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MUNKALEHETÕSÉG LENTIBEN
a négycsillagos Thermal Hotel BALANCE**** szállodában!

Thermal Hotel BALANCE****
8960 Lenti, Táncsics M. u. 8.

www.balancehotel.hu

Az alábbi pozíciókra munkatársakat keresünk:

• FELSZOLGÁLÓ
• SZAKÁCS

• ÉTTERMI KISEGÍTÕ
• KONYHAI KISEGÍTÕ

Jelentkezni a fenti pozíciókra:

Érdeklõdni:

L16restaurant@balancehotel.hu
0620/212-1978

Jelentkezni, érdeklõdni:
director@balancehotel.hu; Tel: 0620/285-4628

Felszolgáló és recepciós állásoknál német nyelv ismerete elõny!

valamint

• RECEPCIÓS

A Kossuth út melletti „régi”
temetõnél kialakított kegyeleti
parkban kapott helyet Lenti
Gulág-emlékmûve. Az ünnepé-
lyes avatón
polgármester köszöntötte a
megjelenteket:

– 72 év is eltelt már azóta,
hogy a Vörös Hadsereg a II.
világháború végén elözönlötte
a Kárpát-medencét, hosszú
ideig nem lehetett arról be-
szélni, hogy a „felszabadítás”
egyben szabad rablást, igazság-
talan ítéleteket is hozott. A
szovjet katonai törvényszékek
éveket, évtizedeket, halálos
ítéleteket osztottak ki a Btk.58

– a valamelyik éppen szük-
séges bekezdését felhasználva,
legtöbbször kémkedés, diver-

Horváth László

§

Gulág-emlékmû Lentiben
zió, fasisztákkal való együtt-
mûködés volt a vád. A politikai
foglyok Gulág-táborokba tör-
ténõ elhurcolása tragikusan
érintette Lentit és térségét is.

Az ünnepség szónoka
, a Nemzeti Em-

lékezet Bizottság tagja lett vol-
na, ám sajnálatos balesete
miatt , a
Nemzeti Emlékezet Bizottság
Hivatala tudományos kutatója
tolmácsolta távollétében a szó-
nok gondolatait:

– A Gulág egy orosz mo-
zaikszó, amely rengeteg fájdal-
mat, a szörnyûségek között is
megõrzött emberi nagyságot,
vagy éppen gyengeséget, em-
berek millióinak tragédiáját,

Bank Barbara

Szokolay Domokos

Szokolay Domokos (jobbról) és Horváth László.
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Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról

100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény

Akció a
Sári Fotónál

Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117

E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester

Árkovicsné Pezzetta Claudia

Vatali Ferenc

Ferenczi Róbert

Héra József

Vatali Ferenc

Kiss Tamás

Ferenczi Róbert

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

2017. május 3-án (szerdán) 9.00-10.00 óráig,

2017. május 3-án (szerdán) 16.00-17.00 óráig,

2017. május 8-án (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,

2017. május 8-án (hétfõn) 9.00-10.00 óráig.

2017. május 3-án (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,

2017. május 7-én (vasárnap) 14.00-15.00 óráig a
bárszentmihályfai kultúrházban,

2017. május 8-án (hétfõn) 10.00-11.00 óráig a
mumori kultúrházban

fogadják az érintett városrész lakóit.

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozóterem

Önkormányzati képviselõk fogadóórái:

Városrészekben tartandó fogadóórák:

FogadóórákGulág-emlékmû Lentiben

kényszermunkát, elhurcolást
és halált jelent… Táborrendsze-
rekrõl beszélünk, melyek egy-
két, de akár több száz kilo-
méterre is lehettek egymástól.
Mindenhol közös volt a kény-
szermunka ténye, az emberte-
len körülmények és a kegyet-
len bánásmód. Közös volt a
titoktartás és a némaság, mert
ha nem, akkor fennállt a ve-
szély, hogy visszakerülhet az
ember. Ha túlélted, hallgass! A
most átadásra kerülõ emlékmû
az elhurcoltak, családtagjaik

elõtt tiszteleg. Jelenheti és je-
lentenie kell azt, hogy aki erre
jár, álljon meg akár fél percre
is és emlékezzen meg mind-
azokról a névtelen és néven
nevezett emberekrõl, akik ál-
dozatává váltak a szovjet kato-
náknak, a szovjet rendszernek
és a magyar kiszolgálóiknak.

Az ünnepség folytatásában
leleplezték az emlékmûvet,

kõfaragó alkotá-
sát, majd a megjelentek az
emlékezés virágait helyezték el
az új kegyeleti helyen.

Molnár Attila
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A kegyeleti parkban kapott helyet a Gulág-emlékmû.

Immár hatodik alkalommal
rendezték az idén a „Vegyes-
házi királyok kora” címmel
tartott regionális történelmi
csapatversenyt, amely korszak

Történelmi verseny Lovásziban

Magyarország történetét öleli
fel 1301-tõl 1526-ig, tudtuk
meg , a

tanárától.

Csáky Lajostól lovászi
Buda Ernõ Általános Iskola

– A versenyre közel har-
minc, négy fõs csapat adta le
nevezését a Dunántúl terüle-
térõl. A benevezett csapatok
két írásbeli forduló alatt mér-
hették össze tudásukat. Itt a
korszakra vonatkozó feladatla-
pokat kellett megoldaniuk, tér-
képet, címert készíteniük és a
kor egy jelentõs uralkodójáról
verset is kellett írniuk – árult
el részleteket az elõzetes fel-
adatokról Csáky tanár úr.

A fordulók után a tíz leg-
jobb csapat jutott be a dön-
tõbe, melyre Lovásziban az
Olajbányász Mûvelõdési Ház-
ban került sor. A döntõbe ju-
tott csapatok

tele-
pülésekrõl érkeztek.

– A döntõben számos írás-
beli feladatot kellett megolda-
niuk a csapatoknak, mint pél-
dául totó, vaktérkép, képfelis-
merés, rejtvény, képkirakás.
Villámkérdésekre is válaszol-
niuk kellett megadott idõn be-

Baksa, Balaton-
almádi, Borsfa, Gyõr, Komá-
rom, Lenti, Tatabánya

lül. Elõzetes feladatként pedig
minden csapatnak egy bemu-
tatkozó verset kellett írnia és
azt itt elszavalnia, valamint a
korszakhoz kapcsolódóan egy
szabadon választott mondát is
el kellett játszaniuk a csa-
patoknak.

– A tanulók teljesítményét
4 fõs zsûri értékelte, a nap vé-
gére a helyezések a követ-
kezõképp alakultak: 1. Felsõ-
gallai bandérium (Tatabánya)
242 pont, 2. Corvinák (Borsfa)
224, 3. Baksai sárkányok és a
hõs lovag (Baksa) 224. Kide-
rült, hogy a 2. és a 3. helyen
holtverseny alakult ki, amit egy
külön feladat megoldásával dön-
töttek el a csapatok. A döntõn
résztvevõ minden csapat és a
felkészítõ pedagógusok okle-
vél és könyvjutalomban része-
sültek. Az elsõ helyezett csapat
tagjai egy díszes üveg plakettel
is gazdagodtak.

– Milyen eredmények szü-
lettek?

dj

A díjazottak…
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„Pálinkás jó reggelt, kö-
szöntöm e szent ünnepen csa-
patom minden tagját, kívá-
nom, hogy töltsék vígan ennek
minden óráját!” Ezekkel a sza-
vakkal köszöntötte

, a
elnöke, a

tagja társait húsvét-
hétfõ reggelén a Templom-
kertben. Az alkalomhoz illõen
népviseletbe öltözött lányok
és fiúk a húsvéti locsolko-
dás hagyományát elevenítették
fel, melyrõl az elnököt kér-
deztük:

– Hagyományõrzõ és te-
remtõ céllal gyûltünk össze a
mai alkalommal, sok táncos
lánnyal rendelkezünk, illõ õket
köszönteni e szép napon.

– Igen, ilyenkor a fiúk már
hétfõ elõtt egy „hajnalfát”
készítenek, amit azoknak a
lányoknak a kapujában
helyeznek el, akiket meg

Borsos Ber-
talan Kerka Kulturális Egye-
sület Kerka Tánc-
együttes

– Ez a hagyomány a rég-
múltba nyúlik vissza…

A húsvéti locsolkodás hagyományát elevenítették fel
szeretnének locsolni, jelezvén
elõre, hogy a lányok igenis
várják majd õket! Hímes tojás,
egy kis pálinka is elõkerül
ezen a reggelen, amikor is régi
módi szerint vödörrel, ma már
inkább kölnivel indulnak a
fiúk locsolkodni. A reggeli fris-
sítõ locsolás nem mindenki-
nek esik jól, õket bizony meg-
kergetik, elfogják és külön ré-
szesülnek egy-egy vödör ál-
dásból.

– Mivel sok a lány tánco-
sunk, megkérjük õket, hogy
egy kicsit csoportosuljanak a
rendezvénytéren, elmondok
egy kis köszöntõt, aztán
amennyi vizünk van, azt mind
rájuk fogjuk „uszítani”.

– Igen, próbálunk az au-
tentikus táncokhoz nyúlni,

– Önök milyen momentu-
mokat idéznek fel ma ezekbõl
a hagyományokból?

– A táncegyüttesnek na-
gyon fontos célja a hagyo-
mányõrzés.

azokat feldolgozni, megjelen-
teni a koreográfiákban. Próbá-
lunk minél több népi elemet
bemutatni, akár a viseletünk-
ben, akár a színpadon. Elsõ
alkalommal rendeztük meg ezt
a hagyományõrzõ locsolko-

Locsolás - hagyományos módon.

dást, ezért ma a táncosokat és
a szüleiket, hozzátartozókat
hívtuk meg, a sikerre való te-
kintettel jövõre már az érdek-
lõdõket, a lakosságot is várjuk,
bevonjuk játékunkba.

(Dányi)

Immár hagyományossá vált,
hogy tavasszal a

óvodapeda-
gógusai ajándékmûsorral ked-
veskednek a Lenti térségi óvo-
dásoknak. A NEMES, NEked
MESélek elnevezésû program-
ról óvodavezetõt
kérdeztük:

– Abban a tevékenységben
gondolkodtunk, amit a gyere-
kek leginkább szeretnek, ez
pedig a mese. A mesék varázs-
latát felhasználva szeretnénk
egy gyermeknapi ajándékot
átnyújtani a városunk környé-
kén élõ kis óvodásoknak. A
szakmai kapcsolatra nagyon
sok fórumot találunk mi óvo-

Lenti Napközi
Otthonos Óvoda

Gál Elekné

Ajándékmûsor ovisoknak
dapedagógusok, viszont, hogy
a gyermekeknek is él-
ményt nyújtsunk, meg kellett
találnunk a formát, ez a NE-
MES, NEked MESélek prog-
ramunk.

– Olyan lelkes óvodapeda-
gógusok dolgoznak nálunk az
óvodában, akik ezt a szabad-
idejüket nem sajnálva megte-
szik, felkészülnek, jelmezeket
terveznek, díszletet alakítanak
ki és próbálnak, félre téve csa-
ládi gondjaikat, a napi munka
fáradalmait.

– Áldozatos munkát kí-
vánhat a napi óvodai munka
mellett felkészülni egy mese-
elõadásra!

– Honnan érkeznek az
ovisok?

– Mi lesz a mese címe?

– Minden járáskörzetbe tar-
tozó óvodát értesítettünk, Ré-
dicsrõl, Csesztregrõl, Nová-
ról, Csömödérbõl, Pákáról,
Zalabaksáról érkeznek gyere-
kek, 150-180 fõ érdeklõdését
jelenti.

– Az ördög három arany-
hajszála és meg kell említenem
Kulcsárné Linger Rita kollé-
ganõm nevét, aki a megálmo-
dója, rendezõje, színpadra állí-
tója volt ennek a mesének. A
mese szereplõgárdáját pedig a
székhelyóvoda tíz óvodapeda-
gógusa adta.

dj

Az óvodapedagógusok elõadása.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Lenti és Vidéke Hirde
ssen

nálu
nk !
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Együttmûködési megálla-
podást kötött a közelmúltban a

és a megújult
. Az utóbbitól

frissen megválasztott el-
nököt kérdeztük a változá-
sokról:

– Elsõsorban a régi jól be-
vált programjainkat szeret-
nénk megújítani, bõvíteni kí-
vánjuk a taglétszámot, egy
kicsit fiatalosabbá alakítanánk
a már tíz éve mûködõ egye-
sületet. Kerékpártúrák, gyalog-
túrák, magashegyi túravezeté-
sek alkotják a már hagyomá-
nyos programokat, szeretnénk
bõvülni vízi sportokkal, gon-
dolok itt a rafting túrákra. Gya-
logtúrákat és kerékpáros túrá-
kat havonta szerveznénk, eze-
ken kívül természetesen meg-
hívásoknak is eleget teszünk
hasonló szervezetek sportprog-
ramjaira is ellátogatunk majd.

Lenti és Térsége Polgárõr Egye-
sület Mocorgók
Egyesület Kovács
Erik

– A mai alkalommal egy
„demonstráló” együttmûkö-

Együttmûködést kötöttek
dés résztvevõi lehetünk, hi-
szen polgárõr autós felveze-
téssel, épp az új 24 órás városi
kerékpáros maraton távján
hajtanak végig!

Szabó Gábor

– Igen, ez is a megújulá-
sunk része. Mindkét egyesület-
nek nagyon fontos célja a bal-
eset megelõzés, a közlekedés
biztonság, ezért úgy gondol-
tuk együtt kell mûködnünk
a sportrendezvények szerve-
zésében és lebonyolításában.
Megállapodásunk tükrében
kölcsönösen segítjük egymás
munkáját.

, a Lenti és
Térsége Polgárõr Egyesület el-
nöke a következõképp foglalta
össze az együttmûködés tar-
talmát:

– 2013 óta mûködik egye-
sületünk, 45 fõs tagsággal vég-
zünk Lenti város és vonzás-
körzetében köz-és közlekedés-
biztonsági feladatokat. Ott va-
gyunk a város legnagyobb
programjain, mint például a

Lenti Nyári Esték rendezvény-
sorozaton. A közelmúltban a
Lentihegyi gazdáknál jártunk,
szórólapok segítségével hívtuk
fel a figyelmüket a pincék va-
gyonvédelmére. A polgárõr-
ségnek egyik kiemelt feladata
a közlekedésbiztonság, köztük
a kerékpáros balesetek meg-
elõzése. A Mocorgók Egyesü-

lettel történt megállapodá-
sunk fõ eleme a 24 órás Ke-
rékpáros Maraton és a Pannon
Maraton Nemzetközi Kerékpá-
ros versenyek biztosítása.
Ezentúl minden kerékpáros
rendezvényen részt veszünk,
közösen felelünk a közlekedõk
biztonságáért.
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Mindkét egyesületnek fontos céljai vannak.

Második alkalommal adott
otthont a

a sajátos ne-
velési igényû és beilleszkedési
és tanulási magatartási nehéz-
ségekkel küzdõ gyermekek
számára kiírt megyei szépíró
versenynek.

tanítónõ gyógypedagó-
gust a verseny szervezõjét elõ-
ször épp a tanulók kiválasztá-
sának szempontjáról kérdeztük:

– Lehetõséget szeretnénk
biztosítani ezeknek a tanulók-
nak, hogy megmutassák tehet-
ségüket és arra törekszünk,
hogy a résztvevõk pozitív meg-
erõsítést kapjanak.

– A vetélkedõt hosszú idõn
keresztül Nagykanizsán szer-
vezték, majd megkaptuk a le-
hetõséget, hogy pályázzunk a
verseny megrendezésére. Tava-
lyi vetélkedõnk országos felju-
tási lehetõséggel is bírt, az
idén ez lesz a legmagasabb
szintû megmérettetés.

– Sajátos nevelési igényû
gyermekek közé tartoznak az
olvasási és írás nehézséggel
küzdõk, a figyelem, koncentrá-
ció és aktivitás zavarral küzdõ
gyermekek. A feladtuk egy
elõre meghatározott irodalmi
szöveg másolása, mivel közel
van a Költészet Napja, minden
korosztály számára verseket

pákai Öveges József
Általános Iskola

Kancsalné Nemes
Mária

– Hogyan talált otthonra
Pákán ez a vetélkedõ?

– Hogyan lehet felkészülni
a szépíró versenyre?

Szépíróverseny Pákán
választottunk. Négy korosztály-
ban, hattól, tizennégy éves ko-
rig vetélkednek a gyerekek. A
zsûri figyeli a szöveg összké-
pét, a sorok egyenletességét, a
szóközök kialakítását és pél-
dául a szabályos betûalakítást
és kapcsolást. A feladat tehát a
minél pontosabb másolás.

– Valóban és fontos szem-
pont, hogy a kézírás szépségé-
re, pontosságára is felhívjuk a
figyelmet versenyünkkel.

– Mindez egy probléma
nélküli gyermeknek is kihí-
vást jelenthet!

Megtudtuk még, hogy a
megye 28 intézményébõl 142
tanuló vett részt a versenyen
és a szervezõk eltökélt szándé-
ka a lehetõségek birtokában
hagyományossá tenni a vetél-
kedõt. A Lenti Vörösmarty Mi-
hály Általános Iskolából

és
felkészítõ tanárok

társaságában négy alsó tagoza-
tos és három felsõ tagozatos
versenyzõvel találkoztunk,
akik között már volt, aki az
országos szintig is eljutott.

tanár-
nõ a gutorföldi

kísérte, aki sokat gyako-
rolt erre a versenyre:

– Az iskolában és otthon az
anyukámmal is sokat gyakorol-

Ara-
nyosné Fehér Hajnalka Ko-
vács Edit

Borbélyné Kovács Erika
Kaszás Fló-

riánt

tunk, nem voltam még soha
ilyen versenyen, de azért nem
izgulok – vágta ki magát ügye-
sen kérdésünkre Flórián.

A verseny végeredménye a
legjobbak tekintetében, kate-
góriánként:

I. kategória: I. helyezett:
Humpok Béla, dr. Szántó Imre
Általános Iskola, Alsópáhok.

II. kategória: I. helyezett:
Kustán Lili, Kárpáti János Ál-
talános Iskola és Alapfokú Mû-
vészeti Iskola, Gyenesdiás.

III. kategória: I. helyezett:
Csizmadia Dávid, Zalaszentba-
lázsi Petõfi Sándor Általános
Iskola.

IV. kategória: I. helyezett:
Horváth Gabriella, Pákai
Öveges József Általános Iskola.

A verseny résztvevõi és a szervezõk.

Kancsalné Nemes Mária
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A az
összekötõ észak-déli

irányú tranzit út és a körülötte
fekvõ térség gazdasági fej-
lesztését célul tûzõ európai
területi társulás 2013. decem-
beri megalakulását követõen
folyamatosan napirenden volt
egy olyan szakmai mûhely
kialakítása, amely összefogja
és segíti a négy ország 9 ré-
gióját tömörítõ szervezet tevé-
kenységét.

Zala megye számára meg-
tiszteltetést jelent, hogy a ta-
gok döntése alapján itt ala-
kíthattuk ki a szakmai munkát
végzõ ,
amely végül 2016. május 5-én
kezdte meg hivatalosan is
tevékenységét. A színvonalas
szakmai munka biztosításához
elengedhetetlen tényezõ volt
a központ fenntartásához
szükséges anyagi alapok meg-
teremtése. Ebben jelentõs sze-
rep jutott a

-nek –
mint a

a
közös mû-

ködtetõje – a
ETT-16

kódszámon meghirdetett, az
Európai Területi Társulások
2016. évi mûködési és fejlesz-
tési támogatásra kiírt pályá-
zati felhívására benyújtott
ETT-16-0020 azonosító számú
pályázata keretében elnyert
3.000.000 Ft összegû vissza
nem térítendõ támogatásnak.

Az elmúlt idõszakban a fej-
lesztési tevékenységet megala-
pozó tanulmányok készültek
a Stratégiai Központban. A
közép-európai államok közle-
kedési és áruszállítási útvona-
lait illetõen az egyik legfonto-
sabb megállapítás, hogy amíg
a szomszédos nyugati orszá-
gokban az autópályák és vas-
úti közlekedési lehetõségek
könnyen elérhetõek és sokré-
tûek, addig az új tagálla-
mokban, elsõsorban

és
ez nem állja meg a

Baltikumot Adriai-

tengerrel

Stratégiai Központot

Zala Megyei Terü-

letfejlesztési Ügynökség Köz-

hasznú Nonprofit Kft.

KEKF ETT Stratégiai

Központjának Zala Megyei

Önkormányzattal

Külgazdasági és

Külügyminisztérium

Lengyel-

országban, Szlovákiában, Ma-

gyarországon Horvátor-

szágban

helyét. Számos KKEU térség-
ben hiányoznak a megfelelõ
szállítási összeköttetések a
fõbb áruszállítási folyosók-
hoz. Fejletlen az intermo-
dalitás (egy út során többféle
közlekedési mód kombinálá-
sa) a közúti szállítás dominan-
ciájával és az úgynevezett füg-
gõleges közlekedési tengely
hálózata – amely jobban ösz-
szekapcsolná a KKEU orszá-
gok közlekedési hálózatát és
elõsegítené ezek gazdasági
integrációját – jóval elmarad a
kívánt értéktõl.

A kedvezõtlen helyzet
megszüntetése érdekében a
társulás megoldásokat kíván
találni és javaslatokat tenni
azokra a sokrétû kihívásokra,
amelyeket a szállítás generál
KKEU-ban, úgymint a nem
megfelelõ határátkelõ hálózati
kapcsolatok és a TEN-T folyo-
sókhoz való kapcsolódások, a
nem praktikus szabályozás és
a természet kimerítõ haszná-
lata a közúti áruszállítás által
generált zaj és légszennyezés
által.

Mindezek érdekében a Stra-
tégiai Központ legfontosabb
céljai között szerepel egy kö-

zép-kelet-európai közlekedés-
politikai és koordinációs cso-
mópont létrehozása, vagyis
kapcsolatok kiépítése közle-
kedésfejlesztési, közlekedés-
politikai mûhelyekkel a térség
országaiban, a KKE országok-
ra vonatkozó közlekedési és
áruszállítási adatok és infor-
mációk szisztematikus gyûjté-
se, a témához kapcsolódó in-
novációk figyelemmel kíséré-
se és ezek megosztása a tár-
sulás tagjai körében.

Elkészült a térséget átszelõ
Balti-Adriai maghálózati korri-
dorról és a Mediterrán korri-
dorról szóló összefoglaló ta-
nulmány is, amely kiinduló
pontot jelenthet a társulás ál-
tal szorgalmazott fejleszté-
sekhez.

Mindezek mellett fontos
az így megszerzett informá-
ciók társuláson belüli terjesz-
tése is, ezért kéthavonta hír-
levelet készít a Stratégiai Köz-
pont az aktuális hírekrõl és
jogszabályi, illetve egyéb vál-
tozásokról.

Készült egy a stratégiai ter-
vezést segítõ helyzetelemzés
is a térségre vonatkozóan,
amely részletesen vizsgálja az

észak-déli folyosó által érintett
országok közlekedéspolitikai
helyzetét az európai hálózat-
tal összefüggésben, valamint
elkészült a stratégiaalkotáshoz
alapvetõen szükséges SWOT
elemzés (erõsségek, gyenge-
ségek, lehetõségek, veszélyek)
a térségre vonatkozóan. Ezek
a dokumentumok bemutatás-
ra kerültek a társulás 2017.
február 21-én Wroclawban
tartott közgyûlésén, ahol
egyebek mellett a grémium
elnökévé választották

, a lengyelorszá-
gi
tagját.

A következõ idõszak ki-
emelkedõ feladata lesz a
KEKF ETT stratégiájának ki-
dolgozása, a hozzá tartozó
cselekvési tervekkel együtt,
amelyek elvezethetnek a tár-
sulás céljainak megvalósulásá-
hoz. A nagy ívû tervek meg-
valósításához szükséges erõ-
források elõteremtése érdeké-
ben folyamatos pályázati tevé-
kenységet is végez a Központ,
így például pályázatokat nyújt
be a , illetve
a Közép-Európa

felhívásaira.

Tadeusz

Jedrzejczakot

Lubusi Régió Testületének

Visegrádi Alapok

Transzna-

cionális Program

Betekintés a Közép-Európai Közlekedési Folyosó Európai Területi
Társulás Zalaegerszegi Stratégiai Központjának munkájába

A KEKF ETT közgyûlésének tagjai. Középen az elnök Tadeusz Jedrzejczak, balról a második
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke.

Lenti és Vidéke
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Az adósságkonszolidáció-
ban részt nem vett önkor-
mányzatok számára kiírt pályá-
zaton nyert 6,5 millió forint
felhasználását kezdték meg
Reszneken – tájékoztatott

polgármester. A
pályázat keretében kerül sor a

külsõ-belsõ renová-
lására, a és a

járda aszfaltozására, vala-
mint a vizesblokkjá-
nak felújításának befejezésére.

kérdeztük Kercsmár Istvánt.
– A felújítási munkálatok

közül elsõként a ravatalozó kül-
sõ és belsõ felújítására kerül
sor. Felújítjuk az épület külsõ
vakolatát és színezést is vég-
zünk. Sok helyen elhasználó-
dott és hullott a belsõ vakolat,
azt is meg kell erõsítenünk. A
belsõ térben a falak kiegyen-

Kercs-
már István

ravatalozó
Kossuth úti Béke

téri
kultúrház

– Milyen munkálatokat vé-
geznek a ravatalozónál? –

Felújítások Reszneken

lítését, glettelését, valamint fes-
tését kell megoldanunk. A fa
szerkezet és a torony farészé-
nek festésében a közmunká-
sok is közremûködtek. A ren-
deletnek megfelelõen a vizes-
blokk kialakítására újonnan
kerül sor, amely magában fog-
lalja kézmosó és toalett kiala-
kítását. A földmunkálatok el-
végzésében szintén részt vet-
tek a közmunkásaink.

– Mintegy kétmillió forint
áll rendelkezésre a pályázat
szerint. Ez nem fedez minden
költséget, ezért keressük a le-
hetõséget, hogy a belsõ bur-
kolat felújítását is meg tudjuk
oldani. Remélhetõleg megtalál-
juk a megoldást.

– Milyen összeg áll a rendel-
kezésükre a pályázatból, min-
dent meg tudnak valósítani a
rendelkezésre álló keretbõl?

dj

A ravatalozó is sorra került…

Horváth Ottó, Zalabaksa

Berkes József

– Kik az állandó segítõi a
verseskötet bemutatóin?

polgármestere hívta fel a fi-
gyelmünket : Tûz
voltam (2015) címû kötetének
sikerére, a falubeli alkotó ugya-
nis megyeszerte kötetbemuta-
tókat tart, személyes kapcso-
latot teremtve olvasóival. Ber-
kes József vesrseskönyvével
már korábban, megjelenésekor
foglalkoztunk lapunk hasáb-
jain, az alkotót most ottho-
nában kerestük fel és kérdez-
tük a találkozóiról:

– Elõször is Vogl Mária,
aki a kötet lektora is volt, õ
vezeti a találkozókat és a
verseimet is szavalja. Papp

Kötetére megyeszerte kíváncsiak…

Ferenc állandó versmon-
dónk, továbbá Salamon Ká-
rolyné és Horváth Nikolett
mûködik közre még a bemu-
tatókon.

– Legutóbb szülõvároso-
mat, Keszthelyt ajándékoztam
meg kötetemmel. A Fejér György
könyvtár igazgatónõje, Pappné
Beke Judit és dr. Cséby Géza
író, költõ, irodalomtörténész
fogadta stábunkat az esten,
utóbbi gyermekkori barátom
is egyben. Külön büszkeséggel
tölt el, hogy az esemény a Köl-
tészet napja alkalmából volt
meghirdetve, továbbá két iro-
dalomtörténész barátom, dr.
Zágorecz Csuka Judit és Zad-
ravec Szekeres Ilona Szlovéniá-
ból is elkísért bennünket.
Szilvágyra az önkormányzat
meghívása alapján mentünk,
de bemutatkoztunk Nován,
Zalaegerszegen a Keresztury
ÁMK-ban, az ott mûködõ kert-
barát egyesületnél. Csesztre-
gen a Korhatártalanok nyugdí-
jasainak mutattuk be a köny-
vemet. Minden szíves meghí-

– Hol jártak a versekkel
legutóbb?

vásnak megpróbálunk eleget
tenni.

– Szilvágyon például „új-
donságként” könyveltek el, ek-
kor fogták elõször kezükbe a
könyvet olvasóim. Nován a
program után hosszan elbe-
szélgettünk a jelenlévõkkel a
múltról, verselésrõl, lektorom
pedig úgy fogalmazott: „szeret-
hetõ verseket írtam”.

–

– Amikor verseirõl beszél-
gettünk, elmondta, a klasszi-
kus verselést kedveli, Petõfi,
József Attila áll közel a szívé-
hez. Hogyan fogadták verseit
az olvasók?

Arra gondoltam az elõbb a
klasszikus verselést említve, köz-
érthetõek, egyszerûek a versei,

rímbe faragott életérzések ad-
ják a költészetének magját.

– Milyen írásmûvön dolgo-
zik most?

D.J.

– Valóban az életrõl, a saját
életemrõl, az emberekrõl szól-
nak a verseim, közérthetõ
megfogalmazásban. Korosztá-
lyomnak is szól, az emlékei-
men keresztül pedig talán a
fiatalabbakat is megszólítom.

– Prózai írásom, A városi
fiú címmel már a kiadónál van.
Ebben helytörténeti tartalma-
kat bontok ki, hiszen itt éltem,
azoknak az embereknek akar-
tam emléket állítani, akiknek a
nevét talán máshol nem emlí-
tik. Másik, éppen folyó mun-
kám több témát ölel fel. A
környék szólásait dolgozom
fel, vannak köztük pikánsak is,
de az is hozzátartozik az éle-
tünkhöz. A másik részben no-
vellák, elbeszélések lesznek és
vagy hatvan versembõl váloga-
tok majd. Vegyes munkának
hívom, mert úgy érzem, hogy
életkoromnál fogva már nem
lesz idõm minden mûfajban
teljes kötetet produkálni.

Berkes József kötetével.

felvételt hirdet

munkakörbe.

Betanítást vállalunk.

kiemelt bér, Erzsébet utalvány,

munkába járás támogatása,

Lenti-Zalabaksa-Pórszombat-Becsvölgye-Csonkahegyhát-

Zalaegerszeg útvonalon szerzõdéses buszjárat.

kárpitos

Amit ajánlunk:

Jelentkezés személyesen a telephelyen 10:00-12:00 óráig:

Zalaegerszeg, Malom utca 2. • Tel.: 06-92/511-900

SITFORM Bútorgyár Bt.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje

Kisteljesítményû kazán fûtõ

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése

E-000803/2014/A001

E-000803/2014/A007

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Helyi összefogással, kéttu-
catnyi ember önkéntes mun-
kájával és a közfoglalkoztatot-
tak segítségével kezdõdött el a
közelmúltban a falu játszóteré-
nek megújítása .

polgármes-
ter elmondta, képviselõtársai-
val együtt maguk is szerszámot

Rédicsen
Soós Endréné

Önkéntes munkát is vállaltak a rédicsiek

fogtak, hiszen fontosnak tart-
ják a falu gyermekeinek bol-
dogságát, a mozgás és játék-
lehetõségek bõvítését.

– Több mint száz óvodás és
iskolás gyermek él a faluban,
valós az igény egy kicsiket és
nagyobbakat is kiszolgáló ját-
szótérre – tájékoztatott Soós

Endréné – Nagyon örültünk
képviselõtársaimmal, amikor
megláttuk, hogy milyen sokan
eljöttek önkéntes munkát vé-
gezni, feladatot tudtunk adni
közfoglalkoztatottaknak is, ha
pedig nem végzünk el a mun-
kálatokkal idõben, természete-
sen gépi munkát is igénylünk.

–

– Kiástuk az esési helyeket,
amelyet aztán homokkal, ka-

Milyen munkát végez-
tek el?

viccsal borítunk be. Játszóvár,
többféle hinta, mászóka, ho-
mokozó várja majd a gyere-
keket, sõt egy drótkötélpálya is
kialakításra kerül. Ez utóbbi-
hoz felhasználjuk majd a most
kiásott földet. Önerõbõl vé-
gezzük a beruházást, nagy se-
gítség a mai önkéntes munka,
közel négy és fél millió forint-
ba fog kerülni a játszótér ter-
veink szerint.

dj

Soós Endréné (jobbról) is kivette részét a munkából.
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Nyár út 1.8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter,

Kerékpáros Iskola Kupa

A
az általá-

nos iskolás fiatalok helyes köz-
lekedésre nevelése céljából
május elején közlekedésbiz-
tonsági vetélkedõt rendezett
Zalaegerszegen, amelyet városi
vetélkedõk elõztek meg (Nagy-
kanizsán, Zalaegerszegen, Keszt-
helyen és Lentiben).

Lenti Város Baleset-meg-
elõzési Bizottsága a városi se-
lejtezõt április 19-én rendezte
meg Lentiben a Vörösmarty
Mihály Általános Iskolában,
melyre a térségbõl összesen
65 gyermek jelentkezett – tud-
tuk meg c.
rendõr századostól, a Lenti
Rendõrkapitányság baleset-
megelõzési fõelõadójától.

– Az elméleti teszt (KRESZ-
teszt) kitöltését követõen gya-
korlati versenyre (kerékpáros
ügyességi pálya) került sor –
mondta a verseny részletei-
rõl a szervezõ – A városi se-
lejtezõ alkalmával a legjobban
teljesítõ 3 lány-, és 3 fiú-
versenyzõ jut tovább a megyei
fordulóba.

Zala Megyei Baleset-
megelõzési Bizottság

Komláti Beatrix

– Kik nevezhettek a ver-
senyre?

– Az általános iskola 5-8.
osztályos tanulói, akik 15. élet-
évüket még nem töltötték be
és kerékpáros alaptudással
rendelkeznek. A KRESZ-teszt is
megkívánta a felkészülést, hi-
szen a kerékpárosokra vonat-
kozó kérdéseknél az elsõbb-
ségadás, a jobbkéz-szabály, a
táblák ismerete, vagy épp a
sebesség helyes megválasztása
fontos a közlekedésnél. Az
ügyességi pálya többek között
billenõ pallót, körfolyosót,
szlalomozást, rázópadot tartal-
mazott, melyekhez jó egyen-
súlyérzékre, a kerékpár, mint
eszköz, komolyabb ismeretére
volt szükség.

– A megyei verseny az
elmúlt évek tapasztalatai alap-
ján elméleti (kerékpáros KRESZ-
tesztlap kitöltés), valamint gya-
korlati (26-os kerékpárral
ügyességi pálya) végrehajtás-
ból áll. A továbbjutók az Or-
szágos Kerékpáros Iskola Ku-
pa döntõjén vehetnek részt,
amely május 16-18. között Sár-
váron kerül megrendezésre.

– Hogyan zajlik majd a
megyei és országos verseny?

dj

A lenti versenyre 65 gyermek jelentkezett.

Csurgó, Debrecen, Szom-
bathely, Pápa úszóverse-
nyeinek összefoglalóját kap-
tuk meg , a
Lenti GYÚK vezetõedzõ-
jétõl.

– Az elmúlt idõszak igen-
csak mozgalmasnak mondható
a Lenti GYÚK úszóinak életé-
ben, szinte minden hétvégén
versenyre voltunk hivatalosak.

Kiss Tamástól

Versenyrõl versenyre…
Kiváló eredményekkel és egyé-
ni csúcsokkal kezdtük meg a
felkészülést a bajnokságokra,
bár az alapozásunk kissé ki-
csúszott az idõbõl. Ennek oka,
hogy a versenyek besûrûsöd-
tek a magyarországi világbaj-
nokság szervezése miatt, így
több versenyt elõre kellett
hozni az utánpótlás versenyez-
tetésben is.

– Melyik versenyüket, elért
eredményüket emelné ki?

– Kiemelném az esemé-
nyek közül Debrecent, ahol a
„B” kategóriás Országos Diák-
olimpiai Döntõn a lenti me-
gyei bajnokok képviselhették
Zala megyét: Pusztai Kornél
100 m hát, Lukács Dorka 100
m gyors, Kõmûves Balázs 100
m mell, Simon Zsófia 100 m
mell, Nyári Eszter 100 m hát
(ebben a korosztályban csak
lenti úszók szereztek megyei
bajnoki címet). III. korcsoport
4x50 m gyors váltó Arany Já-
nos Ált. Isk. és Ami-ból, Tiszai
Tamara, Mayer Viktória, Dobó
Katinka, Szabó Júlia váltó, il-
letve Szabó Júlia 100 m gyor-
son és 100 m háton képviselte
a lenti iskolák színeit. Csurgón
a Zala-Somogy megyei körver-

senyen vettünk részt. Délelõtt
20 fõs, délután pedig 34 fõs
csapattal vettünk részt össze-
sen 17 arany, 13 ezüst és 15
bronz-dobogós helyezést és 45
pontszerzõ helyet értünk el,
így a csapat a második leg-
eredményesebb klubként zár-
ta a fordulót. Pápán két ver-
senyzõvel vettünk részt az
Úszósuli Körverseny III. fordu-
lóján. Eredmények: Holl Han-
na 100 m gyors 4. hely, 100 m
hát 3. hely, 100 m mell 3. hely,
100 m vegyes 5. hely és Hor-
váth Eszter 100 m gyors 5.
hely, 100 m hát 1. hely, 100 m
mell 7. hely, 100 m vegyes 6.
hely. A felkészülésben jól hala-
dunk és remélem, mindenki
teljes erõvel tud készülni a
további megmérettetésekre.

D.J.

A lenti versenyzõk jól szerepeltek.
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Az ünnepnek megfelelõen
alakult át a , a

városrészben a
karácsonykor még betlehem-
nek helyet adó fûzsátor a kul-
túrház mellett. A közelgõ ün-
nepek elõtt a helyiek életnagy-
ságú húsvéti nyulakat állítottak
a sátorban, mellettük további

Lentiben bár-
szentmihályfai

Az átalakult fûzsátor

ünnepi szereplõk, bárányok és
húsvéti tojások is helyet
kaptak.

A településrészben nem ez
volt az egyetlen nagyközön-
ség elé tárt húsvétváró de-
koráció, Bárhelyen a harangláb
elõtt találhattunk „húsvéti
csendéletet”.

2017. április 22-én ötödik
alkalommal került megrende-
zésre a a

szervezésében.
A versenyzõket

Lenti polgármestere
köszöntötte, aki az ötödik alka-
lom tiszteletére a sütigolyóból
készült tortán meggyújtotta a
tûzijátékot. Beszédében kitért
arra, hogy tánc nélkül el-
képzelhetetlen a mindennapi
élet, a tánc egy csodálatos
dolog, mindenki részt vehet
benne, az önmegvalósítás esz-
köze, egy kibontakozási lehe-
tõség.

A verseny amatõr csopor-
tok részére biztosított verseny-
zési lehetõséget, melyen 22
tánccsoport 481 táncosa lé-
pett színpadra 147 koreográfiá-
val, ami ismét rekordnak szá-
mít. A késõ estébe nyúló
rendezvényen 5 kategóriában
mérethették meg magukat a
versenyzõk. A legnépszerûbb
idén is a színpadi show tánc, a
mûvészi látványtánc és az
open kategória volt, melyet a
versenytánc és a hip-hop ka-
tegória követett. A versenyzõk
Dunántúl 3 megyéjébõl

Lenti Táncverseny
Városi Mûvelõdési Központ
Lenti

Horváth
László,

Ba-

Rekordszámú koreográfiával jubilált a Lenti Táncverseny
ranya, Veszprém Zala

Novák Tamás

Lakatos-Var-
ga Boglárka

Károly Róbertné

Kelta Álom
Ír Sztepp Tánccsoport

(Deák Fanni, Szalai Dó-
ra, Sabján Bianka, Varga
Noémi, Szabó Júlia, Sabján
Botond, Ferecskó Júlia),

és me-
gyébõl érkeztek.

A zsûri tagjai
zsûrielnök, Nívó díjas társas-
tánc pedagógus,

modern és klasz-
szikus balett táncpedagógus és

tánc- és drá-
mapedagógus voltak.

A háromtagú zsûrinek idén
is többször volt nehéz a dolga,
hiszen a felkészült versenyzõk
látványos és színvonalas pro-
dukciókkal kápráztatták el a
közönséget.

Lenti városát a
képvi-

selte

akik 6
koreográfiát mutattak be a
táncversenyen, eredményeik a
következõk:

– 2 elsõ helyezés (Deák Fan-
ni-Irish Mix koreográfia, All for
One kategória Magyar táncok);

– 2 arany minõsítés (Deák
Fanni, Szalai Dóra- Roundtable
River koreográfia, Sabján Bian-
ka, Varga Noémi- Thunder&
Lighting koreográfia);

– 1 harmadik helyezés
(Three hand koreográfia);

– 1 negyedik helyezés (Ka-
rib tenger kalózai koreográfia).

Valamennyi koreográfiát
Deák Fanni állította össze és
készítette fel a táncosokat.

A versenynapon kétszer ke-
rült sor eredményhirdetésre,
átadásra került a V. Lenti
Táncverseny Bajnoka cím, me-
lyet a érkezõ

érdemelt ki.
A zsûri különdíjban része-

sítette , a Foot-
Notes Dance Company tán-
cosát, aki Veszprémbõl érke-
zett, illetve , a Re-
zidance táncosát.

Pápáról Balance
Dance Team

Szabó Lorettát

Tóth Olivért

A szervezõk idén újdonság-
ként össztáncot szerveztek a
Városi Mûvelõdési Központ
elõtti téren, melyen bárki részt
vehetett és nagy sikert aratott,
ahogy több százan együtt
táncoltak.

A táncverseny megvalósítá-
sában a Városi Mûvelõdési
Központ dolgozóin kívül lel-
kes szülõk, önkéntesek vettek
részt, és az aprólékos részle-
tekkel megtervezett forgató-
könyv alapján gördülékenyen,
mindenki megelégedését szol-
gálva bonyolították le az V.
Lenti Táncversenyt.

A lenti táncosok ismét nagyszerûen szerepeltek.

Újdonság volt idén az össztánc.
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Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiapark
Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu

MEGNYÍLT A SZABADTÉRI STRANDFÜRDÕ

..... ahol feltöltõdhet

energiával!

A pihenés oázisa

Zalában .....

LENTIBEN!

„Egy falatnyi Itália”

Frissen gyúrt tészták

Hús- és halételek

Salátatálak

Desszertek

�

�

�

�

Eredeti olasz receptek alapján

HELYBEN KÉSZÍTETT

Májustól a VÉN DIÁK étteremben!

Házi készítésu szörpök több ízben!

Minden ételünkhöz hozzáillo borokat kínálunk/ajánlunk

kedves vendégeinknek!

HAMISÍTATLAN OLASZ ÍZEK VILÁGA LENTIBEN

Nyitva tartás

csütörtök
10-22-ig

péntek-szombat
10-23-ig

vasárnap: szünnap

hétfo-kedd-szerda
10-15-ig

Tel.: 92/334-858


