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„Önök bronzérmesek lettek!…”
Lenti Város Napja

A hagyományoknak megfelelõen a Szent Mihály templomban – Köbli Tamás plébános által celebrált – ünnepi
szentmisével kezdõdött Lenti
várossá nyilvánításának évfordulója tiszteletére rendezett
ünnepség.
A mûvelõdési központ színháztermében már a testvérváros képviseletében Budapestrõl érkezett Bácsy Schwartz
Zoltán (hegedû) és Pozsár
Andrea (zongora) játéka köszöntötte a megjelenteket. A
folytatásban Horváth László,
Lenti polgármestere mondta
el köszöntõjét:

– Az elmúlt esztendõ eredményes volt, mûködött a város,
gazdálkodásunk stabil volt, városunkat elkerülte a migránsválság és a természeti katasztrófa is, de a korábbi év árvízkárainak rendbehozatala áthúzódott 2015-re. Sikeres pályázati támogatásokból Helyiértékek Háza projekt valósult meg
közel 30 millió forintból, és
csak a második félévben mintegy 630 millió forintból sikerült épületenergetikai beruházásokat, felújításokat elvégeznünk, melynek eredményeképpen megszépültek iskoláink,
(Folytatás a 2. oldalon)

Dr. Kovács Zoltán államtitkár örömteli bejelentést tett.

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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„Önök bronzérmesek lettek!…”
Lenti Város Napja

Lenti kitüntetettjei, álló sor, balról: Boa Szilvia, Horváth László polgármester, Nagy Bence, dr.
Kovács Zoltán államtitkár, valamint Ruzsicsné Tóth Rózsa. Az alsó sorban balról: Gróf Ferencné, Horváth Beáta, Bacsa Józsefné és Tiszai Zoltán.
(Folytatás az 1. oldalról)
intézményeink. Legnagyobb
feladatunk a város turizmusát
és gazdaságát fejlesztõ 3 milliárdos fürdõfelújítási és szállodaépítési beruházásunk meg-

valósítása – hangzottak a polgármester értékelõ gondolataiban.
Az ünnepség szónoka dr.
Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség Területi Közigazgatá-

sért felelõs államtitkára volt,
aki beszédében röviden áttekintette Lenti múltját, a várossá avatással járó térségi felelõsségvállalást, a járási központtá
válást, majd sokat sejtetõen

Irodalmi és fotópályázat
A magyar kultúra napja alkalmából hirdetett irodalmi és
fotómûvészeti pályázatot a Városi Könyvtár Lenti, melyre a
városban, a térség 50 településén és a Muravidéken élõ
magyar alkotó korhatár nélkül,
kötetlen témakörben küldhette be pályázatát.
A „Fiók mélyén” címmel
meghirdetett irodalmi pályázatra két kategóriában összesen 28 pályamû érkezett. A 14
éves kor alatti nevezõk közül
a szakmai zsûri Tüske Hanna
Karaván címû írását jelölte

elsõ helyezettnek, a második
helyet megosztva Németh Franciska Megfosztva és Kovács
Fanni Titkok a bõröndbõl címet viselõ írása kapta. Harmadik helyezett lett Németh
Zsanett A névtelen levél címû
írása. A második kategória
nevezõi közül Pál Péter Goeth
és Rozik, valamint Jánosi Ferenc Ünnep címû mûveit értékelte elsõ helyre a zsûri, második lett Zsupánné Illés Margit Grófék címû írása, harmadik pedig Németh Ferenc
Higgy az álmaidban! címû

alkotása. Az irodalmi pályázatra érkezett munkák elolvashatóak a Városi Könyvtár Lenti
weboldalán.
Az intézmény által kiírt
„Pixelekben a kultúráról” címû
fotópályázatra 26 nevezõ öszszesen 78 fotója érkezett be.
A legjobb fotó díját végül
Imre László Magány címû
fényképe nyerte el, második
helyen végzett Soós Eszter
Kíváncsiság címû alkotása, a
harmadik helyet pedig Farkas
Tibor Libasor címû képe szerezte meg. Különdíjat kapott
Szigeti Gábor Levegõben és
Kulcsát Benjamin Magányos
fasor címû fotója.

közölte: – Önök bronzérmesek lettek!… Ez azt jelenti, hogy
Hódmezõvásárhely és Monor
után a legtöbb támogatást
az év utolsó kormányülésén,
700 millió forintot, Lenti kapta meg.
A folytatásban a Szlovéniából érkezett Új Muravidék
Citerazenekar mûsora következett, majd a városi kitüntetések átadására került sor.
Lenti Város Önkormányzata Lenti Városért Díjat adományozott Gróf Ferencnének,
a Lenti Bölcsõde intézményvezetõjének, Lenti Város Oktatásáért Díjat Boa Szilviának, a
Gönczi Ferenc Gimnázium és
Szakközépiskola pedagógusának, Lenti Város Ifjúsági Sportjáért Díjat Nagy Bencének, a
Lenti Torna Egylet labdarúgójának, a Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola tanulójának, Lenti Város Közösségi Életéért Díjat Ruzsicsné
Tóth Rózsának, Lenti, Kápolnai út 81. szám alatti lakosnak,
Lenti Város Egészségügyéért
Díjat Bacsa Józsefnének, a dr.
Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet gyógytornászának,
Lenti Város Szociális Gondoskodásáért és Gyermekvédelméért Díjat Horváth Beátának, a Kolping Gondozási
Központ Lenti intézmény részlegvezetõjének, Lenti Város
Gazdaságáért Díjat a Zalaroad
Kft.-nek a díjat Tiszai Zoltán
ügyvezetõ vette át.
Az ünnepség a Kerka Táncegyüttes mûsorával folytatódott, majd állófogadással zárult. Minden jelenlevõ család
átvehette a „Lenti város 2016os naptárát” az önkormányzat
képviselõ-testületének tagjaitól,
este 19.00 órától pedig a képviselõ-testület forralt borral, lángossal, tûzijátékkal várta a város lakóit a rendezvénytéren.
dj

Zalatáj naponta!
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!
Imre László: Magány

2016. január
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A Himnusz eredeti kézirata Lentiben
A magyar kultúra napját
1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére,
hogy – a kézirat tanúsága
szerint – Kölcsey Ferenc 1823ban ezen a napon tisztázta le
Csekén a Himnusz kéziratát.
Az évfordulóval kapcsolatos
megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erõsítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idézõ
tárgyi és szellemi értékeinket.
Lentiben az idei kultúra
napi ünnepség különlegesnek
számított, mivel a mûvelõdési
központ kiállító termében pénteken délelõtt tízkor ünnepélyes megnyitó keretében mutatták be a Himnusz eredeti
kéziratát, mely eddig összesen
két alkalommal hagyta el az
Országos Széchényi Könyvtár
intézményét, beleértve a tegnapi bemutatót.
A program kora este hat
órakor a közmûvelõdési intéz-

mény színháztermében folytatódott, ahol a Szivárvány Kamarakórus által elõadott Himnuszt követõen Horváth László polgármester köszöntötte a
megjelenteket.
– Nagyon-nagy megtiszteltetés számunkra, hogy városunk bemutathatja a vers eredeti kéziratát, egy nemzeti
ereklyét, melyért köszöntet illeti a Széchényi Könyvtárat és
mindenkit, aki közremûködött
abban, hogy a zalai és a muravidéki emberek megtekinthessék a nemzet Himnuszának
eredeti példányát. Úgy gondolom, a kultúra egy nagyon törékeny dolog, melyet az is
bizonyít, hogy egy-egy társadalmi változás után eltûnnek
az úgynevezett erõltetett sablonok, ünnepek és bizonyos
jelképek, de a kultúra egy stabil, állandó dolog mivel minden nemzetnek megvannak a
saját örök értékei. Az ipar, az
informatika változásai különösen jelentõs hatással vannak az
egyes kultúrák terjedésére, mi-

„Magyar szóval”

Fáy Péter, a Kölcsey család leszármazottja is elõadást tartott.
vel a világháló ma már lehetõséget ad olyan kultúrák megismerésére, amelyekrõl eddig
fogalmunk sem volt és ezzel
együtt saját kultúránk terjesztésére is.
Az ember folyton változtatja környezetét saját elképzelései és igénye szerint: épít és
rombol, olykor talán a kultúrát, a társadalmat és az erkölcsi
normákat is, de ugyanakkor az
állandó változásban szükséges
õriznünk azokat az állandó
értékeket, melyeket éltetnünk,
ápolnunk és továbbadnunk
kell nem csak Magyarországon, de Európában is megtarthassuk mindazt, ami egyedi,
nemzeti és magyar – mondta
Horváth László.
A polgármester beszéde
után a Zalai Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány egyéni és
közösségi díjait adta át Szabóné Zakó Krisztina kuratóriumi tag és Kovács Krisztina

ügyvezetõ titkár, majd pedig
Fáy Péter, a Kölcsey család
leszármazottja „A Kölcsey család emlékezete” címmel tartott
elõadást a család történetérõl.
Az elõadó beszédében kiemelte, a magyar nemzeti kincsek
közül a Hymnus eredeti kézirata az utolsó, ami még magánkézben van.
Az ünnepség második felében a Maturicz Mátyás, a
Városi Könyvtár Lenti által
meghirdetett „Magyar szóval”
címû prózamondó versenyének gyõztese mondott szavalatot, majd pedig Földesi Ferenc, a Nemzeti Könyvtár különgyûjteményének igazgatója
tartott elõadást a Hymnus
kéziratról.
A rendezvény a városi
könyvtár által meghirdetett fotópályázat eredményhirdetésével és a Szivárvány Kamarakórus elõadásával zárult.
K.R.

A versenyzõk és a zsûri tagjai.
Január közepén a Magyar
Kultúra Napja alkalmából „Magyar szóval” címmel hirdetett
vers-és prózamondó versenyt a
Városi Könyvtár Lenti intézménye, melyen helyi és térségi
általános iskolák 7-8. évfolyamos tanulói, illetve középiskolás tanulók mutatták be felkészültségüket.
A versenyre szabadon választott verssel vagy prózai
mûvel készülhettek, de a húsz
induló mindegyike egy-egy
verssel érkezett, melyet a
Bencze Lajos költõ, Soós József
költõ, Horváth Erzsébet pedagógus, Tóth Sándorné pedagó-

gus és Vogl Mária pedagógus
alkotta zsûri elõtt adtak elõ.
Az elõadások értékelését
követõen az általános iskolások közül holtversenyben elsõ
helyen végzett Weinhoffer Péter és Kiss Nelli, második helyen Halász Ramóna, harmadik helyen pedig Cséplõ Zsófia. A középiskolások közt a
legjobb értékelésû elõadást
Weinhoffer Pétertõl hallhatta a
zsûri, a második helyen Maturicz Vanda végzett, a harmadik helyet pedig szintén holtversenyben Papp Martina és
Cséplõ Zsófia szerezték meg.
(k)

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Lenti és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

en
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Mérföldkõ Lenti életében

Balról Horváth László, Kutfej Attila, Vigh László és dr. Pál
Attila. Háttérben az épülõ szálloda.
Tavaly év végén a decemberi ünnepeket megelõzõen
sajtótájékoztatóval
egybekötött bejárást tartottak a Lentiben 3,3 milliárd forint értékben megvalósuló négy csillagos, 94 szobás szállodában,
amely a város történelmének
egyik legnagyobb turisztikai
beruházása. A bejáráson részt
vett Vigh László országgyûlési
képviselõ, dr. Pál Attila, a Zala
Megyei Közgyûlés elnöke, Horváth László, Lenti polgármes-

tere és Kutfej Attila, a szállodát jövõben üzemeltetõ Lenti
Gyógyfürdõ Kft. ügyvezetõ
igazgatója.
– A szálloda létjogosultságát elsõsorban a földrajzi helyzete határozza meg, mivel közel vagyunk Szlovéniához, Horvátországhoz, Ausztriához és
Magyarországon belül is több
tájegység – Göcsej, Hetés, Õrség – találkozik itt a délnyugati
határ mentén. Ezeket a természet adta szépségeket, vala-

mint a térség adottságait ki
kell használnunk és ehhez a
minõségi szálláshely biztosítása rendkívül fontos feladat.
Önmagában véve egy fürdõ
nem tud sem optimálisan, sem
nyereségesen mûködni, ha
nincs mellette szálláshely, viszont ez most Hévíz és Zalakaros mellett Lentiben is megvalósulhat. A szálloda létrejöttével Lenti felkerül arra a térképre, amely nem csak hazai,
de nemzetközi tekintetben is
fontos fürdõvárossá emelheti
– mondta dr. Pál Attila a tájékoztatón.
Vigh László országgyûlési
képviselõ elmondta: nagyonnagy hiányt pótol a Lentiben
épülõ szálloda, mivel eddig a
megyében nincs olyan konferenciateremmel rendelkezõ hotel, amely egyszerre több mint
száz fõ elhelyezésére alkalmas
lenne. A lenti komplexum ennek a funkciónak is tökéletesen meg fog felelni, mivel
modern, szekcionálható konferenciateremmel fog rendelkezni és akár kétszáz fõ elhelye-

zésre és ellátásra is alkalmas
lesz. Hozzátette, a lenti szálloda olyan turisztikai kínálatot
fog nyújtani az idelátogatók
számára, amelyben eddig ez a
terület hiányt szenvedett.
A tájékoztatón Horváth László polgármester arról beszélt,
hogy a város gazdasági-turisztikai életében jelentõs mérföldkõnek számít ez a beruházás, melynek köszönhetõen
50 új munkahely létesült Lentiben és a megnövekedõ vendégéjszakák száma miatt a város idegenforgalmi adókból származó bevétele is emelkedik,
továbbá a gyógyfürdõben zajló
új fedett élményrészleg megvalósulása által már nem csak a
tavaszi-nyári idõszakban, de télen is nagyobb kihasználtsággal mûködhet a komplexum.
Kutfej Attila, a szállodát
üzemeltetõ Lenti Gyógyfürdõ
Kft. ügyvezetõje elmondta, a
Thermal Hotel Balance névre
keresztelt szálloda a tervek
szerint idén májusban nyitja
meg kapuit.
K.R.

Kéményseprõk jókívánságai

Fogadóórák
Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester
fogadóórájára a 92/553-912-es telefonszámon lehet
jelentkezni.
Önkormányzati képviselõk fogadóórái:
Kiss Tamás
2016. február 1-jén (hétfõn) 8.00-9.00 óráig,
Ferenczi Róbert
2016. február 1-jén (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,
Héra József
2016. február 1-jén (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,
Árkovicsné Pezzetta Claudia
2016. február 3-án (szerdán) 9.00-10.00 óráig,
Vatali Ferenc
2016. február 3-án (szerdán) 16.00-17.00 óráig,
Gáspár Lívia
2016. február 11-én (csütörtökön) 13.00-14.00 óráig,
Dr. Fekete Zoltán
2016. február 17-én (szerdán) 15.00-16.00 óráig.
Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozóterem
Városrészekben tartandó fogadóórák:
Ferenczi Róbert
2016. február 1-jén (hétfõn) 10.00-11.00 óráig a
mumori kultúrházban,
Vatali Ferenc
2016. február 3-án (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban
Gáspár Lívia
2016. február 11-én (csütörtökön) 16.00-17.00 óráig a
máhomfai kultúrházban,
Gáspár Lívia
2016. február 11-én (csütörtökön) 17.00-18.00 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban
fogadják az érintett városrész lakóit.

Balról Horváth László, Bedõ Lajos és Havasi Zoltán.
Az új év elsõ munkanapján
A legvalószínûbb eredete a
kéményseprõk köszöntötték babonáknak, hogy régen azokhivatalában Horváth László nál a házaknál, ahol jártak a
polgármestert és jelképesen a kéményseprõk, nem fordult el
tûzesetbõl eredõ tragédia és
város lakóit.
A Lángõr Kft. képviseleté- nem égett le a ház. Régen a tûz
ben Havasi Zoltán, a cég ügy- az ember legjobb „barátja”
vezetõje és Bedõ Lajos kémény- mellett a legnagyobb ellensége
seprõ vitte el újévi jókívánsá- is volt, mert az akkoriban
épült gerendavázas, zsúpfedegait a polgármesteri hivatalba.
Az évek óta hagyományos les, fából épült házakra sokkal
találkozó célja, hogy a város nagyobb veszélyt jelentett a
polgármesterével találkozva a tûz. Így alakult ki az emberek
kéményseprõ minden helyi körében, hogy a kéményseprõ
lakosnak szerencsét hozzon az nagyon fontos személyiség,
mert ha õ rendben tartja a kéúj esztendõre.
A füstfaragókkal kapcsola- ményt, akkor megóvja a csalátos babonák eredetét több dot a tûzvésztõl.
(k)
helyrõl származtatják.
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Márokföld: ismét új utakon
Márokföld polgárai csendesen, de megállás nélkül dolgoznak, folyamatosan alakul a
falu arculata.
– A fõ irány továbbra is a
turizmus, természetközeliség,
aktív kikapcsolódás, feltöltõdés. Ehhez kapcsolódó egyik
új látnivalónk a tavaly elkészült
3 hektáros, Természet-mûvészeti park, melyet Á(R)TJÁRÓnak kereszteltünk el. A parkot
alapító elsõ 12 alkotás már
õsszel megtekinthetõ volt, ám
a park kialakítása, táblázása
most készül, tavasszal várjuk az
érdeklõdõket a megnyitóra
(bõvebben a honlapon). Szintén tavasszal nyitjuk Levendula ültetvényünket, ahol májustól októberig szedhetik a látogatók a levendula virágot a
harangláb szomszédságában.
Ennek megfelelõen egyre bõvítjük izgalmas honlapunkat
(www.marokfold.com) – mondja Szabó István polgármester.
– Tavaly nyáron azonban
egy másik területen próbálta
ki magát a közösség…
– Az elõzmény az volt,
hogy a 2 éve falunkba költözött a dokumentum filmes
Högl-házaspár saját ötlettõl vezetve Márokföld története után
kutatott Zalaegerszegen a levéltárban. Olyan adománylevélre találtak 1275-bõl, mely
tisztázza a falu nevének eredetét. Márk õrálló, IV. Bélától
adományként elnyert területe
volt. Ez fontos, mert több más
ténnyel együtt bõvíti az Õrvidéknek napjainkban elfogadott területi határait, azaz Márokföld is, de pl. Szentgyörgyvölgy is – régi nevén Õriszentgyörgy – a tágabb Õrség tagja.
Tudják-e, hogy az „Õrségre
jellemzõ” sökfás temetõkben
összesen alig néhány megmaradt faragott fejfát találhatnak
a turisták, miközben kis falunk
temetõjében több mint 50 (!)
ilyen látható? Ez persze nem
jelenti azt, hogy mindenáron
az Õrség részévé akarnánk válni, de egyre több jel mutat
arra, hogy része vagyunk.
Hogy pontosan minek vagyunk a része, széle, vagy közepe, az még nekünk is talány,

lévén, hogy három tájegység –
Õrség, Hetés, Göcsej – találkozásánál élünk.
– Ez nyilván adott egy
ötletet…
– Ebbõl született a gondolat, hogy az adománylevél átadó ünnepségének napját szenteljük a szûkebb és tágabb hazánk történelmét övezõ homályok eloszlatásának, örökségünk, eredetünk tisztázásának.
Ez a kezdeményezés az elsõ
hallásra talán nem újdonság.
De mielõtt folytatnám, álljanak
itt VI. Pál pápa alig ismert,
mondjuk ki elhallgatott szavai:
„A Vatikán szigorúan õrzött
iratainak nyilvánosságra hozatala megrendítené a magyarság valós õstörténetét, történelmi küldetését nem ismerõ
európai és egyetemes közvéleményt és átrendezésre kényszerítené a történelem oktatását. Az iratok titkosságának
feloldása ma még nem lenne
megalapozott cselekedet, mert
az emberiség nem érett az
ismeretanyag lojális megértésére. Napjainkban még feszültségeket keltene az iratok közzététele. De el fog jönni, majd
az az idõ, amikor õszinte tisztelet és csodálat fogja övezni a
magyarságot.”
– Mit jelenthet ez?
– Az európai és a világtörténelem oktatása számos tévedésre, hazugságra épül. Az
igazságot, mely ránk nézve felemelõ, szándékosan elhallgatják. A valóság sokkoló. Ezt a
valóságot gondosan eltüntették, vagy átírták, vagy helyébe
soha meg nem történt dolgokat állítottak. Így kezdõdik
kelták nélkül, Rómával a magyar iskolákban a történelem,
így kapjuk mi az írást a föníciaiaktól, ezért tanítják jószándékú félrevezetett pedagógusok a Habsburgok menedzselte finnugorisztikát, s
ezért szégyenkezik még sok
gyerek és felnõtt „a kultúrált
Nyugatot fosztogató pogány”ként megbélyegzett õsei miatt.
A csalás évrõl évre nyilvánvalóbb. Egyre másra kerülnek
elõ az újabb és újabb tények,
tudományos bizonyítékok kül-

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

Dr. Zágorhidi Czigány Balázs történész az 1275-bõl származó
királyi adományozó oklevéllel.

A Kalandpark igen népszerû a látogatók körében.
földi és magyar mûhelyekbõl,
melyek egészen más történelmet fednek föl. Egy olyan –
végre – fejtetõrõl talpára állított történelem körvonalai
kezdenek kirajzolódni, melyben egyszerre helyükre kerülnek a magyar, az európai, õskori történelem eddig furcsán
értelmezhetetlen részei. Ezzel
párhuzamosan a magyarság
története a vízözön elõttig, az
emberiség kultúrájának gyökeréig, az õsnyelvig, õsírásig nyúlik vissza.
– Ez meglepõ…
– Tudom most sokan csodálkoznak. Kérem olvassák el
újra az idézetet! És inkább
azon gondolkozzunk el, miért
nem tudnak az elmúlt 30-40 év
szenzációs eredményei a köztudatba kerülni! Azért, mert az
igaz történet napfényre kerülése idehaza is nagyon sok érdeket sért, politikai, vallási és
tudományos vonalon is. Ezen –
bármilyen fájó másoknak, –
saját érdekünkben változtatni
kell! Augusztus 20-i rendezvényünkön a meghívottak ilyen
elveszett tudásról, ébresztõ fel-

fedezésekrõl, megdöbbentõ tényekrõl beszéltek, s ezután
rengeteg biztatást, elismerést
kaptunk. Ezért elhatároztuk,
hogy évente egyszer vagy kétszer lehetõséget adunk olyan
kutatóknak, történészeknek –
akiknek felfedezései, következtetései nem (mindenben)
esnek egybe a hivatalos, akadémiai állásponttal –, hogy
nyilvános elõadások keretében
ismertethessék
eredményeiket, gondolataikat az érdeklõdõkkel. Így segítve igaz történelmünk megismerését. Nyilvános programjaink sorát Gürtler Katalin: Kelta emlékek a
Kerka mentén címû elõadása
nyitja január 29-én, 17 órakor.
A sorozat folytatódik februárban, áprilisban és augusztusban. Kivételesen izgalmas és
emelkedett alkalmak lesznek
hozzáértõknek és a téma iránt
még csak érdeklõdõknek egyaránt. Szeretettel ajánlom az
olvasók figyelmébe Márokföldet, és az idei programokat,
melyekrõl folyamatosan tájékozódhatnak
honlapunkon
(www.marokfold.com).
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Széleskörû nemzetközi összefogás az észak-déli közlekedés fejlesztése érdekében
Pácsonyi Imrével, a Zala Megyei Közgyûlés alelnökével beszélgettünk
Egy évvel ezelõtt tudósítottunk a Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelõsségû Európai Területi Társulás tevékenységérõl. Most ismét aktuálissá vált a legfrissebb információk ismertetése,
miután 2015 decemberében
közgyûlést tartott a szervezet
Zágrábban.
– Alelnök úr, mit is kell
pontosan tudnunk errõl a
társulásról?
– Az Európai Unió 2004-es
bõvítése, majd a Schengeni
Övezet kiterjesztése után jelentõs fejlõdésnek indult a
szállítási piac Észak- és DélEurópa között, s ezáltal az E65ös út irányát követõ, a Baltikumot az Adriával összekötõ
tranzitút vált az egyik legforgalmasabb európai közlekedési folyosóvá. Svéd kezdeményezésre, lengyel partnerrégiók bevonásával már ekkor
létrejött a Közép-Európai Közlekedési Folyosó Kezdeménye-

zés a multimodális – közúti,
vasúti, vízi, légi – szállítási
útvonalak modernizálásának,
illetve a legkritikusabb szakaszokon új infrastruktúra kiépítésének elõmozdítása céljából.
A kezdeményezés tagjai együttmûködésük során új elvárásokkal szembesültek és új célkitûzéseket fogadtak el, amelyek
megvalósítása és az ahhoz
szükséges európai források
megszerzése már csak egy magasabb szintû érdekérvényesítést lehetõvé tevõ szervezeti
formában képzelhetõ el.
– Milyen fontosabb döntések születtek a decemberi közgyûlésen?
– Fontos mérföldkõnek tekinthetõ a zágrábi közgyûlés,
hiszen az eddigi három lengyel, két magyar és egy svéd
taggal mûködõ társulás egyezménye és alapszabálya is módosításra került, melynek nyomán három horvát megye is
teljes jogú taggá válhatott. Az

Pácsonyi Imre alelnök aláírja a horvát megyék csatlakozási
szerzõdését Zágrábban 2015. december 3-án.
immár uniós tag Horvátország- pontjából kiemelten fontosból Karlovac megye, Varasd nak tartom, hogy a közgyûlés
megye és Primorje-Gorski Ko- döntése alapján biztosítottá
tar megye csatlakozott a szer- vált a Zalaegerszegen létrejövõ
vezethez. Zala megye szem- Stratégiai Központ mûködésének finanszírozása. A tavasszal
tartandó soron következõ közgyûlés pedig már várhatóan
Zala megyében kerül megrendezésre, s ez alkalommal ismertetjük a Stratégiai Központ
mûködésérõl szóló koncepciót,
valamint közös pályázat elõkészítésérõl is dönthet a testület.
– Milyen új cselekvési iránosításra, a mezõgazdasági támogatásokra, az erdõgazdálko- nyok körvonalazódnak a hordásra, valamint az állattenyész- vát megyék csatlakozását kötéssel kapcsolatos problémákra.
vetõen?
A Kincstár jogelõdje, a Zala
– Az észak-déli, a BaltikuMegyei Területi Államháztartá- mot az Adriai-tengerrel összesi Hivatal igazgatói posztján az kötõ európai tranzitút fejleszönkormányzatok finanszírozá- tésével kapcsolatban Zala mesát ismerhette meg. Az elmúlt gye a kezdetektõl fogva támoévekben ezeken a munkahe- gatta azt az elképzelést, hogy a
lyeken nem csak szakmai ta- Baltikumtól déli irányba haladpasztalatokat, hanem vezetõi va valamennyi érintett orszárutint is szerzett. Nagy hasznát got bekapcsoljuk az együttmûvette ennek késõbb, amikor ködés ezen rendszerébe. Ezért
két cikluson keresztül megyei fontos állomásnak tekinthetõ a
fõjegyzõ volt. Ezen idõszak három horvát megye csatlakoalatt alaposan megismerte az zása, hiszen ez újabb lendüleönkormányzati testületi mun- tet adhat további országok rékát, az intézményfenntartást, s gióinak csatlakozásához. A tártapasztalatokat szerzett a te- sulás igazgatója folyamatos
rületfejlesztés vonalán is. A köz- tárgyalásokat folytat szlovák és
igazgatási hivatalvezetõi be- cseh megyékkel a bõvítés érosztása közvetlenül megelõzte dekében. Amennyiben a tára megyei kormányhivatal fõ- gyalások eredményesen záruligazgatói posztján eltöltött idõ- nak, abban az esetben egy
szakot. Úgy érzi, hogy ennek a olyan széleskörû európai ösztöbb, mint ezer fõs hivatalnak szefogás alakulhat ki, amely
az irányításához szakmai és ve- kellõ érdekérvényesítõ erõvel
zetõi tapasztalatokkal is ren- rendelkezhet a kitûzött célok
delkezik, s ez nagy segítséget mihamarabbi
megvalósítása
jelent az új beosztásban.
érdekében. Zala megye a StraDr. Sifter Rózsa – mint tégiai Központ mûködtetésémondta – kormánymegbízott- vel segíteni és elõmozdítani
ként kiemelt feladatának tartja kívánja ezt a nemzetközi összea köz szolgálatát, a kormány- fogást, amelyrõl a tavaszi közzati célok maradéktalan meg- gyûlésen is meggyõzõdhetnek
valósítását.
majd a társulás tagjai.

A folytonosságot és a tapasztalatot képviseli
Dr. Sifter Rózsa Zala megye új kormánymegbízottja

Dr. Sifter Rózsa: – Az eddigi tapasztalatok szakmai és vezetõi
biztonságot adnak.
Orbán Viktor miniszterelnök 2016. január elseji hatálylyal dr. Sifter Rózsát, a Zala
Megyei Kormányhivatal fõigazgatóját nevezte ki Zala
megye kormánymegbízottjának. A váltásra azután került
sor, hogy Rigó Csaba korábbi
kormánymegbízott a Közbeszerzési Hatóság elnöke lett.
Dr. Sifter Rózsa pályakezdõként hét évet dolgozott a
nagylengyeli tsz-ben, ahol
munkája során – noha jómaga
is falun született – nagyon sok

mindent megtapasztalt a vidéki emberek életérõl. Következõ munkahelyén, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának igazgatási osztályán olyan közigazgatási tapasztalatok birtokába
jutott, amiket a késõbbi munkája során is hasznosíthatott. A
Kárrendezési Hivatal élén eltöltött évek kellõ ismerettel
vértezték fel, hogy rálátása legyen a földhivatalok munkájára, az ingatlan-nyilvántartási
feladatok ellátására, a földhasz-
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Önzetlen támogatók

Megérkeztek a csomagok.
Szabóné Zakó Krisztina, a
lenti Móricz Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai Intézmény igazgatónõje értesítette
lapunkat két, decemberi ünnepváró rendezvényükrõl.
– Az elsõt a Zala Megyei
Önkormányzat támogatásával
szerveztük meg, még advent
idején, az ünnepi várakozást
színesítve ezzel. Szalvétagyûjtemények darabjait állítottuk
ki, mézeskalácsot készítettünk
és díszítettünk és különleges
gyümölcs tízórait állítottunk
össze aszalt gyümölcsökbõl,
datolyából, ananászból, melyet
aztán megkóstolhattak a gyerekek. A Budapesti Gazdasági
Fõiskola Külkereskedelmi Kara Hallgatói Önkormányzatával személyes kapcsolat alapján vettük fel a kapcsolatot.
Ebben az esetben õk szerveztek gyûjtést, játékok, tartós
élelmiszer, sporteszközök, például szánkó került az ajándékok közé, melyet a Fogyatékosok Országos Diák és Szövetsége által felajánlott szállító-

eszközzel hoztak el és személyesen adtak át tanulóinknak a hallgatói képviselõk.
Mindkét esemény szívet melengetõ és példaértékû volt a
segítségadás, támogatás terén,
melyet ezúton is köszönünk.
–Elõzetes beszélgetésünkben egy, a Zalai Gyermek és
Ifjúsági Közalapítvány által
átadandó támogatást is említett!
– Igen, a Kultúra Napi ünnepségen adtuk át alapítványunk – ahol a kuratórium
tagja vagyok- díjait, támogatását egy közösségnek és egy
egyéni kiválasztottnak. A közösségi díjat és a vele járó szabadon felhasználható támogatást (150 ezer Ft) a Lenti Kerka
Kulturális Egyesület, míg az
egyéni díjat és támogatást (30
ezer Ft) Szíver Krisztina zalaegerszegi pedagógus kapta,
aki többek között a fogyatékosok sportjáért is sokat tett –
hangzott az igazgatónõ tájékoztatójában.
dj

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

Négyesmentes állományból,
25-30 kg-os húsfajta malacok
eladók
Zalaszentivánon.
Ára: 650 Ft/kg.
Érdeklõdni: 30/478-6485, 92/393-577
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Bunkerkoncert Lovásziban
A Kerkavölgye Baráti Kör
Egyesület, együttmûködve a
Mixolid kamarakórussal különleges koncerttel lepte meg
a napokban a történelem- és
zenekedvelõket, ugyanis a Lovászi alatt kiépített légoltalmi
pincében, alagútrendszerben
tartott új évi zenés és irodalmi
bemutatót. Jánosi Ferenc egyesületi elnököt kérdeztük a
helyszínen:
– Lovásziban a légoltalmi
óvóhelyen vagyunk, körülbelül
20 méterrel a föld alatt. Már korábban felvetõdött az ötlet, hogy
egy januári új évi koncerttel is
felhívjuk a figyelmet e különleges helyszínre. Most látogatható állapotba került a pince,
énekkel, irodalmi összeállítással készültünk, majd a pince
bejárásával zárjuk a programot.

– Mikor épült az óvóhely
és hogyan töltötte be feladatát?
– Az 50-es években épült,
de azt megelõzõen is volt itt
óvóhely. A MAORT (Magyar
Olajipari
Részvénytársaság)
fennhatósága alatt épült három fülke a 40-es években, melyeket késõbb összekötöttek
ezekkel a folyosókkal és így
alakult ki ez a labirintus. Elmondható, éles helyzetben soha nem volt használva, egészen a rendszerváltásig volt
gazdája, szellõztették, fûtötték,
takarították a rendszert, majd
késõbb kezdett csak romlani
az állaga. Néhány éve az önkormányzat támogatást nyert a
részleges felújításra, ennek jóvoltából lehetünk most itt, de
természetesen további forrá-

Vince-napi hagyományõrzés
Pincebejárás, szõlõvesszõmetszés és szentelés alkotta a
Lenti Kertbarát Kör Egyesület
Vince-napi hagyományõrzõ
programját, melyrõl Röszler
Attila elnök nyilatkozott lapunknak:
– Pincejárásunkat Puskás
Ernõ tagtársunknál kezdtük,
ahol reggeli is várt ránk, majd
6-7 pincét látogattunk végig,
tagjaink bemutatták birtokukat, és megkóstoltuk boraikat.
Gyalogtúrának is felfoghatjuk
programunkat, hiszen nem a
vendégeskedés, hanem a látogatás volt a célunk, aztán indultunk tovább a Lentihegyi
dûlõkön keresztül egészen Péter János Borházához, ahol további Vince-napi hagyományokat elevenítettünk fel.
– Melyek voltak ezek?

– Ilyenkor szokták a gazdák
az elsõ szõlõmetszést elvégezni, a vesszõt aztán vízbe tették
és a hajtások, rügyek számából
próbáltak következtetni a várható termésre. Borral szentelik, friss kolbászt, gömböcöt
akasztanak a szõlõtõkére (képünkön – a szerk.), amely mind
a jóslás és termésvárás hagyományának része.
– Milyen elõadásaik és programjaik lesznek a közeljövõben?
– A Keszthelyi Egyetemrõl
érkezett elõadó, a burgonyafajtákról, termesztésrõl, a burgonya gasztronómiájáról kaptunk tájékoztatót, melyet szélesebb körben meghirdetünk
majd, hogy kívülálló érdeklõdõk is ismereteket kaphassanak a burgonyatermesztésrõl.
D.J.

A koncert egy pillanata.
sok szükségesek a kulturáltabb
körülmények létrehozásához.
– A Kerkavölgye Baráti Kör
Egyesület mindig keresi az alkalmat, hogy valamilyen rendhagyó eseményen mutassa be,
népszerûsítse környezetét, így
esett a választás a mostani
koncertünk színhelyére – tette
hozzá Boa Szilvia tanárnõ, a
Mixolid kamarakórus vezetõje.

– Kamarakórusunk is mindig
keresi a fellépési lehetõségeket, így szerencsés találkozásunk eredménye ez a koncert, ahol Jánosi Zsuzsanna és
Gyulavári Adrienn fuvola dallamokkal, Kondákor Vivien
gitárjátékkal, Rétyi Erzsébet
prózával, verssel színesíti a
mûsort.
dj

Beszámoltak a tavalyi eredményekrõl
Éves beszámoló közgyûlését tartotta a közelmúltban a
Fegyveres Erõk és Testületek
Nyugállományúak Klubja a
Lenti Városi Mûvelõdési Központ Zrínyi termében. A közgyûlés a klub elnökségének
beszámolójával, kezdõdött, majd
pénzügyi és felügyelõ Bizottság beszámolói következtek.
Barta Ödön elnök elõször
a klub új tagjait köszöntötte,
majd kifejtette, a tagságuk létszáma 65 fõ és további három
fõ tiszteletbeli taggal is rendelkeznek.
– Klubunk a Honvédségi
Nyugdíjas Klubok Országos
Szövetségétõl – pályázat útján
– 70.000 Ft, a Civilkurázsi Közalapítványtól – ugyancsak pályázat útján – 75.000 Ft, és a
Zala Megyei Önkormányzattól
180.000 Ft támogatást kapott.
Ezúton is megköszönöm a pályázati lehetõségeket, és a kapott támogatást, mellyel lehetõvé vált programjaink megvalósítása – hangzott Barta Ödön
értékelésében.
Az elnök a továbbiakban kitért sikeres kirándulásaikra,
köztük, a Szlovákiát, Szlovéniát, Horvátországot érintõ
külföldi és például a SzegedÓpusztaszer,
Komárom-Monostori igen sikeres belföldi
utazásaikra is. Végül megköszönte a tagság és klubvezetés

Barta Ödön értékel.
aktív munkáját és kérte a támogatást a további eredményes munkához is.
A közgyûlésen jelen volt
Horváth László Lenti polgármestere is, aki felszólalásában
üdvözölte a tagságot, elismerõen szólt a klub éves tevékenységérõl, megköszönte a
városi önkormányzat részére
nyújtott segítséget, melyeket
különösen a rendezvények során és egyéb alkalmakkor fejtett ki a tagság és dicséretét
fejezte ki a klub elnöke felé a
fáradhatatlan, nagy szorgalommal végzett egyesületi tevékenységéért.
(d)
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Tûzifa támogatás Rédicsen Ünnepvárás Zalabaksán
Rédicsen és a közös hivatalhoz tartozó 12 településen is
sikerült megvalósítani a tûzifa
támogatási programot, tájékoztatott Soós Endréné polgármesterasszony:
– A Belügyminisztérium által kiírt pályázatunkkal 940
ezer Ft támogatást nyertünk el,
amit kiegészített önkormányzatunk 1.013.460 Ft-ra, így az
erdészettõl 57 m3 fát sikerült
beszereznünk – monda Soós
Endréné.
– Kik voltak jogosultak a
tûzifa támogatásra?
– Településenként változott, hiszen van olyan falu,
ahol nem nevelnek kiskorú

gyermeket, de az aktív korúak
ellátására jogosultak, idõskorúak ellátására jogosultak, lakásfenntartási, vagy lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásként, vagy épp egyedül élõ 65 év feletti lakos is
megkaphatta a támogatást.
– Hány háztartásba jutott
el a téli tüzelõ?
– 39 háztartásba jutott el a
körülbelül 1,4-1,5 m3 tûzifa,
amely méterfaként lett kiszállítva, de ha valaki kéri, segítünk a további feldolgozásban
is, de a tapasztalat azt mutatja,
a családok már megoldják a
további munkálatokat.
(d)

Harminckilenc háztartásba jutott el a tûzifa.

Karácsonyi színdarabbal örvendeztették meg a közönséget.
A Zalabaksai Kulturális és
Ifjúsági Egyesület szervezésében 2015. december 21-én
került sor egy karácsonyi készülõdéssel, jótékonysági adománygyûjtéssel egybekötött ünnepi mûsorra.
– A falu gyermekei lázasan
készülõdtek, izgatottan várták
a napot, mikor meglephették
szeretteiket és a falu lakosait
az általuk készített mûsorral –
avat a részletekbe Gyovai Mariann a szervezõk részérõl. –
A fellépõk a „Suszter manói”
karácsonyi színdarabbal örvendeztették meg a közönséget,
valamint karácsonyi gondolatokkal, versekkel, dalokkal színesítették a közelgõ ünnepet
megidézõ programot. Meglepetésként néhány felnõtt is

felakasztotta karácsonyi jókívánságát, gondolatát a karácsonyfánkra.
Megtudtuk még, hogy a
programot megelõzõen a gyermekek karácsonyi kézmûves
foglalkozáson is részt vehettek, sógyurmából készült karácsonyi figurákat készíthettek,
valamint ünnepi gipszfigurák
festésével is foglalkozhattak.
– Ezen a napon jótékonysági adománygyûjtésre is sor
került, ahol rengeteg ruhát,
játékot és élelmiszert adományoztak a helyiek – vette át a
szót Zvér Katalin szervezõ. –
Az új év kezdetén az adományok kiosztásra kerültek a faluban élõ gyermekes, alacsony
jövedelmû családok körében.
dj

Elõadás a gyermeki beszédhibák kezelésérõl
Január közepén második
részéhez érkezett a Városi
Könyvtár Lenti és a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
közös szervezésében megvalósuló „Szülõi Klub” címû elõadássorozat, melynek legutóbbi eseményén Csõre Bernadett
logopédus tartott elõadást a
gyermekkori beszédfejlõdési
zavarokról „Beszél? Nem beszél. Majd beszél!” címmel.
A Zala Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Lenti Tagintézményének munkatársa a kora

gyermekkori
beszédfejlõdés
zavarait és a fejlesztési lehetõségeket foglalta össze a szülõk,
nagyszülõk, pedagógusok, szakemberek és érdeklõdõk alkotta közönségnek. Az elõadó
szemléletes diák bemutatása
mellett saját tapasztalatait, élményeit is megosztotta a hallgatósággal. Elsõként a fogalmak tisztázására került sor,
majd szóba került az anyanyelv
elsajátításának folyamata, az
életkori sajátosságok és a nyelvi elmaradások lehetséges okai.

Hónaptól hónapig…

Csõre Bernadett tartott elõadást.
közéleti

havilap

XIV. évfolyam 2012. július

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

Az eltérõ nyelvi fejlõdés felismerésénél Csõre Bernadett
beszélt a védõnõ és a gyermekorvos munkájának jelentõségérõl, valamint a már
kialakult probléma kezelésérõl és otthoni segítségnyújtásról. A tanácsok mellett a

logopédus a „Gondolatok nevelõi jó gyakorlatokról nevelõknek” címû kiadványt ajánlotta a hallgatóság figyelmébe,
amelyben további hasznos információk találhatóak a témakörben.
k.r.
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Emléktorna Bárszentmihályfán Lenti siker
Január elején a lenti Vörösmarty Általános Iskola tornatermében hét csapat részvételével rendezték meg a Zala
Megyei Diákolimpia II. korcsoportos teremlabdarúgó bajnokságának döntõjét.
Az elõdöntõk és a legjobb
csapatok mérkõzéseit követõen végül a megye legjobb II.
korcsoportos
teremlabdarúgó csapatának járó aranyérmet a házigazda Vörösmarty
Általános Iskola ifjú focistái és

felkészítõ tanáruk, Román
Péter vehette át. Õket ezüstérmes helyen a nagykanizsai
Zrínyi Miklós Általános Iskola, harmadik helyen pedig
zalaszentgróti Deák Ferenc
Általános Iskola játékosai követték.
A legjobbaknak járó elismeréseket és érmeket Horváth László polgármester és
Drávecz Gyula alpolgármester
adta át a játékosoknak.
-r-

A gyõztes lentikápolnai csapat.
Farkas Lajos, egykori bárszentmihályfai labdarúgó emléke elõtt tisztelegve Lentiben minden évben megrendezésre kerül a volt labdarúgó becenevét viselõ Bagonya Kupa, ahol barátságos
meccsek keretében azok a
csapatok mérkõznek meg egymással, melyeknek tagja volt a
névadó.
Az idei tornára január 16án szombaton a Vörösmarty
Általános Iskola tornatermében került sor, melyen a leg-

jobb eredményt elért csapatoknak Farkas Lajos leánya, Somosné Farkas Edina és Horváth László polgármester adtak át díjakat. A hétvégi mérkõzések eredményeinek összesítését követõen ezúttal a Lentikápolna csapata állt a dobogó legfelsõ fokára, második
helyen a Pórszombat együttese, harmadik helyen a Bárszentmihályfa, negyedik helyen pedig a Zalabaksa együttese végzett.
(k)

FELHÍVÁS
A Lenti Polgármesteri Hivatal felhívja a városban élõ
nyugdíjas pedagógusok figyelmét, hogy a felsõoktatási intézmények minden évben – kérelem alapján – díszoklevelet adományoznak azoknak a pedagógusoknak, akik óvónõi, tanítói
és/vagy tanár diplomájukat 50 (arany), 60 (gyémánt), 65
(vas) vagy 70 (rubin) évvel ezelõtt szerezték, és akik az oklevél megszerzésétõl számított legalább 30 évet pedagóguspályán töltöttek.
A díszoklevél iránti kérelmek elõterjeszthetõk Lenti Polgármesteri Hivatalban (8960 Lenti, Zrínyi u. 4.), mely a
kérelmek illetékes felsõoktatási intézményekhez való továbbításában 2016. évben is közremûködik.
A kérelmek benyújtásának határideje: 2016. február 20.
A kérelemhez csatolni kell:
– önéletrajzot, amely tartalmazza a pedagóguspályán eltöltött minimum 30 éves idõtartam leírását,
– a tevékenységet igazoló okmányt (munkakönyvet),
– a képesítést igazoló oklevelet vagy hiteles másolatát,
– az elõzõleg már kapott díszoklevelet (amennyiben van),
– kérelem díszoklevél kiállíttatásához
További információ kérhetõ a Polgármesteri Hivatalban
Farkasné Pál Tündétõl, vagy a 0692/553-912-es telefonszámon.

A Vörösmarty-iskola csapata felkészítõ tanárukkal, Román
Péterrel.

INDULÓ
KÉPZÉSEK
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

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

www.zalatajkiado.hu
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Egerszegi siker a Sporttigris Kupában
Január 23-án került megrendezésre Lentiben a Sporttigris Teremlabdarúgó Kupa,
melyen ezúttal 21 csapat mérkõzött meg egymással a dobogós helyezésekért. Az egész
napos sportrendezvénynek helyet adó Arany János Általános
Iskola és AMI tornatermében
már kora délelõtt megkezdõdtek a selejtezõ mérkõzések,
majd a délutáni órákban került
sor a döntõkre. A résztvevõ
csapatok közül ez alkalommal
a megyeszékhelyrõl érkezett

Trió Zalaegerszeg csapata állhatott a dobogó legfelsõ fokára, átvéve az elsõ helyezettnek
járó elismerést. Õket a lentikápolnai Szincsák Péter Akadémia együttese követte a második helyen, a bronzérmes
helyet pedig a Viszáki Fõzet
csapata szerezte meg. Negyedikként a Farmervilág Lenti
játékosai végeztek.
A legjobbaknak járó elismeréseket Horváth László polgármester adta át a csapatok
képviselõinek és a torna leg-

Téli futóverseny Lentiben
A lentikápolnai csapat második lett.
eredményesebb játékosainak,
akik közül a legjobb mezõnyjátékosnak járó díjat Molnár
Tamás, a Trio Egerszeg játékosa vehette át, a torna legjobb kapusa Kerese Róbert, a

Farmervilág hálóõre lett, a torna gólkirályi címéért járó elismerést pedig Horváth József, a
Viszáki Fõzet együttesének játékosa kapta meg.
k.r.

A kedvezõtlen idõjárás sem vette el a versenyzõk kedvét.
Hagyományteremtõ szándékkal december végén elsõ
alkalommal tartottak téli futóversenyt Lentiben. Az idei év
elején alakult Iszkiri Futóklub
szervezésében megtartott sporteseményre a hideg, ködös, téli
idõ ellenére is közel kétszáz
versenyzõ érkezett a megye
több pontjáról, valamint a fõvárosból és Szlovéniából is.
Hõninger János, a rendezvényt szervezõ klub tagja elmondta: az egyesület megalakulása óta eddig csak versenyzõként vettek részt hasonló
eseményeken és mivel szeretnék a sportágat szélesebb körben is népszerûsíteni, ezért
szervezték meg a lenti versenyt.
Bár az alig pár fokos, ködös, nedves idõjárás nem a legideálisabb a futásra, az elõzetes promóció megtalálta a célközönséget, mivel a kijelölt három távra összesen közel kétszázan neveztek.
– A kezdõ és a profi futókra is gondoltunk és a távokat is
ennek megfelelõen alakítottuk
ki. A gyerekek számára egy

800 méteres családi futamot
indítottunk, amely a város
utcán haladt keresztül. Erre
összesen 57-en neveztek többnyire gyerekek és kisgyerekes
szülõk. A gyakorlottabb futók
számára 5, 11, és 21,1 kilométeres távokat jelöltük ki, melyek közül a két rövidebb távra
40-40 fõ jelentkezett, a profiknak szánt félmaraton esetében
pedig 31-en rajtoltak el a rendezvénynek helyet adó Templom térrõl. Az útvonalakat
igyekeztünk úgy kialakítani,
hogy a város és környékének
minél több szépségét meg tudjuk mutatni a távolabbról érkezett versenyzõknek, például
a lendvadedesi tavat, a hangulatos erdei,-és kerékpárutakat.
Az elsõ téli futóverseny megrendezésében nagyon sok segítséget kaptunk a város önkormányzatától, többek közt a
mûvelõdési központ használatának lehetõségét, valamint a
programban versenyigazgatóként közremûködött Kiss Tamás képviselõ is – tette hozzá
Hõninger János.
-k-
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KOZMA KFT
• IPARI ÉPÜLETGÉPÉSZET
TERVEZÉS, KIVITELEZÉS
• GRUNDFOS szivattyúk
• GÁZGÉP nyomásszabályzók
• GEBERIT termékek

• ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS
• ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY
Zalaegerszeg
Virágzó mezõ út 2/B
www. kozmakft.hu
Tel/Fax: (92) 599-911;
Tel: (92) 599-910
email: info@kozmakft.hu

• Bérfõzés

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás
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Álláslehetõség!

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

Operátorokat és szakmunkás
Adecco Kft.
végzettséggel rendelkezõket
30/516-6403
felveszünk!
Azonnali kezdési lehetõség!!! iroda.szombathely@adecco.com

www.zalatajkiado.hu

