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Az önkormányzat a gyalogosokra is gondol
Elfogadták Lenti költségvetését
Elfogadta a közgyûlés Lenti
2017. évi költségvetését. Errõl
beszélgettünk Horváth László
polgármesterrel.
–Kiegyensúlyozott mûködés
jellemezte az elmúlt évben a
várost, s ez megalapozta az idei
költségvetés tervezését – mondta elöljáróban a város vezetõje.
– Figyelembe vettük, hogy új
intézménnyel gazdagodtunk,
hiszen a Napsugár Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ
és Szolgálat a kistérségtõl átkerült a városhoz.
– Melyek a 2017. évi fõösszegek?

– A 3,1 milliárd forintos bevételi-kiadási fõösszegbõl 1,77
milliárd a mûködési költség,
415 millió 800 ezer forint állami hozzájárulást kapunk, ami
általában köznevelési, szociális, kulturális feladatok ellátására szolgál.
– Ez fedezi a kötelezõ
feladatok ellátását?
– Igen, de pályázatokat nyújtunk be kiegészítõ és rendkívüli költségekre is. Nagyon
fontos az önkormányzat saját
bevétele, tavaly a tervezett
összeg maradéktalanul befolyt
a város kasszájába.
Horváth László: – Kiegyensúlyozott mûködés jellemezte a
várost.
– Idén milyen összeggel
számoltak?
– 478 millió forint adó,
plusz 460 milliós mûködési
bevétellel. A személyi kiadások
tervezésénél figyelembe vettük a minimál - és garantált
bér emelését, a szociális járulék változását, a dologi kiadásoknál pedig a tavalyi teljesítést vettük alapul.
– Mennyi jut az intézmények mûködtetésére?
– Az intézmények vezetõivel, illetve az érdekképviseletekkel folytatott egyeztetések
után alakult ki az 1 milliárd 46
millió forintos összeg. Szociá-

lis támogatásokra 25,8 millió
forint jut ebben az évben.
– Hogyan áll hitelek tekintetében a város?
– Az adósságszolgálatra megfelelõ fedezet áll rendelkezésre, az eddigi hiteleket mindig
határidõben törlesztette az önkormányzat, ez az elmúlt évben sem veszélyeztette a kötelezõ feladatok ellátását, ez
idén is így lesz. A képviselõk
egyetértettek abban, hogy az
eddig biztosított kedvezményeket, támogatásokat továbbra is biztosítani kell. Önálló kerettel gazdálkodnak a
(Folytatás a 2. oldalon)
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Sikeres, tartalmas programokat valósítottak meg

A burgonyatermesztésrõl szóló elõadáson a kertbarát körösök,
érdeklõdõk.
Éves közgyûlését tartotta a
minap a Lenti Kertbarát Kör
Egyesület. Röszler Attila elnök
érdeklõdésünkre a következõképp foglalta össze a 2016-ban
megvalósított programokat:
– Az eddigi évekhez hasonlóan mozgalmas, sikeres, tartalmas programokat valósítottunk meg tavaly. A hagyományokhoz kapcsolódó rendezvényeken kívül sok érdekes,
szakmailag is hasznosítható

programon vettünk részt. Míg
az elõzõk sorát a Márton-nap, a
Vince-nap, a borversenyek, az
évzáró rendezvény színesítették, addig az utóbbiak külsõ
résztvevõkkel, családtagokkal
együtt kerültek megrendezésre. Éves programunk 17 rendezvényt tartalmazott és csak
pályázati támogatás hiányban
maradt el egy ausztriai kirándulásunk, a kertészeti és virágkiállításra, továbbá a tavaszi

fagykárok miatt mondtuk le
pölöskei és nagyradai szakmai
utunkat. Ezek helyett dobri
tagtársunk, Marton Attila meghívásának tettünk eleget, megismerve az ottani gazdák szõlõtermesztési, borkészítési technológiáját egy látogatás keretében.
– Milyen témákban tartottak szakmai elõadásokat?
– Nagyon sokszínû a témák
sora, borászati, szõlõfajta ismeret, burgonyafajta ismeret,
gombaismeret, gasztronómiai,
növényvédelmi elõadások voltak. Programjaink nagy részét
nyilvánossá tettük kívülállók
részére és a sok visszajelzés, a
résztvevõk száma igazolta a
kezdeményezés sikerét. Ilyen
volt például egy nagyszerû elõadás a zalai erdõk gombavilágáról, vagy az õrségi gasztronómiát ételkóstolással bemutató foglalkozásunk. Mindezek mellett tucatnyi meghívásos rendezvényen is részt vettünk, szomszédos baráti társegyesületek, például a rédicsi
kertbarátok, csentei, dobrona-

ki, tormaföldi gazdák invitálására. Szép eredménnyel szerepeltünk a borversenyeken is.
Egy csodálatos, a Dráva - Mura
folyók találkozásánál lévõ horvát baranyai szakmai kirándulást is kiemelnék, a Kopácsirét vidékén, amit a második
nap Villányban folytattuk tagtársunk, Tánczos Frigyes önzetlen támogatása révén.
– Milyen programokat szerveznek idén?
– Ezt a közgyûlést már három esemény is megelõzte
borkezelési, burgonya fajtaismeret és vásár témákban, valamint a hagyománykövetõ
Vince-napi rendezvényünk. A
közeljövõben Vlasics Lajos barátunk, tótszentmártoni termelõ hozza el borait kóstolásra és
beszél az ottani technológiáról, valamint látogatást szervezünk Somló térségébe és a Pölöskei Fajtakísérleti Intézetbe
is. Március 18-án pedig borversenyünkre kerül sor, ahol a már
részletezett társegyesületek is
megmérettetik friss nedûiket.
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Az önkormányzat a gyalogosokra is gondol
Elfogadták Lenti költségvetését
(Folytatás az 1. oldalról)
városrészek, idén is ingyenesen kapják a tankönyveket a
Lentiben lakó 6-7. osztályos tanulók, a városrészekbõl bejáró
diákoknak térítésmentes lesz a
bérlet, átvállaljuk Lenti-hegy, máhomfai-hegy szemétszállítási
költségeit. Továbbra is mûködtetjük az ösztöndíj - támogatás
rendszerét, emeltük a sporttámogatási keretünket, hozzájárulunk a ténylegesen tevékenykedõ civil szervezetek céljainak megvalósításához is.
– Beruházások, felújítások?
– A városszemlék, bejárások alkalmával feljegyezzük, ha

javításra, felújításra szorul valami, kapunk lakossági jelzéseket, és érkeznek igények az
intézmények részérõl is. A
fontossági sorrendet felállítva
igyekszünk minden problémát
megoldani. Másfél éves munkánk van pályázataink elõkészítésében. Huszonöt olyan pályázatunk van, amelyek jelentõs elõkészítési költségekkel
jártak, ezeket meg kellett elõlegeznünk. Megfelelõ céltartalékot képeztünk beindításukra
is. Település- és pályázattervezésre 50 millió forintot, közmûfejlesztésre 20 milliót irányoztunk elõ. Még várjuk a

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

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

A város költségvetésének bevételi-kiadási fõösszege 3,1 milliárd forint.
TOP-pályázatok eredményeit,
szerzõdéskötés eddig nem történt. A pályázatok megvalósításával jelentõs javulást érhetünk el a kerékpáros-közlekedés, a csapadékvíz-elvezetés
feltételeinek javításában. Ugyanakkor gondoltunk a gyalogosokra is: járdáink egy részét

már felújítottuk, de van még
mit tenni. A lakossági kérések, észrevételek figyelembe
vételével önkormányzatunk
komplex módon felülvizsgálja
a város járdáinak állapotát, s
megkezdi azok javítását, felújítását.
E.E.
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Lenti eddig mindent elkövetett
A Prevent váratlan bejelentése
Lentiben a fõleg nõi munkaerõt foglalkoztató Prevent
Premium & Interior Kft. tulajdonosa hivatalosan is bejelentette a teljes dolgozói létszám
– mintegy 100 fõs állomány –
leépítését 2017 február 28-i
hatállyal. Az intézkedés a teljes
magyarországi egységet érinti,
a németországi központú, de
bosznia-hercegovinai tulajdonú Prevent konszern a projektek és a gyártás Boszniába
telepítésével a munkát mindhárom településen (Körmend
szabászat - Interior gyártás: kézifék-, váltó- burkolat, könyöklõ, mûszerfal, fejtámla stb.,
Lenti, Nagykanizsa széria és
egyedi üléshuzat varrás) beszünteti.
Horváth László polgármestert kérdeztük a cég intézkedésének városra gyakorolt
hatásáról.
– Lentiben a cég fontos
szerepet töltött és tölt be a
város gazdasági életében, a
rendszerváltás elõtti ZAKO
ruhagyár munkásai 1994-tõl
kezdtek az autóipar számára
belsõ bõr - és textil elemeket
készíteni. A dolgozók magasan
képzettek, világmárkák prémium modelljei dícsérik kezük munkáját, a minõség színvonala, megbízhatóságuk ismert és elismert a szakmai
körökben. A gyár több alkalommal is megélte a mostanihoz hasonló folyamatokat,
csõdbejelentést, átszervezést,
leépítést, csoportos elbocsá-

tást és felvételt egyaránt. Kaptak kormányzati mentõcsomagot, önkormányzatunktól
2003-ban 7,5 millió forint
munkahelymegtartó támogatást, a 2009-es csõdhelyzetben
a felszámolóval folytatott sikeres tárgyalásainknak köszönhetõen maradt itt a gyártás. A
2012-es krízis megoldásában is
eredménnyel mûködtünk közre. A mostani döntés viszont
meglepett bennünket, hiszen
egy évvel ezelõtt még 100 fõs
bõvítést jelentettek be. A cég
egyik volt vezetõje szerint
,,most sem a kevés megrendelés miatt kényszerülnek erre a
lépésre, hanem azért, mert
nem tudnak versenyezni a
boszniai termelési költségszinttel”. Február harmadikán
értesültem a váratlan döntésrõl, értesítettük Vigh László
országgyûlési képviselõt és
Cseresnyés Péter államtitkár
urat is. Rögtön tárgyaltunk a
lenti üzem megbízott vezetõjével, felvettem a kapcsolatot a
Prevent külföldi képviselõjével, elsõ kérdésem az volt,
mivel tudna az önkormányzat
a termelés helyben tartásához
hozzájárulni? Válaszában kifejtette, hogy az általunk felajánlott munkahelymegtartó
támogatásra nem tartanak
igényt, a tulajdonos döntése
végleges. A gépek nagy részét
elviszik, a telephelyet a jó állapotban lévõ épületekkel
együtt viszont eladnák. Február 8-án egyeztettünk a lenti

A tulajdonos döntése végleges.
munkaügyi központban az
üzem személyzeti vezetõjével,
felajánlva a dolgozók átképzését, elhelyezését más munkahelyekre. Ugyanaznap délután
az üzemben megtartott munkásgyûlésen vettünk részt Gáspár Líviával, a Szociális és
egészségügyi bizottság elnökével, hogy beszámoljunk az
önkormányzat eddig tett intézkedéseirõl és a további lehetõségekrõl. Jóllehet a környezõ
üzemek fel tudják venni a
dolgozókat, a gond az, hogy az
itt végzett munka beszüntetésével a szakemberek egy
olyan csoportja lesz kénytelen
más munkát keresni, akik
egyébként itt, ebben az üzemben, a termelést folytatva bekapcsolhatóak lennének a személygépjármû gyártás folya-

Ördögi kör a moziban…
Amint arról már korábbi
számunkban
beszámoltunk,
Hantos András és Nagy Gyula
Ördögi kör címû filmje nagy
sikert aratott a lenti filmbarátok között. A közeljövõben
profi körülmények között is
levetítik a filmet, melyrõl Nagy
Gyulát kérdeztük:

– Örömmel tölt el bennünket, hogy a Zártosztály (elsõ
filmünk) után az Ördögi kör
iránt is ilyen komoly érdeklõdés mutatkozott és teltház
elõtt mutathattuk be a filmet.
A bemutatóról azonban több
érdeklõdõ lemaradt, ezért
mondhatni közkívánatra 2017.

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

március 18-án 14 órától Lentiben még egyszer mûsorra kerül az Ördögi kör, ezúttal
multiplex mozi technikával, 8
méter széles vásznon, közel háromszor akkora felületen lesz
látható a film, mint a korábbi
bemutatón. A vetítés helye a
Lenti Városi Mûvelõdési Központ lesz, ahol a Mozgó Mozi
kedvezményes, 500 Ft-os áron
biztosítja a jegyeket.
Megtudtuk még, hogy egyszeri alkalomról van szó, az alkotók örülnének neki, ha jól vizsgázna ez a kezdeményezés, éppen
ezért nagy szeretettel várnak
minden érdeklõdõt a vetítésre.
dj

matába. Megkerestünk más
Magyarországon és külföldön
mûködõ cégeket is felajánlva a
létesítményeket és a munkaerõt, bízva abban, hogy lehetõséget látnak a nagy könynyûipari múlttal rendelkezõ
településben, illetve az itteni
munkaerõben, a város fekvése által adott logisztikai elõnyökben.
Sajnos eddig nem volt
olyan, aki telephelyet létesítene Lentiben, még úgy sem,
ha az önkormányzat megvásárolja a telephelyet és használatba adja azt.
Továbbra is segítjük a
munkahelyüket elvesztett emberek elhelyezkedését, átképzését, mindent megteszünk
azért, hogy a termelés újra
indulhasson Lentiben.
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„Aranyélet az Aranyban”
folyamosok számára szavalóversenyt rendeztek, kora este
pedig a mûvelõdési központban a Nehéz Fiúk Tubakvartett
elõadását tekinthették meg az
érdeklõdõk.
Az Arany hét utolsó napjának délelõttjén az óvodásokat látták vendégül az intézményben egy délelõtti diave-

títés keretében, délután stílustanácsadást tartottak az érdeklõdõknek, valamint már
kora reggel elkezdõdött az
este nyolcig tartó non-stop
olvasás. A programsorozatot
kora délután tanár-diák röplabda meccs és esti filmvetítés zárta.
Kósa Róbert

Télûzõ mulatság
Boa László mondott köszöntõt.
Immáron három évtizede,
hogy a lenti Arany János Általános Iskola és AMI megnyitotta kapuit a diákok elõtt és
azóta minden éven a névadó
költõ születésnapjának évfordulójához közeli idõpontban
az intézményben a gyerekek
számára kulturális, tudásfelmérõ és sportvetélkedõket
szerveznek.
Az idei Arany hét a 30 éves
jubileum miatt is különlegesnek számított, a programsorozatot megelõzõen a diákok
részére „Aranyélet az Aranyban” néven rajz, -és kreatív
pályázatot hirdettek, az óvodások pedig a „Varázskezek” címû pályázatra küldhették be
alkotásaikat.
Az ünnepi hét elsõ napján
Kovács Zoltán pedagógus,
fotós volt az iskola vendége, aki
archív fényképeken keresztül
mutatta be a kicsiknek milyen
is volt egykor Lentiben az élet,
majd a délutáni órákban minden osztály számára mûveltségi vetélkedõt rendeztek.
A következõ nap a zajkeltésé és a maszkaráké volt, hiszen a húshagyókedd hagyományos és kiemelt programja
a farsangi felvonulás, amelyre
idén is változatos és kreatív
ötletekkel érkeztek a gyerekek.

Szerdán délelõtt az iskola
zenemûvészeti intézményegységének szervezésében a helyi
mûvelõdési központan immáron nyolcadik alkalommal tartották meg a megye mûvészeti
iskoláinak furulyás találkozóját, miközben az iskolában
Kaján Imre, a Göcseji Múzeum igazgatója tartott történelmi elõadást „Zala vármegye
a török korban” címmel. A délutáni órák a tudomány helyett
a mozgásról szóltak, az 1-4.
évfolyamosokat ügyességi vetélkedõre, a nagyobbakat pedig Arany emléktúrára várták a
szervezõk.
Az ünnepi mûsorra hagyományosan a költõ születésnapján került sor, ahol az intézmény aulájában összegyûlt
diákokat és tanárokat Boa
László igazgató köszöntötte,
beszédében felidézve az elmúlt három évtized történéseit, az iskola fejlõdését és jövõbeni céljait, majd pedig
Farkas Katalin, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatási vezetõje mondott köszöntõt és adott át elismeréseket az iskola elsõ napjaitól az
intézményben dolgozó pedagógusoknak.
A csütörtöki program folytatásában délután a felsõ év-

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!

Húshagyókedd estéjén a
lenti Civil Nyugdíjas Klub tagjai is télûzõ mulatságot tartottak, melynek keretében felelevenítették az ünnepkörhöz
kapcsolódó hagyományokat.
– A klub lelkes tagjai ezúttal egy komplett lakodalmas
jelenettel készültek, melyben
bemutatták a menyasszony kikérését, az esküvõt és a lakodalmi mulatságot a menyasszonytánccal, majd pedig a

hagyományos farsangi fánk
kóstolásával zárult a program
– mondta Császár Dezsõ, a
klub vezetõje.
A klubvezetõ az év további
programjai kapcsán elmondta,
nõnap alkalmából a klub hölgytagjai számára készülnek meglepetésekkel, valamint már zajlanak az elsõ bor-és pogácsaverseny megrendezésének elõkészületei.
(k)

Felelevenítették az ünnepkörhöz kapcsolódó hagyományokat.

Hónaptól hónapig…

közéleti

havilap
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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!

Ha elolvasta, adja tovább!
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A kommunizmus áldozataira emlékeztek
Az Országgyûlés 2000. június 13-án elfogadott határozatának értelmében a középfokú
oktatási intézményekben minden év február 25-ét, Kovács
Béla, a Független Kisgazdapárt egykori fõtitkárának Szovjetunióba történõ jogtalan elhurcolásának emlékére a kommunizmus áldozatainak emléknapjaként tartják meg.
Ezen a napon országszerte
minden intézményben meg-

emlékezéseket, elõadásokat tartanak, ahol a kommunista diktatúra idõszakát ismertetik meg
a diákokkal.
Kovács Bélát 1947. február
25-én tartóztatták le, majd több
éves elõzetes fogva tartás után
a Szovjetunióba hurcolták és
1952-ben 25 évnyi börtönre
ítélték. Megjárta a „Gulag” néven elhíresült kényszermunkatáborokat és 1955-ben sikerült
hazatérnie, de a meghurcolta-

Horváth László köszönti a résztvevõket.
tás, a fogság gyötrelme rányomta bélyegét egész hátralévõ életére, melyek következtében 1959-ben, 51 éves korában meghalt.
A kommunizmus áldozatainak emléknapja mindamellett,
hogy kegyeleti napként tartjuk
számon, egyfajta figyelmezte-

Az akció a megjelenéstõl március 20-ig érvényes!

tésként is folyamatosan emlékeztet minket a múlt század
közepén Magyarországon zajló
események szörnyûségeire, mely
során hazánkból közel 700
ezer embert deportáltak a Gulagra, akik közül 300 ezren
életüket vesztették a rabság
ideje alatt.
Az idei megemlékezésen
Horváth László polgármester
köszöntötte a megjelenteket,
mely során a diktatórikus kor
eseményeit mutatta be a megjelenteknek, majd a megemlékezés filmvetítéssel folytatódott, mely során Gothár Péter
kultikus alkotását, a Megáll az
idõ címû magyar filmdrámát
nézhették meg az est vendégei. A megemlékezést Tantalics Béla, a programot szervezõ egyesület titkára zárta.
k.r.

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje E-000803/2014/A001
Kisteljesítményû kazán fûtõ
E-000803/2014/A007

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014
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Bõvülõ nemzetközi összefogás az európai észak-déli közlekedési tranzitút fejlesztéséért

Wroclawban tartotta soros ülését a társulás.

A 2016 májusában megnyitott Stratégiai Központ
munkájának eredményeként
benyújtásra került egy pályázat is az Interreg Central
Europe Program keretében
„Környezetbarát áruszállítás
az egységesebb és versenyképesebb Közép-Kelet-Európáért”
címmel, melynek elbírálása
2017 májusára várható. A projekt megvalósulásával hozzájárulna az észak-déli tengely
menti áruszállítás gazdaságosabbá és környezetkímélõbbé
tételéhez az alkalmazni kívánt
intelligens fejlesztési megoldások révén. A 2017 szeptember és 2020 augusztus között
megvalósítandó projekt tevékenységeinek koordinálását a
zalaegerszegi központ végezné.
A jövõbeli terveket illetõen korábban is megfogalmazódott, hogy a Társulás célkitûzései között nem csak az
észak-déli irányú tranzitforgalom megfelelõ infrastruktúrával való kiszolgálása, hanem a
tagrégiók társadalmi kohéziójának erõsítése és a további
gazdasági - kereskedelmi kapcsolatok elõmozdítása is szerepeljen. A mostani ülésen
pedig többen is hangsúlyozták, hogy a közlekedési prioritások mellett az együttmûködés teret adhat egyéb területeknek, mint például a Zala
megye számára is kiemelt jelentõségû turizmus, kultúra,
illetve a környezetvédelem. A
Társulás tevékenységi területeinek kiterjesztésérõl szóló
hivatalos döntés a közgyûlés
2017 szeptemberére tervezett
következõ ülésén várható.

A Zala Megyei Önkormányzat nevében Pácsonyi Imre aláírja
Alsó-Szilézia csatlakozási dokumentumát.
A lengyelországi Wroclaw- kifejtett lobbi tevékenység az
ban tartotta soros ülését a európai intézmények és kornapokban a Baltikumot és az mányzati, illetve regionális
Adriai-tengert összekötõ euró- döntéshozók irányába, melyet
pai tranzitút fejlesztése érde- a Zalaegerszegen mûködõ
kében alakult Közép-Európai Stratégiai Központ által kidolKözlekedési Folyosó Korlátolt gozott tanulmányok, SWOT
Felelõsségû Európai Területi elemzések támasztanak alá.
Társulás (KEKF ETT) közgyûlése. Az útvonal mentén fekvõ
régiókat összefogó, svéd kezdeményezésre alakult szervezetben két magyar megye –
Zala és Vas – önkormányzata
is tevékenykedik.
A Zala Megyei Önkormányzat képviseletében Pácsonyi Imre alelnök vett részt
a wroclawi rendezvényen, ezt
követõen pedig beszámolt a
találkozó eredményeirõl. Elmondta, hogy a megbeszélések fókuszában a 2016-ban
végzett tevékenységek eredményeinek megvitatása és az
idei évre tervezett feladatok
meghatározása állt. A közös
célok elérése érdekében kiemelten fontos a Társulás által Az ülésen résztvevõ térségi vezetõk.

A közgyûlés keretei között
került sor a Társulás munkájában eddig megfigyelõként
résztvevõ Alsó-Szilézia Vajdaság csatlakozási szerzõdésének aláírására, melynek révén
teljessé vált a közlekedési folyosó Lengyelországon áthaladó szakasza mentén elhelyezkedõ tagrégiók köre. Az
együttmûködés szempontjából is kiemelt jelentõséggel
bír Alsó-Szilézia taggá válása,
mivel meglévõ szoros gazdasági kapcsolatai révén lehetõség nyílik az érintett cseh
területek bevonására az ETT
munkájába – emelte ki Pácsonyi Imre.
A Társulás további tevékenységét megalapozó háttéranyagok készítésében és a
közlekedési folyosó mentén
fekvõ területek gazdasági fejlõdésének elõmozdítását célzó fejlesztéseket szolgáló további projektek kidolgozásában nagy szerep hárul a Zalában mûködõ Stratégiai Központra. A szervezeti egység
fenntartásához a Zala Megyei
Területfejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft.
(mint a KEKF ETT Stratégiai
Központjának a Zala Megyei
Önkormányzattal közös mûködtetõje) a Külgazdasági és
Külügyminisztérium ETT-16
kódszámon meghirdetett az
Európai Területi Társulások
2016. évi mûködési és fejlesztési támogatásra kiírt pályázati felhívására benyújtott
ETT-16-0020 azonosító számú
pályázata 3.000.000 Ft összegû vissza nem térítendõ támogatásban részesült.

2017. február

Önbizalomhiány és személyes félelmeink
A tavalyi elõadásához hasonlóan idén is telt házas színházterem várta Lentiben dr.
Csernus Imre ismert pszichiátert a városi mûvelõdési központban tartott elõadásán, melynek központi témáját ezúttal az
önbizalom hiánya és a személyes félelmeink megélése adta.
A provokatív, olykor vulgáris stílusáról ismert szakember
ezúttal is a közönség soraiból
választotta ki beszélgetõ partnereit és az õ személyes érzelmein keresztül prezentálva az
est témáit.
Elmondta, azok az élethelyzetek, amitõl az ember fél, eleve kudarcélményt eredményez
és a kudarc pedig csökkenti az
önbizalmat. Hozzátette: a legtöbb ember, aki fogyasztói társadalomban él, az életét csak
racionális szempontból közelí-

ti meg, folyamatosan az anyagi
javak hajszolására fordítja az
idejét és az energiáit. Azonban
minden egyes elért cél és megszerzett eszköz vagy tárgy után
megmarad a hiányérzet, ami
folyamatos mókuskerékbe kény-

szeríti az egyént. Ilyenkor merül fel a kérdés, hogy valójában mi is amit eddig hajszoltunk és mi az, amire valóban
szükségünk van az életben.
Az elõadás során dr. Csernus Imre beszélt a szülõ-gyermek kapcsolatokról, melynek
kapcsán elmondta, a szülõk
sok esetben a saját félelmeiket,
meg nem oldott konfliktusaikat adják tovább a gyermekeknek és nem tanítják meg õket
arra, hogy a fejlõdés együtt jár
a fájdalommal. A mai kor embere nem kívánja elfogadni a
fájdalmat és homokba dugja a
fejét a konfliktusai elõl, mert
az kellemetlen lehet és éppen
ezért rövid idõn belül bekövetkezik a stagnálás, egy status
quo jön létre és ezzel megáll a
fejlõdés.
K.R.

Negyedik hely Nagykanizsán
A közelmúltban Nagykanizsán megtartott Kanizsa kupán szerepelt a lenti Team
Belucci SE együttese, amely a
negyedik helyet szerezte meg.
Balazsic Péter, az egyesület
elnöke és a csapat vezetõje beszélt a torna eseményeirõl.
– Nem volt könnyû a csoportunk, mivel a kanizsai kispályás bajnokság ezüstérmese,
a Vízmû csapata mellett az
öregfiúk bajnokságát megnyerõ Mu-Vill együttesével is meg
kellett mérkõznünk. Az F csoportból végül gyõztesen kerültünk ki és vasárnap két játékosunk sérülése miatt csak egy
cserével, de folytattuk a küzdelmeket, ahol az erõn felül
teljesítõ Curacao csapata mel-

A Team Belucci csapata.
lett a fiatal ZTE játékosokból
álló Elit volt az ellenfelünk.
Mindkét meccsen egy tornára
való helyzet maradt kihaszná-

Furulyás találkozó Lentiben
A megye nyolc zenemûvészeti iskolájának harminc növendéke vett részt Lentiben a város mûvelõdési központjában
megtartott VIII. Zala
megyei furulyás találkozón, ahol az arany,
ezüst és bronz fokozatok mellett nívódíjak is kiosztásra kerültek.
A találkozón Pusztainé Sebõk Lívia, a házigazda Arany
János Általános Iskola és AMI
intézményegység-vezetõje köszöntötte a versenyzõket, a vendégeket és a szakmai zsûrit.
Az elõképzõs és továbbképzõs diákok a verseny elsõ felében szóló produkciókkal léptek színpadra, majd a következõ részben pedig kamara elõ-
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adásokat hallhatott a közönség, melyeket a Vikol Judit furulya és oboa tanár, Prehoffer
Gábor furulyamûvész alkotta
zsûri értékelt.
-k-

latlanul, de így is biztosan jutottunk a legjobb 8 csapat közé, ahol a késõbbi gyõztes LapLand-ot a csoportban megelõzõ és az utóbbi idõben szép
eredményeket elérõ Viktória
Sport volt az ellenfél. Sajnos itt
korán hátrányba kerültünk, de
szervezett, magabiztos játékkal
3-1-re sikerült fordítanunk, ezzel bejutva az elõdöntõbe,
ahol a Tip-top együttesével kerültünk szembe. A csapat végig derekasan helytállt, de az
utolsó percben kapott balszerencsés góllal már csak a harmadik helyért folytatott mérkõzésen léphettünk pályára,
ahol látszott, hogy az egész napot egy cserével végigjátszó,
végletekig kifacsart csapatunk
már nem tudta felvenni a ritmust és végül két hátul eladott
labdánkat keményen büntette
az ellenfél, így végül a negyedik helyen sikerült végeznünk
a tornán.
k.r.

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Éva titka…

Feri és Éva úgy érezték, itt
az idõ, hogy létrehozzák álmaik otthonát. Végre minden
olyan lesz, amilyennek szeretnék. Azonban a megvalósítás módjában már nem értenek egyet.
Feri inkább maga intézi
a dolgokat, mert rossz tapasztalatai vannak. Eddig, ha megbízott egy szakembert, utólag mindig kiderült, mit kellett volna másképp csinálni.
Ha mégse derült volna ki,
akkor a szomszéd mindig meg
tudta mondani, mi lett elrontva. A szakember a munka végeztével távozott, a
probléma maradt. Amit Feri
évekig nézegethetett és ettõl nem volt boldog. Nem azt
kapta, amit szeretett volna.
Ezért az az elve:
– Csak én tudom a legjobban, mire van szükségem. Egy
vadidegen ember honnan
tudná? Ezért pontosan meg
szokta mondani, hogy milyen anyagból, milyen megoldásokkal, milyen méretekkel kéri a munkát elvégezni.
Ezt azért tudja megtenni,
mert utána jár a dolgoknak.
Éva nem szakember, ha
valamire szüksége van, nem
próbálja saját maga megoldani. Egyszerûen keres egy
szakembert, akitõl a megoldást, az ötletet és a kreativitást elvárja. Sõt még azt is,
hogy a szomszéd se találjon
benne hibát! Eddig mindig
elégedett volt, pedig soha
nem tudta, hogy milyennek
kell lennie, mi a megoldás,
ezt mindig a szakemberre
bízta. Feri szerint Évának
mindig szerencséje van.
Éva ezen mindig mosolyog,
majd hozzáteszi:
– Az én titkom csak
annyi, hogy azt viszont
pontosan tudom, mit nem
akarok…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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„Egész embert kívánó, gyönyörû feladat…”

Varga Anita a Lovászi Védõnõi Tanácsadóban.
Léránt Ferenc, Lovászi polgármesterének javaslatára kerestük fel a helyi Védõnõi Szolgálat vezetõjét, Varga Anitát,
akivel a több települést összefogó munkáról beszélgettünk.
– Területi és iskolai védõnõként is dolgozom, ami nagy
odafigyelést és felelõsséget
jelent – kezdte beszélgetésünket a lovászi tanácsadó helyiségben Varga Anita védõnõ –
A várandós gondozástól, hatéves korig, a nõi lakosság védelmében 65 éves korig, a
népegészségügyi szûrések (méhnyakrák és mammográfia) keretében szinte minden korosztállyal foglalkoznunk kell a területen. Ezt egészítik ki az
intézmények, a két óvoda 50
fõvel és a 90 fõs iskola
Lovásziban.

– Van segítsége ehhez a
munkához?
– Sárkányné Horváth Katalin asszisztens és Cseke Lászlóné a gyermekjóléti szolgálattól sokszor segít a különbözõ
akciós munkáknál, szûréseknél
például falunapokon, egyébként egyedül látom el a lovászi
és tornyiszentmiklósi körzetet.
– Mióta dolgozik itt?
– 2004-óta Lovásziban fõállásban vagyok, de már korábban Tornyiban is dolgoztam,
az említett két körzet egyébként hat települést (Lovászi,
Kerkateskánd, Kissziget, illetve Tornyiszentmiklós, Dobri,
Tormafölde) jelent.
– Hány gondozottat lát el
a körzetekben?
– A körzetekben 8 fõ várandós, 19 csecsemõ, 1 és 3 év

között 26 fõ, 6 éves 52 fõ és a
7 év feletti otthon gondozottak is vannak hárman.
– Milyen gyakorisággal kell
találkozni a gondozottakkal?
– A jogszabályoknak megfelelõen pl.: a várandóság idején négy látogatás, a csecsemõkkel születés után hetente
találkozunk, egy éves korig
aztán havonta, késõbb negyedévente és éves kétszeri látogatások is vannak.
– Az elmondások alapján
talán kijelenthetõ, hogy erre a
munkára is születni kell, mint
például pedagógus pályára,
hiszen nagyfokú empátiára,
kedvességre, probléma megoldó képességre van szükség.
– Jól esik, ha így gondolják
az emberek, valóban így a
területen, szemben egy nagyvárossal, általában magunkra
hagyatkozhatunk. Igaz, itt lakom a szomszéd szolgálati
lakásban, két iker kislányom
(Kata és Sára, akik negyedik
osztályba járnak a helyi iskolába – a szerk.) azért sokszor
átjönnek és megkérdik, ha
estére jár, anya mikor végzel,
mikor jössz haza? A telefonom
sincs kikapcsolva, hétvégén is
keresnek a problémákkal, szó-

val valóban egész embert kívánó, gyönyörû feladat a
miénk!
– Milyen feltételek mellett
végzi a munkáját?
– A technikai felszereltség
kiváló, nemrég pályázaton új
laptop beszerzésére volt lehetõségünk, amelyen egy védõnõi támogató program, a „Stefánia” fut, megkönnyítve az
adminisztrációs munkámat. Az
épület, ahol vagyunk, azért
felújításra, nyílászárócserére
szorul, de az önkormányzattól
ígéretet kaptunk, pályázati támogatásokból sikerülhet a felújítás, karbantartás.
– Az iskolai látogatásairól
még nem beszéltünk!
– Széleskörû, éves szûrést
végzünk (testsúly, magasság,
látás, vérnyomás, hallás, mozgásszervek mûködése…) és van
például vizeletminta kérése,
ami nem is elõírás. Ezt azért
említettem, mert volt olyan
kislány, akit mi szûrtünk ki,
kiderült a cukorbetegsége és
ehhez kellett a mi elsõ eredményünk. Egészségnevelési feladataink is vannak, a tisztálkodástól, a fogápolásig, a dohányzástól a szexualitásig.
dj

Maszkák sokasága

Fogadóórák
Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester
fogadóórájára a 92/553-912-es telefonszámon lehet
jelentkezni.
Önkormányzati képviselõk fogadóórái:
Árkovicsné Pezzetta Claudia
2017. március 1-én (szerdán) 9.00-10.00 óráig,
Ferenczi Róbert
2017. március 6-án (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,
Héra József
2017. március 6-án (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,
Vatali Ferenc
2017. március 8-án (szerdán) 16.00-17.00 óráig,
Dr. Fekete Zoltán
2017. március 21-én (kedden) 15.00-16.00 óráig.
Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozóterem
Városrészekben tartandó fogadóórák:
Kiss Tamás
2017. március 5-én (vasárnap) 17.00-18.00 óráig a
bárszentmihályfai kultúrházban,
Ferenczi Róbert
2017. március 6-án (hétfõn) 10.00-11.00 óráig a
mumori kultúrházban,
Vatali Ferenc
2017. március 8-án (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban fogadják
az érintett városrész lakóit.

A Hórihorgas Hujákolók a mûvelõdési központ elõtt adott
mûsort.
A tél utolsó hónapjában népesítette be, kora este pedig
járva húshagyókedd napján a mûvelõdési központ elõtti
félelmetes és ijesztõ maszkák térre várták az érdeklõdõket,
sokasága igyekszik elûzni a ahol a Hórihorgas Hujákolók
fagyos telet, hogy végre megér- óriásbábos társulat farsangi
kezhessen a kellemes tavaszi mûsorában elevenítette fel
idõ. Ilyentájt hagyományosan Koncz király és Cibere vajda
az iskolában és a városban is történetét. Az idõjárás miatt a
farsangi felvonulást és mulat- hagyományos bábuégetés idén
ságokat szerveznek.
elmaradt, de a mulatságon felLentiben kedden délután a lépõ tûzzsonglõrök látványos
Vörösmarty Mihály Általános produkcióval kárpótolták a
Iskola és az Arany János Álta- téren összesereglett közönlános Iskola és AMI tornater- séget.
(k)
mét is kicsi maszkák sokasága
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Szépkorúak köszöntése
Az év második hónapja
Lenti városrészeiben hagyományosan a szépkorú lakosok köszöntésének idõszaka, melynek kapcsán a településrészen
élõ idõskorú lakosság tiszteletére rendeztek színes mûsorokkal tarkított délutáni programokat.
Február utolsó elõtti hétvégéjén Mumor és Lentikápolna
városrész mûvelõdési központjába várták a helyi szépkorú
lakosokat, ahol elsõként Hor-

váth László polgármester
mondott köszöntõ beszédet.
– A mai idõsebb generációra jellemzõ a nyitottság az
újdonságokra, a tenni akarás
és mindezen a tulajdonságok
azt teszik lehetõvé, hogy a mai
hatvanon felettiek lelkes ötven
vagy negyven évesek legyenek,
de ugyanazt tudják megcsinálni, mint negyven vagy ötven
évesen néhány évtizeddel ezelõtt. Vannak elképzeléseik, törekvéseik és vannak saját ál-

Csesztregtõl Ferencvárosig
Szülõfalumban,
Csesztregen minden gyerek annak a
csapatnak szurkolt, mint amelyiknek a szülei.
Apámmal a 60-as évek közepén a Népstadionban láttam
elõször az FTC csapatát élõben. Én még annyi embert
soha nem láttam egyszerre… A
varázs, a zöld-fehér egyesület
szeretete azóta tart. Eleinte
csak fényképeket gyûjtöttem
az akkori Képes Sport és a
Labdarúgás (4 Ft!) újságokból.
1975. február 13.-án az FTC
pártoló tagja lettem. 1977-ben
megkaptam életem elsõ eredeti Fradi-mezét, a régi klubházban Martos Gyõzõtõl…
Késõbb még összesen 28
eredeti dedikált (!) relikviával
lettem gazdagabb: Albert Flórián, Nyilasi Tibor, Lisztes
Krisztián, Lipcsei Péter, Horváth Ferenc, Deli Rita, Farkas
Ági, Kökény Bea, továbbá Harót János, Furulyás János, Szeiler József elnök urak is megtiszteltek többek között egyegy életre szóló ajándékkal.
Több száz játékossal, edzõvel, vezetõvel készült közös
fénykép rólunk. De a legbüszkébb arra vagyok, hogy nevem
és iskolánk is bekerült az FTC
100 éves fennállásának tiszte-

letére készült „SZÁZSZOR
SZÉP FERENCVÁROS” centenáriumi évkönyvbe.
Óriás öröm és megtiszteltetés volt számomra, hogy a
legendás Fradi-krónikás, Nagy
Béla barátjává fogadott! Elsõk
között kaptam meg tõle dedikált könyveit… Neki köszönhetem, hogy közel félszáz Fradiújságban szerepelhettem feleségemmel és Áron unokámmal
együtt. Az országban egyedülálló módon, az FTC labdarúgócsapataival 19 alkalommal
találkoztunk és mindig készült
közös fénykép is tanítványaimmal (köszönet Paksa Tibornénak). 5 alkalommal az Üllõi úti
szentélyben is vendégeskedtünk, és mindig elmélyülhettünk az FTC dicsõ múltjában,
Nagy Béla vezetésével.
A napokban elõkerültek régi levelezéseim, melyeket a
70-es években a Ferencvárostól kaptam.
Könnyes szemmel állapítottam meg, hogy nagyon gyorsan elrepült az a sok esztendõ,
amióta fradista vagyok… De vigasztal az a tudat, hogy közben
iskolánkkal, családommal együtt
bekerültem a Ferencvárosi
Torna Club történetébe!
Paksa Tibor

Lentikápolnán (fenti kép) és Mumorban is köszöntötték az idõseket.
maik is. Gondolnunk kell arra,
milyen lehetõségek állnak elõttünk és mi az, amit ki tudunk
használni, ha álmainkat meg
szeretnénk valósítani. A város
mûködésében természetesen
benne van az önök munkája,
megteremtették azokat a kiváló feltételeket, amelyekre mi
alapozva a város jövõjét építhetjük – mondta köszöntõjében Horváth László.
A mumori rendezvényen az
Arany János Általános Iskola
diákjai Pék András pedagógus
közremûködésével adtak ver-

ses-zenés mûsort, Lentikápolnán pedig az idei évben elsõ
alkalommal az idõsek mellett a
megváltozott munkaképességû lakosokat is meginvitálták a
családias hangulatú rendezvényre, melyen az óvodás és
iskolás csoportok mûsora után
Herman Gréta énekes lépett színpadra, aki ismert slágerekkel szórakoztatta a közönséget.
A programok mindkét településen közös vacsorával zárultak.
K.R.

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás
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• Bérfõzés

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
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Paksa Tibor és tanítványai a Varga Zoltán (balról a második)
vezette FTC-vel, 1996-ban.
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Csökkent a balesetek száma
Szigorú fellépés az ittas vezetõkkel szemben
Ülést tartott nemrég a Lenti Városi Baleset-megelõzési
Bizottság, melynek apropóján
a térségi közlekedésbiztonsági
helyzet értékelésére Vörös
László rendõr alezredest, a
Lenti Rendõrkapitányság közlekedésrendészeti megbízott
alosztályvezetõjét kértük fel:
– A 2016-os évet értékelve,
a statisztikai adatokat figyelembe véve, azt mondhatjuk,
hogy a bekövetkezett balesetek számában az elõzõ évhez
képest csökkenés mutatkozott.
Összesen 144 balesetet regisztráltunk. Igaz, hogy a súlyos
sérüléssel járó balesetek száma
11-rõl 12-re emelkedett, azonban a könnyû sérüléssel végzõdõ balesetek száma több,
mint 50 %-kal, 25-rõl 12-re
csökkent. Sajnos a 2016-os évben is bekövetkezett egy halálos baleset. Összegezve elmondhatom, hogy Lenti és illetékességi területén évek
óta egy rendezett, stabil közlekedésbiztonsági helyzet áll
fenn.

– Milyen terveik vannak
az idén a baleseti helyzet
javítására?
– Szeretnénk a balesetek számát tovább csökkenteni, ennek érdekében fokozni kívánjuk a baleset-megelõzési tevékenységünket és a közlekedésrendészeti ellenõrzéseink számát is. Az ellenõrzések során
kiemelten figyelünk az ittasan
vezetõkre, a gyorshajtást elkövetõkre, az elõzési, elsõbbségi,
kanyarodási szabályokat be
nem tartókra, a kerékpárral
közlekedõkre, valamint a paszszív biztonsági eszközök használatára. A balesetek vonatkozásában végrehajtott folyamatos elemzõ és értékelõ, valamint a folyamatos ellenõrzési
tevékenység eredményeként
bízhatunk abban, hogy a baleseti szám kevesebb lesz, mint a
tavalyi évben.
– Mire figyelnek fokozottabban a 2017-es évben?
– Mindenképp szeretnék
beszélni az ittasan elkövetett
balesetek alakulásáról és az

Teremtorna szenioroknak

A díjazott csapatok.
A Sporttigris Öregfiúk teremlabdarúgó torna keretében immáron harmadik alkalommal találkoztak Lentiben a
megyei és határon túli szenior
játékosokból álló csapatok. A
mérkõzéseknek, mint minden
alkalommal, ezúttal is az Arany
János Általános Iskola és AMI
tornaterme adott otthont, ahol
a hét együttes összemérhette
tudását.
Németh Róbert szervezõ
arról tájékoztatott, hogy az
ugyanazon hétvége vasárnapjára gyermekek számára tervezett vetélkedés több csapat
játékosainak betegsége miatt
elmaradt, de a tornát májusban szabadtéren pótolni szeretnék.

Az öregfiúk mérkõzésein ez
alkalommal a Fregatt TK csapata bizonyult a legjobbnak és
lépett a dobogó legfelsõ fokára,
második helyen a Muravidék
együttese végzett, a bronzérmes
helyen pedig a Katafa csapata
fejezte be a tornát. A hagyományoknak megfelelõen a torna
legjobb játékosainak teljesítményét is elismerték: a torna gólkirálya ez alkalommal Hegedûs
László, a Katafa labdarúgója lett
8 gólos eredményével, a legjobb mezõnyjátékosnak Joakim
Bogdanovicot, a Fregatt játékosát választották, a legjobb 50
év feletti játékos címet pedig
Sabján László, a Muravidék
csapatának tagja vehette át.
k.r.

Jobbról Vörös László r.alezredes, dr. Vajda Gábor r.alezredes,
lenti kapitányságvezetõ, Horváth László polgármester, Stocker Dávid tû. alezredes.
ittas vezetésrõl. 2016. évben a
közlekedési baleseteknél 5
esetben volt ittasság kimutatható az okozónál, mely 50%-os
csökkenés a tavalyi évi adatokhoz képest, ez üdvözölhetõ.
Amire viszont felhívnám a figyelmet, hogy a közlekedési
bûncselekmények számában
jelentõs, 64 %-os emelkedés
volt tapasztalható, ami szinte
teljes egészében az ittas vezetés miatt elrendelt büntetõeljárásoknak tudható be. Gondoljunk csak bele, egyre több
az olyan személy az útjainkon,
akik a szabályokra fittyet hányva, jelentõsebb mennyiségû
alkohol elfogyasztását követõen, erõsen ittas állapotban
ülnek be a volán mögé és ilyen
állapotban vesznek részt a
közúti közlekedésben, ezzel
veszélyeztetve saját és mások
testi épségét is. Akár tetszik,
akár nem, ki kell mondani,
ennek a problémának a megoldására a rendõri ellenõrzések, intézkedések önmagukban nem elegendõek. Az ittas

vezetés egy szándékos, tudatos
cselekmény, számuk jelentõs
csökkentéséhez az állampolgárok fokozottabb jogkövetõ
magatartására
is
szükség
lenne.
– Milyen következményei
lehetnek a szabályszegésnek?
– Többen nem törõdnek
azzal, hogy – fogalmazzunk így
– lebukásuk esetén keményen
a zsebükbe kell nyúlniuk.
Amennyiben a gépi meghajtású jármûvet vezetõ személy
szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol
van és a mérés eredménye
alapján a légalkohol koncentráció 0 és 0,15 mg/l közé esik,
30 ezer Ft, 0,16-tól 0,25 mg/l-ig
100 ezer Ft a közigazgatási
bírság. Ezen értékeket meghaladó alkoholfogyasztás már
bûncselekménynek minõsül, a
személy ellen büntetõeljárás
indul, a hatóság a vezetõi engedélyét elveszi és a büntetését a
bíróság szabja ki – hangzott a
tájékozatóban.
dj

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.hu
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Ma már alig focizik helyi fiatal a csapatban…
Amint azt Lukács Tibortól,
Páka polgármesterétõl megtudtuk, Becze Ferenc, a Pákai
Sportegyesület elnöke a közeljövõben nyugdíjba vonul, így
ez alkalomból kerestük fel és
kértük, elevenítsük fel az egyesület múltját és jelenét.
– A Pákai Vörös Meteor
Sportegyesület 1939-ben alakult, azóta is a megyei I. - II.
osztályban, illetve a városkörnyéki, korábban járási bajnokságokban szerepelt – idézi fel
az elnök a kezdeteket. – Jómagam 2001 óta veszek részt
az egyesület munkájában, önkormányzati alkalmazottként.
Munkatársaimmal rendszeresen szállítjuk a futballistákat a
mérkõzések helyszínére, szervezzük az egyesület életét. Az
említett 2000-es években három csapatunk is szerepelt a
megyei bajnokságokban, a felnõtt, az U 19-es és U16-os
korosztály, a serdülõk. A helyi
általános iskolával közösen
rendszeresen részt vettünk a
Bozsik-program bajnoki rend-

szerében, ahol a 14 éven aluliakat is szerepeltettük. Gondoltunk a szenior korosztályra is, a
faluban 23 éven keresztül szervezett formában játszhattak az
öregfiúk, köztük jómagam is.
– Honnan a sport szeretete, hol futballozott?
– Édesapám is focizott,
még láttam egy-két mérkõzését Kisszigeten a 40-es, 50években. Annak idején, ha jó
idõ volt, a gyerekeket a pályán
– bikaréten – lehetett megtalálni, szinte egész nap rúgtuk a
labdát, csak este hajtott haza
bennünket a zsíros kenyér.
– Ma már vezetõje a pákai
sportegyesületnek!
– Mivel sok éves rálátásom
volt a térségi sportéletre, nyolcadik éve a sportegyesület vezetõségébe is beválasztottak,
majd 2016-tól az elnökként
dolgozom ugyanitt. Ezen az
ülésen egyébként új vezetõség
került az egyesület élére, jelentõs fiatalítás történt és jelenleg
is a hatfõs elnökség irányítja a
helyi sportot.

Diákolimpia döntõn a lenti úszók
A Lenti Gyógyfürdõ Úszó
Klub versenyzõi megyei diákolimpia döntõn vettek részt
Nagykanizsán a közelmúltban.
Az eredményekrõl Kiss Tamás
edzõ tájékoztatta lapunkat.
– A versenyen a tankerület
úszói iskoláikat képviselték. Sajnos az influenzajárvány miatt
12 tanuló nem tudott elutazni
a megmérettetésre, õket megpróbáltuk póttagokkal helyettesíteni. Hárman, Borsos Miklós edzõvel és Weinhoffer Tibor testnevelõvel kísértük el a
gyermekeket, összesen 54 diák
indult a versenyeken.
– Melyik iskolák képviseltették magukat?
– A Lenti Arany János Ált.
Isk. és AMI, Lenti Vörösmarty
Mihály Ált. Iskola, Csesztregi
Kerkai Jenõ Ált. Iskola és a
Lovászi Buda Ernõ Ált. Iskola
diákjai.
– Milyen eredmények születtek?
– Összesen: 11 számban
szereztünk megyei bajnoki címet (2 váltó és 9 egyéni bajnok), összesen 30 éremmel
gazdagodtunk.
– Ez megfelelt várakozásaiknak?

Becze Ferenc elnök a pákai öregfiúkat ábrázoló fotó mellett,
ahol még õ is focizott.
– Milyen körülmények között látják el feladatukat?
– Könnyebb és nehezebb
feladataink is vannak, az utóbbinál megemlíteném, hogy végigvittük a jogszabályoknak
megfelelõ alapszabály módosítást, amely nem volt egyszerû
feladat, több hónapos adminisztrációs munkát igényelt.
Kellemesebb feladatnak tûnt,
hogy egyben tartsuk a 201516-os bajnokságban szereplõ
ütõ-képes felnõtt csapatunkat.
Ez sikerült is, második helyezettek lettünk a megyei másodosztály Déli-csoportjában. Ma
sajnos ez kevésbé mondható
el, a nyári átigazolási idõszakban meghatározó játékosainkat csábították el tehetõsebb
klubok. Az õszi szezon elsõ
fordulóiban rendszeresek voltak a vereségek, az utolsó fordulók teljesítményével állunk
most a kilencedik helyen.
– Hogyan indult az idei
tavaszi szezon?
– A hideg idõjárás miatt
késõn tudtuk elkezdeni az
edzéseket, továbbra is gond,
hogy nem a helyiek, hanem
más településekrõl (még Zala-

egerszegrõl is) játszanak nálunk focisták és tulajdonképpen kevesen is vagyunk. Aztán
februárban két alapjátékosunk
igazolt el, fontolóra kellett vennünk: hogyan tovább? A megoldást talán az U 19-es csapatunk jelentheti, õk lelkes,
összeszokott gárdaként már a
tavaszi
edzõmeccseken
is
többször gyõztesen hagyták el
a pályát. Ebbõl az utánpótlás
csapatból kell kiegészítenünk
a felnõtt csapatunkat, közben
vigyázva, hogy ne kerüljön veszélybe kiváló jelenlegi második helyezésük. Ha dönteni
kell, jövõre egy csapatot indítunk (a megyei harmadosztályban), ami anyagilag is jó
megoldást jelenthet, a térségben játszunk, szomszédos falvakkal vívhatunk rangadókat.
– Ön hogyan folytatja
tovább?
– Nyáron megtörténik a
nyugdíjazásom, ezt az évet
mindenképpen végigviszem,
remélem elfogadja mindenki a
szükséges változásokat, bízom
a helyi sport további fellendülésében.
dj

Szabó Júlia és Lukács Dorka
az Arany János Általános
Iskola és AMI két legeredményesebb tagja a diákolimpián.
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– Edzõként ismerve a gyermekek tudását és felmérve az
ellenfelek erõsségét, hat - hét
továbbjutásra számítottam az
országos döntõbe, Debrecenbe. Ennél azonban sokkal
eredményesebbek voltunk, 11
továbbjutást jelentõ idõeredményt és helyezést értünk el!
dj
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Minõséginémetnyílászárókésárnyékolástechnikaolcsóárakkal!
Nyílászáró, redõny, párkány, reluxa, szúnyogháló,
szalagfüggöny, harmonikaajtó beépítése, szerelése.
Rövid határidõ,
hosszú élettartam!
Ingyenes árajánlat, 06/30 490-5395 (Végh József, Lenti)

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Lenti és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.

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

www.zalatajkiado.hu

Lenti termálfürdõ:
„MARADANDÓ ÉLMÉNYEKET KÍNÁL”

„A lenti termálfürdõben otthon érzem magam, átlátható, barátságos és családias,
mindemellett megvan minden, amire szükségünk van a zavartalan pihenéshez.”

Lubics Szilvia
Zala megye díszpolgára, hosszútávfutó, többszörös Ultrabalaton és Sparthatlon gyõztes is a
Lenti termálfürdõ és Szent György Energiaparkot választotta!

Lenti termálfürdõ
Tel: 0692/351-320, furdo@lenti.hu, www.lentifurdo.hu

