népszerûbbé tétele felé,
hiszen az alapadottságok megvannak a helyszínen.
– Önkormányzatunk pedig
támogatja a helyi klub fejlesztési terveit, hiszen egy patinás
egyesület újjászületésének lehetünk tanúi – vette át a szót
Léránt Ferenc polgármester,
akitõl további tájékoztatást kértünk a legfrissebb önkormányzati feladatokról:
– Elõször is a Darányi pályázat révén elnyert kilenc személyes Ford Tranzit típusú, új
önkormányzati kisbuszunk átvételérõl számolnék be, amely
a régi jármû értékesítése folytán nem jelentett anyagi terhet
önkormányzatunknak. Az adósságkonszolidáció révén, mivel
településünknek nem volt tartozása, húsz millió forintot kapunk az államtól, melyet belterületi útjaink felújítására költöttünk. Az elmúlt évben az Alsó-Lovászi rész útjait raktuk
rendbe, továbbá a Hegyalja út
kapott aszfaltburkolatot, az
idén pedig egy újabb útszakasz kapott mintegy 650 méteren új burkolatot. Nagyon bízunk abban, hogy jövõre meg-

kapjuk a támogatás másik felét, melyet épületeink karbantartására szeretnénk felhasználni. Befejezõdött a kútfeji
harangláb felújítása, melyhez
önrészként 3 millió forinttal
járultunk hozzá. Mûemlék jellegû, a múlt század elején
épült szoknyás haranglábról
van szó, amelynek felújítása
már régi vágya volt a helyieknek. Részt veszünk a Start
programban, melynek keretében 15 fõt foglalkoztatunk és
munkájuk révén nagyon sok
helyen megszépült, otthonosabbá vált Lovászi. Megemlíthetem a bunkereink környékét, mely már látogatókat is fogadott, további kiépítése még
folyamatban van, de az õ munkájukat dicséri a lakótelep járdáinak felújítása, a Gondozási
Központnál a parkoló kialakítása, a Kankalin tanösvény tábláinak ismételt rögzítése, most pedig a strand melletti járda rendbetétele folyik, tehát sikeresnek
mondhatjuk a közmunkaprogramunkat – hangzott a polgármester tájékoztatójában, melyhez hozzátesszük, a beruházásokról, a legfontosabb felújítások átadásáról késõbbi lapszámainkban részletesen is beszámolunk.

A helyi hungarikumok
Az októberben ünnepélyes
keretek közt átadott Helyi Értékek Házában tett látogatást
Szakáli István Loránd, az agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelõs helyettes államtitkár, akit Horváth László polgármester vezetett körbe a közelmúltban felújított épületben. A helyettes államtitkár
lenti látogatását megelõzõen
Lendván vett részt egy találkozón, ahol az értékgyûjtéssel
foglalkozó helyi szervezetek
képviselõivel tárgyalt.
Szakáli István Loránd látogatása során arról beszélt, az
elmúlt idõszakban összegezték
a 2012-ben elfogadott hungarikum törvény tapasztalatait. Elmondta, hogy a törvény végrehajtása bizonyos szempontból

sikertörténetnek is nevezhetõ,
mivel országosan 530 településen – köztük Lentiben is – alakultak meg a helyi értéktárak,
létrejöttek a megyei értéktárak
és munkájuk eredményeként
1800 nemzeti, illetve 128 kiemelt helyi értéket regisztráltak, valamint összeállt az 54
elembõl álló hungarikumok
gyûjteménye is. Hozzátette, a
sikertörténet egyik árnypontja, hogy a határon túl még nem
olyan aktív a helyi értékek
gyûjtése mint hazánkban, ezért
is volt szükség a törvény módosítására, hogy azokon a területeken is új lendületet kapjon
az értékgyûjtõ munka, melyhez
Burgenland kivételével több
határon túli partner is csatlakozott.

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

Lentiben is megalakult az értéktár bizottság.
A közelmúltban kiírt pályázatok kapcsán Szakáli István
Loránd elmondta, a határon túli magyarság és a hazai közösségek értékgyûjtõ tevékenységét támogató pályázatokat november közepétõl december
közepéig lehet benyújtani. Az
említett tevékenység mellett
támogatást kapnak az eltûnõben
lévõ mesterségek fennmaradását megcélzó pályamunkák is.
Horváth László polgármester elmondta, Lentiben is meg-

alakult a Helyi Értéktár Bizottság akik jelenleg is dolgoznak
a városban és térségben fellelhetõ értékek listájának összeállításán és várják a javaslatokat. Hozzátette, a közelmúltban megtörtént annak a partnerségi megállapodásnak a megkötése, melynek keretében
Lenti Város Önkormányzata a
szlovéniai testvérvárossal Lendvával nyújt be közös hungarikum pályázatot.
K.R.
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Márton-napi újborkóstoló
A Lenti Kertbarát Kör
Egyesület rendszeresen programot szervez a tagságnak
Márton nap alkalmából. Röszler Attila elnök a Denis vendéglõben szervezett újborkóstolás közben tájékoztatta munkatársunkat hagyományõrzõ
rendezvényükrõl:
– A Márton-napot az újbor
ünnepének is szokták nevezni,
egyesületünk pedig igyekszik
változatos programot összeállítani a jeles nap alkalmából,
amely közvetlenül kapcsolódik a szõlõtermelõ tevékenységhez. Tavaly helyi borversenyt szerveztünk, az idén
„csak” kóstolás lesz, de szakértõnktõl minden résztvevõ
kérheti a szóbeli bírálatot,
tanácsot.

– Kik a vendégeik az újborkóstoláson?
– A tormaföldi, csentei és a
dobronaki (utóbbi kettõ szlovéniai) termelõk, barátaink is
itt vannak, kölcsönösen részt
veszünk egymás rendezvényein. Egyébként azok a borok
szerepelnek a mai kóstolón,
melyekrõl a gazdák úgy gondolják, hogy már elkészültek, a
paraméterekrõl, cukorfokokról, jelenlegi állapotról, egyebekrõl szóban is kiegészítést
tehetnek, Cseke Gábor szakértõ pedig felkérésre véleményezi is a mintát.
– Mi jellemzi az idei év
borait?
– Sokkal kedvezõbbek a
mutatók, mint korábban, jobb
cukorfokkal tudtunk szüretel-

Ünnepvárás Reszneken

Balról: Elekné Horváth Magdolna titkár, Cseke Gábor, Röszler
Attila.
ni, nyár közepe óta már vegyszeres védekezésre sem volt
szükség, azonban sokan panaszkodtak a madarak okozta károkra. Magam is tapasztaltam,
a borkészítés folyamatában
minden elõfordult, ami csak
lehetett. Gyors erjedés, leálló
forrás, jelenleg is folyó erjedés,
úgyhogy adott és ad feladatot a
bor ezekben a napokban is.

– Ha már ilyen jóízûen
„kortyolgattunk”, gondoskodjunk a hozzávalókról is, Márton-nap lévén!
– Libasült, tört krumpli,
párolt káposzta, rétes szerepel
a menünkben és sajtos, köményes kiflivel itatjuk fel a sokféle újbort, melyet megkóstolunk.
dj

Látni és látszani…
Akció a biztonságos közlekedésért

Elsõ alkalommal állítottak betlehemet.
Elsõ alkalommal állítottak
Reszneken, a falu központjában betlehemet. A szinte életnagyságú bábuk a kultúrház
oszlopos, fedett bejárata alá
lettek állítva.
– A felállításában közremûködtek a képviselõ-testület tagjai és a könyvtár/teleház és
szolgáltató központ munkatársai, Csiszárné Fliszár Eszter és
Boczkó - Tóth Tímea. – tájékoztat az ünnepvárás részleteirõl Kercsmár István, a falu polgármestere. – A betlehem elkészítésének költségeit a képviselõ-testület tagjai és a könyvtár/teleház és
szolgáltató központ munkatársai a tiszteletdíjukból ajánlották fel.

Advent elsõ vasárnapján,
este került sor a betlehem
megáldására és az adventi koszorú elsõ gyertyájának meggyújtására. A szép számban
megjelent érdeklõdõket Kercsmár István a község polgármestere köszöntötte. Az elsõ
gyertyát Lendvai Zoltán plébános gyújtotta meg, majd a
közelgõ karácsonyról, a szeretet ünnepének jelentõségérõl
beszélt. Az ünnepség után a szervezõk forró teával, forraltborral és pogácsával vendégelték
meg a jelenlévõket és jelezték:
mindenkit szeretettel várnak a
következõ vasárnapokon is a többi gyertya meggyújtására szervezett adventi rendezvényeken.
dj

A Lenti Rk. Közlekedésrendészeti Alosztálya balesetmegelõzési és a biztonságos
közlekedést szolgáló közúti ellenõrzést hajtott végre a közelmúltban. Az akcióban megállított autósok figyelmét felhívták az õszi-téli vezetésre való
átállás fontosságára, a gépjár-

mû biztonsági berendezéseinek mûködésére.
A gépjármûvezetõk ez alkalommal hiányosság esetén csak
figyelmeztetést, a felkészült
autósok pedig a biztonságos
közlekedést szolgáló láthatósági mellényt, figyelemfelhívó szóróanyagot, kulcstartót kaptak.

Felhívták a figyelmet az átállás fontosságára.
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Bottyán generálisra emlékeztek Véradókat köszöntöttek
A Véradók Napja alkalmából szervezett ünnepséget november 20-án Lentiben a Magyar Vöröskereszt területi szervezete. Az évente hagyományosan megrendezésre kerülõ találkozón Lenti aktív véradóit
köszöntötték és adtak át részükre elismeréseket, ajándékokat.
Az ünnepségen dr. Baracskai Józsefné, a Vöröskereszt
zalai szervezetének vezetõje
rövid beszédben köszönte meg
minden véradónak, hogy közremûködésükkel
segítséget
nyújtanak bajba jutott embertársaiknak. Kihangsúlyozta: a
vér egy olyan dolog, amit nem
lehet mesterséges módon elõállítani, ezért a hazai egészségügynek és a betegeknek
nagy szüksége van az önkénTöbb éves hagyományt követve, Lenti Város Önkormányzata, valamint a Fegyveres
Erõk és Nyugállományúak
Klubjának közös szervezésében november 16-án, a hadvezért ábrázoló Átkötõ úti szobornál tartottak megemlékezést Bottyán János kuruc generális tiszteletére.
Idén 311 éve, hogy Bottyán
János elsõ nagy gyõzelmét learatva 1704. november 16-án társaival elfoglalta az akkor 6000
fõs török õrség kezén lévõ
Érsekújvárat és ezzel beírta
nevét a magyar történelembe.
A hétfõi megemlékezésen
Fracz József, a Rákóczi Szövet-

ség Lenti-Lendvai Szervezetének titkára mondott ünnepi
beszédet, mely rövid történelmi visszatekintés során az esemény résztvevõi megismerhették a legendás hadvezér életpályáját és annak fontosabb
állomásait.
Az ünnepi beszédet követõen a városi intézmények,
civil szervezetek képviselõi koszorút helyeztek el a generális
emlékmûvénél és fõhajtással
tisztelegtek a generális emléke
elõtt (képünkön). A rendezvényen közremûködött a Rákóczi
Szövetség Lenti-Lendvai Szervezetének Ifjúsági tagozata.
k.r.

tesek segítségére. Jelenleg Lentiben 500 fõre tehetõ az aktív
véradók száma, akik közül alkalmanként 100-120 fõ vesz
részt véradáson.
A rendezvényen részt vett
Rosta Gáborné, a szervezet
lenti területi vezetõje, Kustán Sarolta megyei koordinátor és a lendvai véradó
szervezet képviselõi is, akik
szintén köszönetet mondtak
az est vendégeinek segítõ részvételükért.
Ez alkalommal közel száz
fõ vehetett át kitüntetõ elismeréseket, köztük a 97-szeres
véradó Lukács Róbert, a 80
alkalommal vért adó Wünsch
Gábor és a véradáson hetvenkilenc alkalommal részt vevõ
Gyanó József és Lipák István.

Dr. Baracskai Józsefné mond beszédet.

Márton-napi mulatság
Zenés, szórakoztató egész
estés mûsorral várták a vendégeket november 7-én a Lentiben a Városi Mûvelõdési Központban szervezett hagyományos Márton-napi mulatságra,
ahol a dallamos elõadások mellett bor- és ételkóstoló is várta
az est látogatóit.
A városban harmadik alkalommal megrendezett Mártonnapi mûsorban hatkor Gondos

Gabriella énekes klasszikus és
modern dalokból összeállított
elõadását hallgathatták meg a
vendégek, majd pedig a Turay
Ida Színház társulatának tagjai, Kurkó József és Bódi Barbara színészek operett slágerekkel szórakoztatták a nézõket. Az est kétségkívül legjobban várt és az egész színháztermet megtöltõ mûsorszáma
Kaczor Feri fellépése volt, aki

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Tuboly Zoltán és neje.
jól ismert mulatós slágereit
hozta el a szombati mûsor közönségének.
A zenés elõadások közben
a program vendégeit borkóstoló is várta az intézmény
aulájában, ahol Tuboly Zoltán

pincészetének tavalyi és idei
borait kóstolhatták meg, majd
a fellépõk mûsorát követõen
hagyományos, libából készült
ételek kóstolójával zárult a
program.
k.r.
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Színházi „disznótoros” Rédicsen
A falusi disznóvágások hagyományát, tréfás ugratásait
színdarab keretében mutatta
be a közelmúltban Rédicsen a
felsõlakosi (Szlovénia) Amatõr
Színjátszó Csoport. Soós Endréné polgármester asszonytól
megtudtuk, személyes ismeretségen, barátaik meghívására érkeztek a muravidékiek hozzájuk bemutatni a színdarabot.
A közelmúltban alakult színjátszó csoportot Hermán Kornélia mutatta be kérdésünkre:
– Tizenkilencen alkotjuk a
csoportot, amelybõl hatan
gyermekek. Jómagam írtam a
darabot, de menetközben a
tanulás, próbák idõszakában
közösen formáljuk az elõadást.
– Honnan az ötlet, hogy
színjátszó csoportot alakítsanak?

– Több alkalommal szerveztem a családon belül közös
programokat, majd egy ilyen
alkalommal merült fel elõször
a koma, barát, szomszéd részvételével zajlódó disznótort
bemutató, tréfás elõadás megtartására. Ezek után már csak a
szereplõk felkérésére volt
szükség, mindenki szívesen
jött a hívó szóra.
– Következõ darabjuk is a
falusi életrõl szól?
– Egy kicsit komolyabb darabbal készülünk, amelynek
komolyabb irodalmi értéke
lesz.
Soós Endréné polgármester beszélgetésünk végén még
hozzátette, a települések életének kölcsönös megismerésére, kapcsolatfelvételre is kiválóan alkalmas egy ilyen szín-

Jól szórakozott a közönség.
játék megtekintése, melynek,
az érdeklõdést tekintve kitûnõ
fogadtatása volt a faluban, úgy-

hogy a folytatásban is gondolkodnak már.
dj

5 éves a Civil Nyugdíjas Klub
Megalapításának öt éves évfordulója alkalmából tartott
ünnepséget november végén a
lenti Civil Nyugdíjas Klub,
melyen a klub tagjai mellett
részt vettek a lovászi és csesztregi társklubok vezetõi, Fövényesi Jánosné, az Idõsügyi Tanács elnöke, a helyi önkormányzat nevében Drávecz
Gyula alpolgármester.

Az évfordulós találkozón
elsõként Császár Dezsõ, a klub
nemrég megválasztott új vezetõje ismertette az elmúlt öt
éves közös munka eredményeit.
– Öt évvel ezelõtt Tüske
Lászlóné
kezdeményezésére
jött létre a civil klub és az induláskor 25 tagot számláltunk.
Bár évek során folyamatosan
változott a létszám, ma is pon-

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Lenti és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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tosan ugyanennyi fõ dolgozik
velünk együtt a klub munkáját
segítve. Idõközben nagyon jó
kapcsolatot sikerült kialakítanunk a Lovásziban mûködõ
nyugdíjas klubbal és a csesztregi Korhatártalanok Klubjával
is, de voltak és vannak közös
programjaink a határ másik
oldalán tevékenykedõ lendvai
szervezettel is. Az elmúlt öt
évben sokat dolgoztunk azon,
hogy a lenti klub szerves részévé váljon a helyi civil életnek. Rendszeresen részt veszünk a városi megemlékezésen, rendezvényeken, kiállításokat és bemutatókat szerveztünk, valamint több alkalommal a térségben mûködõ klubokkal közös kirándulásokat
és szabadidõs programokat
tartottunk. Úgy gondolom, az
elmúlt öt évben sok hasznos
tapasztalattal
gazdagodtunk
ami jó alapot ad a szervezet
jövõbeni munkájához – mondta a Császár Dezsõ.
A beszámolót követõen
Drávecz Gyula alpolgármester
köszöntötte a megjelenteket,
majd az ünnepi mûsor a civil
klub tagjainak mûsorával foly-

Fövényesi Jánosné és Császár Dezsõ.
tatódott, amit egy rövid – az
elmúlt évek történéseit bemutató – fényképes prezentáció követett.
A rendezvényen köszöntötték a lenti csoport egykori
alapítóját, Tüske Lászlónét, aki
a közelmúltban mondott le vezetõi tisztségérõl.
Az ünnepi mûsor a lenti
klub tagjaiból megalakult Nefelejcs Népdalkör elõadásával
és állófogadással zárult.
k.r.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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10 éves a lenti „Szent Katalin” Kolping Család Egyesület

Kovács András titkár egyeztet Kati nénivel az ünnepség elõtt,
az asztalon a jubileumi kiadvány.
Mûködésének 10. évfordulóját koncelebrált Kolping
szentmisével, a „Kolping élet
Lentiben” címû kiállítással, vetítõképes beszámolóval, jubileumi évkönyv bemutatóval és
a Kolping Családok találkozójával ünnepelte a Lenti
„Szent Katalin” Kolping Család
Egyesület.
Kondrik Istvánt, a NyugatMagyarországi Kolping Szövet-

ség titkárát a szentmise után
kértük a jubileumi esemény
méltatására:
– Nagyon örülünk annak,
hogy a Lenti Kolping Család
legfiatalabb családtagunkként
immár tíz éves lett. Egyébként
a gyõri, veszprémi és szombathelyi egyházmegyék 14 mûködõ Kolping Családját fogjuk
össze, segítjük a munkájukat.
– Hogyan történik mindez?
– Nagyon nehéz a munkánk a földrajzi távolságok
miatt és ha már a legeknél tartunk, a lenti az egyik legaktívabb és legmesszebb lévõ
családunk, de igyekszünk egyrészt programtámogatásokkal,
másrészt látogatásainkkal, lelki
segítség adással támogatni a
mûködésüket.
– Úgy gondolom tíz év nagyon komoly idõ egy város és

INDULÓ
KÉPZÉSEK

egy egyesület életében is, a
lenti egyesület nagyon komoly
munkát végez, melyet két részre bontanék – tette hozzá Horváth László, Lenti polgármestere – Kiemelném a hitéletben
folytatott tevékenységüket, Kolping Adolf szellemiségét, valamint a közösségformálás nagyon fontos és nehéz feladatát.
Petõ Jánosné Kati, néni az
alapító tagok egyike, a Lenti
„Szent Katalin” Kolping Család
Egyesület életre hívója és mozgatórugója is egyben.
– Amikor elõször értesültem arról, hogy Lentiben Kolping otthon alakult, Pécsett
élõ sógornõmnek említve hozta a példát, hogy náluk milyen
közösség mûködik immár 16
éve. Innen érkezett tehát a
„Kolping láng” amely a közösség létrehozására sarkallt.
– Mit tartalmaz jubileumi
kötetük?
– Összefoglalja a tíz év történéseit, tartalmazza a tagság

tanúságtételét, sokan megnyilatkoznak a közösségben szerzett élményeikrõl. Köbli Tamás
prézesünk utószavából pedig
kiderül, hogy a Kolping tagok
közelebb kerültek Istenhez,
életük a hitre épül, közelebb
kerültek az emberekhez a
közjó szolgálatában.
– Többekkel beszélgetve felmerült a fiatalok bevonásának fontos feladata.
– Valóban, hiszen többségünk hetven év felett jár, de
nagyon bízunk titkárunkban,
Kovács Andrásban, aki a fiatalságot képviseli az egyesület
titkáraként és egyetemi hallgatóként.
Az ünnepségen többek között a körmendi, alsópáhoki
(amely az elsõ Kolping Család
volt az országban) testvércsaládok is képviseltették magukat delegációjukkal, gratulálva
a lentieknek a jubileumi eseményükhöz.
dj

Kerek évfordulósok köszöntése
Immár hagyománnyá vált,
hogy hatvanöt év felett, öt
évenként megünneplik tagjaik
születésnapját a Fegyveres Erõk
és Testületek Nyugállományúak Egyesületénél.
– Legutóbb Müller Jánosné, Verbáncsics Istvánné, Gömöriné Ollár Piroska, Keszthelyi Jánosné, Tóth Zoltán, Vörös
Bakon Zoltán és Zakariás Zoltán születésnapjára gyûltünk
össze a lenti Favorit vendéglõbe – mondta az ünnepségrõl
Barta Ödön az egyesület elnöke.
– Milyen ajándékkal kedveskedtek a kerek évfordulósoknak?
– Ajándéktárgyat, emléklapot, a hölgyek egy szál virágot

is kaptak. Egyébként a Civilkurázsi Közalapítvány támogatásából valósítottuk meg
rendezvényünket, ahol a vacsora önköltséges volt a résztvevõk számára. Rövid mûsorral, Bertainé dr. Paczolai
Ilona, Kovács Béla, Krisztánovics György szavalataival
kezdtük a köszöntést, majd
Drávecz Gyula alpolgármester gondolatait hallgattuk
meg, aki az idõ, az évek gyors
múlását idézte fel. Az est ezek
után vacsorával, kellemes
beszélgetéssel, tánccal folytatódott, ahol Cziráki Sándor
muzsikája szolgáltatta a talpalávalót.
dj

E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ
HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

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

A fotón az ünnepeltek, Barta Ödön elnök és Drávecz Gyula
alpolgármester.
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Vezetéstechnikai tréning Lentiben
Õszi-téli közlekedésre hangoló vezetéstechnikai tréninget tartott a közelmúltban az
Országos és helyi Baleset-megelõzési Bizottság, a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság és a
Lenti Rendõrkapitányság. Az
egyéb társszervek, Magyar
Autóklub, Polgárõr Szövetség
partnerségével létrejött rendezvényrõl Komláti Beatrix
százados, a Lenti Rk. Közlekedésrendészeti
Alosztály
megbízott vezetõje adott tájékoztatást a helyszínen:
– Három technikai eszközzel szimuláljuk a téli útviszonyokat, illetve hívjuk fel a figyelmet a biztonságos közlekedésre, ezek a bolygókerekes
autó, a biztonsági öv szimulátor és a „részeg szemüveg”. A
bolygókerekes autóval egy
szlalom pályán haladva tud az
oktató beleavatkozni a vezetésbe úgy, hogy a gépjármû
megcsúszását, alul-vagy túlkormányzását éri el. Vizes útszakasz, jégbordás útviszonyok

közötti vezetést lehet gyakorolni, amely a helyi érdeklõdést figyelve nagyon népszerû.
– A biztonsági öv használata életmentõ is lehet!
– Igen, ez a szimulátor azt
érzékelteti, milyen energiák
hatnak ránk például egy 40 50 sebességû ütközésnél. Sokan meglepõdnek, hogy a kicsinek tartott sebességnél milyen erõvel tart meg bennünket a biztonsági öv. A harmadik eszközünk a „részeg
szemüveg”, amely használatkor homályos, elmosódott képet mutat, és kipróbálható pályánkon, mennyire nem megy
a kanyarodás, beparkolás ilyen
megváltozott látási viszonyok
mellett.
– Milyen tanácsokat adna
a télre való tekintettel a
gépkocsivezetõknek?
– Fontos a fékberendezések állapota, a világító berendezések, az ablaktörlõ lapátok
mûködésének átnézése és ajánlott a téli gumik használata.

Kiállítás Lentiben

Drávecz Gyula alpolgármester is kipróbálta a biztonsági öv
szimulátort.
Természetesen vezetéstechni- tennünk, akár kerékpárosként,
kánkon is változtatnunk kell, akár gyalogosként a láthatósánövelni kell a követési tá- gunkért.
volságot, mindent meg kell
dj

A Csárdáskirálynõ Lentiben
Az idei évben pontosan
egy évszázada, hogy az Operettszínházban bemutatták a
„Csárdáskirálynõ” címû sikerdarabot és ennek alkalmából „Az élet muzsikája” címmel szervezett ismeretterjesztõ elõadást november 26-án
kedden este a Városi Könyvtár Lenti. Az intézmény olvasótermében megtartott programon Balás Endre zenetanár mutatta be a darab történetét.
A bevezetõ során a hallgatóság bepillantást nyerhetett
az operett világába, megismerhették a mûfaj megteremtõit
és a hazai mestereket, illetve
azok pályafutását. A késõb-

biekben zenés-fotós bemutató
következett ahol a mû születése és utóélete elevenedett
meg. Balás Endre elmondta, a
mû alkotója Kálmán Imre a
háborús idõkben nem érezte
illendõnek egy vidám hangulatú mû megírását, de végül barátai unszolására befejezte és
így 1915-ben megszületett a
„Csárdáskirálynõ”, melynek Gábor Andor által magyarra fordított változatát 1916-ban mutatták be Budapesten. Azóta a
mûvet több idegen nyelvre is
lefordították, világszerte nagy
népszerûségnek örvend és
mind a mai napig szerepel a
színházak mûsorában.
(k)

A fiatal festõ egyik alkotásával.
A fiatal tehetséges festõ,
Hári Zsófia alkotásait bemutató kiállítás nyílt Lentiben, a
városi könyvtárban. A tárlat és
az alkotó bemutatásra az intézmény olvasótermében került sor, ahol az Arany János
Általános Iskola és AMI tanulóinak hegedûjátéka nyitotta
meg a rendezvényt, majd ezt
követõen Tánczos György festõmûvész, tanár méltatta az
ifjú alkotó munkásságát.
– Gyermekkoromban is sokat rajzoltam és szívesen vettem részt a gyerekeknek szóló
pályázatokon, valamint több

képem is megjelent különbözõ magazinokban – mesél magáról Hári Zsófia. – 2011-tõl
2015-ig a zalaegerszegi Ady
Endre Általános Iskola, Gimnázium és AMI diákja voltam,
ahol rengeteget fejlõdtem
mind a rajzolás, mind a festés
terén. Több önálló kiállításom
is volt már, többek közt Lendvadedesen és Rédicsen, most
pedig itt Lentiben. Jelenleg
Lentiben tanulok, a jövõben
pedig a képzõmûvészeti pályán szeretném magam kipróbálni.
(k)

Balás Endre mutatta be a darabot.
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Franciaországban versenyeztek
A Franciaországban hatodik alkalommal megrendezett
Nizza és Cannes közti 42,2 kilométeres futóversenyen vett
részt a közelmúltban megalakult Lenti Iszkiri Futóklub hat
tagja.
A november elején megtartott nemzetközi versenyre – melyen összesen 14 ezer induló
regisztrálta magát – a világ minden országából érkeztek sportolók. A lenti csapat tagjai közül Fakó Albert és Hamvas
Imre a teljes 42 kilométeres
távra nevezett be, a klub többi
tagja pedig párokat alkotva féltávon egymást váltva teljesítette a versenyt. Az egyik párost
Horváth Zsolt és Ferincz Ág-

nes, a másikat pedig Hõningerné Császár Mónika és Parragi
Szilvia alkotta.
Ferincz Ágnes elmondta, a
klub megalakulásakor egyik
fontos elhatározás volt részükrõl, hogy nemzetközi versenyeken is szeretnének részt venni,
mert a csapatépítésben komoly szerepe van az ilyen közös élményeknek. Hozzátette,
a csapat a következõ évben
szeretne részt venni az Ultra
Balatonon, ahol 24 óra alatt
kell váltva megkerülni a tavat,
valamint indulnak a megyeszékhelyen megrendezésre kerülõ szilveszteri futáson is.
Az Iszkiri Futóklub jelenlegi taglétszáma 13 fõ és szom-

Zalai sporthistória

Az Iszkiri Futóklub versenyzõi.
batonként 15 órától várják szervezett közös futásokra mindazokat, akik kedvet kaptak a

sporthoz és szeretnének kicsit
a szabadban mozogni.
k.r.

Sportbarátoknak karácsonyra!
A Zalatáj Kiadó korábbi, a zalai sportsikereket
feldolgozó kötetei ismét kaphatók.
Íme ajánlataink:
Bajnokcsapat: A ZTE 1968-ban NB II-ben
aranyérmet szerzett csapatának sikerét örökítette
300 Ft
meg a kiadvány.
Megkoronázva: A könyv a ZTE 2002-ben bajnokságot nyert NB I-es csapatának sikersorozatát
1 000 Ft
idézi fel.
ZTE-mozaikok: Emlékezés az elõdökre. A patinás klub egykori szakosztályainak kiválóságai emlé800 Ft
keznek a sikerekre.

Gódorné Nagy Marianna, Kis János és id. Vlaszák Géza.
A Városi Könyvtár Lenti
szervezésében került sor november 17-én arra a könyvbemutatóra, ahol Kis János Zalai
Sporthistória címû kötetét, illetve Kis János és Csiki András közösen összeállított, a
Kárpát-medencei magyar olimpikonokról szóló könyvét ismerhették meg a sportkedvelõk.
Az est folyamán bemutatkozott Kis János, Európai
Sport Hagyományõrzõ egyesület elnöke, mely során elmondta, eddig 17 kötet megjelenése
fûzõdik a nevéhez, melyben
több olimpiai aranyérmes élettörténetét és különbözõ olimpiai eseményeket dolgozott
fel. Hozzátette, a sport iránti
rajongása régrõl fakad, mivel
fiatalon küzdõsportokkal és
asztalitenisszel is foglalkozott.

Utóbbi kapcsán kiemelkedõ
eredményként említette, hogy
Tatán sikerült megnyernie a
magyarok világjátékát. Sportolói pályafutását követõen kezdett el foglalkozni az olimpiák
történetével és számos alkalommal vett részt hazai vetélkedõkön, melyek közül többet
sikerült is megnyernie, így fõdíjasként a legutóbb megrendezett három olimpián sikerült személyesen is részt vennie.
Az est vendége volt Gódorné Nagy Marianna olimpiai
érmes kézilabdázó, akivel a
szerzõ zalai kötõdésérõl és
sportkarrierjérõl beszélgetett,
majd id. Vlaszák Géza tízszeres ifjúsági és négyszeres
utánpótlás válogatott kapus
sportolói pályafutását ismerhették meg az est vendégei.

A nagy csapat I-II.: A ZTE férfi kosárlabda-csapatának elsõ és második bajnoki címére emlé800 Ft
kezünk.
A nagy csapat - 10 év múlva: Hogyan emlékeznek az 1988-as bajnokcsapat tagjai 10 év eltelté800 Ft
vel az aranyéremre?

Sporton kívül is van ajánlat!
Egy rendszerváltás karikatúrái:
Farkas László kötete a rendszerváltásnak nevezett átalakulást veszi górcsõ alá sajátos iróniával.
1 000 Ft
Égi per: „A huszadik század drámája” – írták róla Nyugaton. A rendszerváltás után 13 évvel jelenhetett csak meg Magyarországon a Zalatáj Kiadó
jóvoltából.
800 Ft
Könyveink megrendelhetõk:
92/596-936, 30/378-4465,
zalataj@zelkanet.hu, zalatajkiado@gmail.com.
Munkanapokon megvásárolhatók a szerkesztõségben:
Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B., 9-15 óráig.
Elõzetes egyeztetés esetén házhoz is szállítjuk!
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Szálinger Balázs volt a vendég
November második csütörtökén Lentiben a városi könyvtár olvasótermében író-olvasó
találkozó keretében ismerkedhettek meg a szépirodalom
kedvelõi Szálinger Balázs költõ, mûfordítóval, kivel az est
folyamán Soós József költõ beszélgetett életútjáról, pályafutásáról.
Szálinger Balázs gyermekkorát Alsópáhokon töltötte,
majd középiskolai tanulmányait Kaposváron a Nagyboldog-

asszony Katolikus Gimnáziumban és Keszthelyen a Vajda
János Gimnáziumban végezte.
Budapesten a Károli Gáspár
Református Egyetem jogi és az
ELTE tanárképzõ fõiskolai karára járt. 2000-2001-ben Nagyváradon, 2010-ben Kolozsváron élt egy-egy évig. Ezen idõszak alatt jelent meg az Erdélyi
Híradó kiadásában elsõ verseskötete Kievezni a vajból címmel, majd ezt követõen a Zalai
Passió címû vígeposz.

Vétyemi túra

A képen jobbról Szálinger Balázs, balról Soós József költõ.

A fiatal kora ellenére rendkívül termékeny költõ másfél
évtizedes pályafutása során
több verseskötetet és egyéb
szépirodalmi kiadványt jelentetett meg, 2008-tól pedig
figyelme a színház felé fordult
és számos színpadi darabot írt.
Munkásságát több kitüntetéssel, ösztöndíjjal ismerte el a
szakma. 2008-ban megkapta a
Junior Prima díjat, 2009-ben
Nemzeti Kulturális Alap drámaíró ösztöndíját nyerte el,
2010-ben pedig József Attila

díjat kapott. Mindemellett még
számos kitüntetõ címet vehetett át eddigi alkotói tevékenységéért.
Az író-olvasó találkozón szó
esett Szálinger Balázs színházi
munkájáról, zalai kötõdésérõl
és életének fontos pillanatairól. Színházi munkássága kapcsán elmondta, Pécsen éppen
a Becsvölgye címû darabjának
próbái zajlanak, melyet december elején láthat majd a baranyai megyeszékhely közönsége.
K.R.
Hu

Nem kell a Zalatáj következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

• Bérfõzés

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás

um

Zalatáj naponta!

ik

rõl, Szlovéniából és Horvátországból is érkeztek kirándulók.
Az összesen 18 kilométeres
túra a hagyományoknak megfelelõen idén is reggel nyolckor a tormaföldi hegyen található Tuboly pincétõl indult,
majd Vétyempusztán áthaladva
az õsbükkös érintésével a pákai bunkerekhez kalauzolta a
kirándulókat. Innen rövid történelmi ismertetõt követõen
szécsiszigeti hegyen keresztül
tértek vissza a kiindulópontra,
ahol a házigazdák finom italokkal és ételekkel vendégelték
meg a fáradt túrázókat.
-k-

ar

Kellemes idõ várta mindazokat, akik részt vettek a kilencedik alkalommal megrendezett Vétyem-túrán. A kirándulás ötletgazdája és szervezõje Tüske Balázs elmondta, a
program hagyományteremtõ
céllal jött létre majd egy évtizeddel ezelõtt és azóta is töretlen az érdeklõdés iránta. Az
idei túrán összesen 95 fõ vett
részt, de volt olyan év, hogy a
jelentkezõk száma meghaladta
a százat is. Az esemény népszerûségét mutatja az is, hogy
mostanra már nem csak a
megyében, de azon kívül is
egyre ismertebb a rendezvény,
mivel idén Tótvázsonyból, Pécs-

ng

Közel százan vettek részt a túrán.

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.
Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037
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Közeleg a határidõ
Egyesületek és alapítványok figyelem!
A Polgári Törvénykönyvrõl
(Ptk.) szóló 2013. évi V.
törvény hatálybalépésekor,
vagyis 2014. március 15-én a
nyilvántartásba bejegyzett, illetve bejegyzés alatt álló civil
szervezetek a törvény hatálybalépését követõ elsõ létesítõ
okirat módosítással egyidejûleg – de legkésõbb 2016. március 15. napjáig – k0ötelesek a
létesítõ okiratuknak mindazon
rendelkezéseit felülvizsgálni
és szükség szerint módosítani,
amelyek nem felelnek meg a
hatályos Ptk. szabályainak.
A civil szervezetek nyilvántartásba vételét és a nyilvántartás vezetését a bíróság, megyénkben a Zalaegerszegi Törvényszék végzi. A Zalában a
nyilvántartott civil szervezet
közül mintegy 500 már módosította 2014. március 15-ét követõen létesítõ okiratát, eleget

téve az új Ptk. elõírásainak. A
változásbejegyzési eljárás kezdeményezése, vagyis a létesítõ
okirat módosítására vonatkozó
kötelezettség így jelenleg mintegy 1850 zalai civil szervezetet
- egyesületet (sportegyesületet,
szövetséget, klubot, vadásztársaságot, polgárõrséget stb.), alapítványt – érint. Ezek a szervezetek 2016. március 15-ét követõen a korábbi jogszabályoknak megfelelõ alapszabállyal nem
mûködhetnek jogszerûen.
További, részletes információk:
Dr. Beznicza Árpád sajtószóvivõ Zalaegerszegi Törvényszék bezniczaa@zalaeger
szegit. birosag.hu
Zala Megyei Civil Információs Centrum (Zalaegerszeg, Kossuth Lajos út 47-51.;
Tele-fon: 92/310-384; e-mail:
info@ zalacivil.hu).

Az árak bruttó árak, tartalmazzák a 27%-os áfát!

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

30 % kedvezmény
„Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - a fogyasztók érdekében”

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

