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Két új fejlesztés is folyamatban van városközpontjában,Lenti
tájékoztatott polgármester. Az egyik a piac te-Horváth László
rületének felújítása, a másik pedig az autóbusz-pályaudvar
építése.

– Az előző esetében már elkezdődött az átépítés, elbontották
a felesleges beton elemeket, tehát zajlik a beruházás. Az utazó-
közönséget is érinti az autóbusz-pályaudvar át- illetve újjáépí-
tése, hiszen sok a bejáró és az egyéb utas a térségből. A régi
buszpályaudvar teljesen elbontásra kerül, ezért szükséges ideig-
lenes megállóhelyeket kialakítani, valamint a forgalmi rendben
is változások lesznek. Egyébként a beruházás, melyet közösen az
Északnyugat-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel va-
lósítunk meg, megközelíti az 500 millió forintot. Az 1970-es
évek elején létesült autóbusz pályaudvar épületegyüttese mind

Új autóbusz-pályaudvar épül Lentiben
Változik a forgalmi rend

A kialakított ideiglenes megállóhelyek és konténerek a kiszol-
gáló egységeknek.

Pórszombaton október kö-
zepén rendeztek ünnepséget,
ahol a település szépkorú
lakóit köszöntötték.

A rendezvényen részt vett
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyűlés alelnöke is, aki
Tánczos László polgármester
mellett köszöntötte a nyugdí-
jasokat. Az idősek szép szám-
ban jelentek meg az eseményen,

Pácsonyi Imre (középen) is köszöntötte a pórszombati szép-
korúakat.

Idősek köszöntése Pórszombaton
ahol kulturális műsor és ven-
déglátás várta őket. Színpadra
lépett a Csesztregi Pávakör, a
helyi ,Rozmaring tánccsoport
majd érkezettPostás Józsi
szórakoztató zenés előadással.

Mindezt megelőzően kü-
lön köszöntötték a falu két
legidősebb lakóját, a 91 éves
Lőrincz Ernőnét és a 95 éves
Kovács Ferencet.
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Lentiben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében mintegy 65 millió forint értékben újult meg a „Nap-
sugár” Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat lenti szer-
vezetének helyet adó épület.

Ünnepélyes keretek közt avatták fel az új külsőt kapott épü-
letet, melyben a család és gyermekjóléti szolgálat hosszú távon
tudja biztosítani a törvényi előírásoknak megfelelő adminiszt-
rációs és ügyfélfogadási feladatait.

– A Zala Megyei Önkormányzat egyik legfontosabb feladata
az európai uniós források felhasználásának koordinálása, ellen-
őrzése, támogatása – mondta az átadáson , a megyeidr. Pál Attila
közgyűlés elnöke. – A megyei jogú városok kivételével 23 mil-
liárd forint áll rendelkezésre a megye településeinek fejlesz-
tésére, ebből már több mint 90 százaléka támogatási szerződés-
sel rendelkezik. Sok-sok új beruházás valósulhat meg ebből,

Megújult a „Napsugár” Lentiben
legyen az kerékpárút, egészségügyi vagy szociális ellátást
biztosító épület. Az elkészült fejlesztések azt mutatják, hogy
ezek a források jó helyre kerültek. Lentiben szociális és gyer-
mekjóléti intézményt avattunk, értéke kettős, hiszen egy régi
épületet mentett meg ezzel a város, a gyermekeknek, rászoru-
lóknak pedig kényelmes, komfortos, míg a családsegítő szolgálat
munkatársainak jól használható intézmény áll rendelkezésükre.

Hozzátette: korábban az óvoda is megújult a településen, míg
jelenleg két háziorvosi rendelő és folyamatban van két házi-
orvosi rendelő megújítása is.

A kivitelező helyi Le-Ko Kft. által elvégzett munkákról
Horváth László, Lenti polgármestere számolt be részletesen.

– A „Napsugár” Család- és Gyermekjóléti Központ és Szol-
gálat szervezete Lenti járás 48 településén látja el feladatait,
munkájukban egyre nagyobb gondot okozott, hogy korábbi szék-
helye sem jellegében, sem alapterületében nem volt alkalmas
erre – mondta Horváth László. – Szükségesé vált olyan osztható
ügyfélszolgálati tér kialakítása, amelyben a belső adminiszt-
rációs munkafolyamatokat és a kliens fogadást elkülönítetten
tudják biztosítani. Az ehhez szükséges épületet a város önkor-
mányzata biztosította. Az új székhely kialakítása mellett a műkö-
déshez szükséges alapvető eszközök, mint informatikai eszkö-
zök, irodabútorok beszerzésére sor került. Az ügyfelek lakókör-
nyezeti elérése érdekében kerékpárok és egy személyautó meg-
vásárlása valósult meg. A családbarát funkciók kialakítás céljá-
ból az ügyfélfogadó térben játszósarok került kialakításra. A fej-
lesztés keretében a kétszintes épület földszintjén közel 108 négy-
zetméteren került kialakításra az ügyfélbarát fogadótér és
helyezkednek el az épület kiszolgáló helyiségei. Az emeleten,
112 négyzetméteren a központ és a szolgálat különálló irodája a
munkatársakat kiszolgáló egyéb helyiségek kaptak helyet. A
fejlesztés tartalmazta az épület teljes külső hőszigetelését és a
nyílászárók cseréjét, az épület teljes gépészeti megújítását és az
akadálymentesítést is.

Balról dr. Pál Attila, Bujdosóné Bagó Judit és Horváth László.

épületszerkezeteiben, mind
funkciójában már nem felel
meg a mai elvárásoknak. Az
előzetes kalkulációk alapján a
meglevő épület átalakítása sem
gazdaságilag, sem műszakilag
nem támogatható. A fentiek
alapján a pályázat célja a
meglévő állomásépület elbon-
tása és új épület építése. Az
épület mellett szükséges a
környezet újjáépítése, a fe-
leslegessé váló burkolt felü-
letek parkosítása, a felszálló
helyek és a buszparkolók fe-
lülvizsgálata, racionalizálá-
sa, tényleges igényekhez iga-
zítása.

– Milyen lesz az új pálya-
udvar?

– A fejlesztés keretében az
új autóbusz-pályaudvar hat in-

Új autóbusz-pályaudvar épül Lentiben
duló valamint három érkező
autóbusz-beállóval épül. Az
autóbusz-állomás közlekedési
rendje és a közúti csatlako-
zások változatlanok maradnak.
Az épületben kapnak helyet az
utasforgalmat kiszolgáló he-
lyiségek, korszerű információs
monitorral felszerelt utasváró,
az utasváróból közvetlen el-
érhetőséggel elővételi jegy-
pénztár, információs iroda. Az
utasforgalom számára létesített
szociális helyiségek egy része
akadálymentesített lesz. Az
alaptevékenységet kiszolgáló
egyéb tevékenységeket ellátó
helyiségek: gazdasági iroda,
autóbusz vezetők pihenője, szo-
ciális blokk, elszámoltatási iro-
da, állomásvezetői iroda a
kapcsolódó tárgyalóval ugyan-
csak kialakításra kerül. Szá-

molni kell a tárolást ellátó
funkciókkal: hulladéktárolók,
takarítószer tároló, irattár, sí-
kosság mentesítő anyagtároló is
épül majd. A forgalomirányítás,
utastájékoztatás programelem
keretében az autóbusz-állomás
dinamikus utastájékoztatását
kívánja megvalósítani egy ér-
kező és egy induló összesítő
tábla. Jelenleg az előkészítő
szakaszában járunk.

– Milyen változások várha-
tók, hiszen az autóbuszos köz-
lekedés tovább működik!

– Ügyeltünk arra, hogy a
változások miatt az utazókö-
zönségnek ne kelljen messzire
mennie a jelenlegi helytől, így
a Kossuth u. 4-6-os szám mö-
götti, vagy másképpen mondva
a piactér túlsó oldalán a Szö-
vetkezeti utca kiszélesedő ré-

szénél alakítottunk ki hat busz-
megállót, továbbá konténereket
helyeztünk ki a kiszolgáló egy-
ségeknek (jegypénztár, váró-
helyiség, forgalmi iroda, szo-
ciális helyiségek). Megváltozik
a forgalmi rend is a Szövet-
kezeti utcában, ugyanis az
Ifjúság úttól az Akácfa felé
egyirányú utca lesz a bizton-
ságos le-és felszállás, a par-
kolás és utasforgalom miatt.
Az utcában végig megállni
tilos táblák lesznek kihelyez-
ve, 30 km/órás sebesség csök-
kentő táblákkal együtt, kérjük
a közlekedők és az említett
területen élők türelmét, hiszen
ők ebben az időszakban aka-
dályoztatva lesznek és az
építkezésnek is lesznek hang-
hatásai.

dj
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A fagyok előtt érdemes el-
lenőrizni a vízmérőket, vala-
mint a fagy elleni védelemről
gondoskodni, hiszen a házi
ivóvízhálózat részét képező
vízmérőakna tisztán tartásáról
és a vízmérők épségének meg-
őrzéséről a kötelesfelhasználó
gondoskodni. A tartós fagyok
közeledtével a kerti csapokat
ajánlatos üzemen kívül helyez-
ni. Fontos ezt megtenni még a
fagyok beállta előtt, hiszen a
hideg jelentősen károsíthatja
a szerkezeteket, és könnyen
váratlan meglepetés érheti ta-
vasszal az ingatlantulajdo-
nosokat.

Hogyan óvhatja a vízmérőt
a fagytól? Gondoskodjon az
aknafedél helyes zárásáról, le-
hetőség szerint az aknafedél és
az akna falának szigetelésével.
Célszerű a vízmérőt is hőszi-
getelő anyaggal védeni.

Nemcsak télen, a fagyok
előtt, hanem tavasz kezdetekor
is érdemes ellenőrizni a víz-
mérőket. A tartós fagyok el-
múltával célszerű megvizs-

gálni a vízmérőakna állapotát,
különösen a hétvégi házak-
ban. Jót tesz, ha alaposan
kiszellőztetjük az aknát, így a
mérők megóvhatók a korró-
ziótól. A kerti csapokat csak
akkor ajánlatos üzembe he-
lyezni, amikor már nem vár-
hatóak fagyos éjszakák.

Ha valamennyi vízvételi
hely kifolyószerelvénye zárt
állapotban van és a vízmérőn
a legkisebb csillagkerék mé-
gis ivóvíz-áramlást mutat, va-
lahol szivárgás lehet a háló-
zaton, ezért érdemes szakem-
berrel átnézetni a rendszert.
Ha a szokásosnál nagyobb fo-
gyasztást jelez a mérő, akkor
is lehet meghibásodás a há-
lózaton.

Köszönjük, hogy odafi-
gyel vízmérője állapotára, hi-
szen a vízmérők rendelte-
tésszerű működtetése közös
érdekünk!

Fagytalanítsa vízmérőjét!

Koszorúzással kezdődött a Hűség és Hazasze-Lovásziban
retet megemlékezés a helyi hősök tiszteletére emelt emlékműnél.
A Kerka-menti felkelés címszó alatt is ismert eseményről annak
idején, a meghívó tanúsága szerint a Zala politikai napilap is be-
számolt, azt írva: …a mintegy 20 főből álló lovászi és szent-
miklósi (ma Tornyiszentmiklós – a szerk.) civilek elzavartak egy
egész jugoszláv századot …

– A közel száz éves eseményekre visszatekintve elmondhat-
juk, az 1919-es lovászi történések akár a feledésbe is merülhet-
tek volna, ha nem lett volna egy kezdeményező közösség és egy
támogató önkormányzat, amelynek jóvoltából ennél az emlék-
műnél idézhetjük fel bátor hőseink cselekedetét – kezdte meg-
emlékező beszédét , a település polgármestere. –Léránt Ferenc
Immár ötödik alkalommal jövünk össze, emlékezni, főhajtással
adózva a helyiek tiszteletére.

A polgármester beszédében felidézte, hogy az első világhá-
borúból hazatért, volt katonákról van szó, akik saját településü-
ket védték, és ismerve a trianoni döntéseket, lehet, hogy tettük-
kel hozzájárultak ahhoz, hogy Lovászi ma magyar település és
otthont adhat e csodálatos vidéken a helyieknek. A megemlé-
kezés a koszorúzás után az Olajbányász Művelődési Házban
folytatódott, ahol országgyűlési képviselő kö-Cseresnyés Péter
szöntötte és kulturális műsor fogadta a megjelenteket.

– A sokszor legázolt és bilincsbe vert Magyarország többet
tett a szabadságért és az igazságért, mint bármelyik nép a
világon – kezdte beszédét az államtitkár. – A barikádnak akkor
és ott csak két oldala volt. Az egyik oldalon a hazáját szerető
település küzdött a szabadságért, az emberek a frontról hazaho-
zott fegyvereikkel hétköznapi hősökként védték házaikat és a
hazát, a másik oldalon azok a szomszédos országok lopakodtak,
akik az első világháború után úgy gondolták, most el lehet pusz-
títani a magyart.

A lovászi hősökre emlékeztek

Az ünnepséget szervező helyi és aönkormányzat Kerkavöl-
gye Baráti Kör Egyesület meghívására, korhű ruhába öltözve, a
Honvéd Hagyományőrző Egyesület Zala Megyei Szervezete adott
díszőrséget, így emelve tovább a megemlékezés rangját.
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Cseresnyés Péter és Léránt Ferenc főhajtása az emlékműnél.

A csesztregi képviselő-tes-
tület delegációja a közelmúlt-
ban az ausztriai Markersdorf-
Haindorf településre látogatott
el, amely immár 1991 óta test-
vértelepülése . ACsesztregnek
testvérkapcsolatról és az uta-
zásról pol-Czupi Magdolna
gármester asszony tájékoztatott:

– Az akkor éppen száz
éves helyi Tűzoltó Egyesület
részére adott át egy tűzoltó
járművet az ausztriai markers-
dorfi egyesület, melyet Bécs
Tibor akkori elnök, jelenlegi
alpolgármester vett át. Igen
aktív volt a két település kap-
csolata, a focicsapat, a Páva-
kör, a Női kar, a Népdalkö-
rünk is megtalálta a maga kis
csoportját, kapcsolatát, barát-
ságok szövődtek a kölcsönös
látogatások alkalmával.

Csesztregiek Ausztriában
Most a markerdorfi Ön-

kéntes Tűzoltó Egyesüket új
bázisállomásának átadási ün-
nepségére voltak hivatalosak
a csesztregiek, újra megerő-
sítve az évtizedes barátságot.

– A helyiek megmutatták
intézményeiket, az iskolát, az
óvodát, szívélyes légkörű ta-
lálkozó volt, meglepetésünkre
külön emlékfal őrizte bekere-
tezett formában az együtt-
működési megállapodásunkat,
a csesztregi zászlót a hiva-
taluk tárgyalótermében – tette
hozzá Czupi Magdolna. –
Úgy gondoljuk, lesz folytatá-
sa az ismételt kapcsolatfelvé-
telnek, természetesen vissza-
hívjuk vendéglátóinkat és mi
is megmutatjuk hogyan válto-
zott a falu az évek során.

(d)

A partnertelepülésüktől kapott – helyi polgár által készített –
magyar címereket veszi át Czupi Magdolna polgármester. Hát-
térben a csesztregi emlékfal.
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A hagyományoknak meg-
felelően a Szent Mihály temp-
lomban tartott ünnepi szent-
misével kezdődött Lentiben
az 1956-os forradalom és
szabadságharc tiszteletére tar-
tott megemlékezés. Az ese-
ményen pol-Horváth László
gármester köszöntötte a meg-
jelenteket:

– Az 1956-os forradalom
és szabadságharc hatvankette-
dik évfordulóját ünnepeljük
ma országszerte, ünneplik a
világban élő nemzettársaink.
1956. október 23-át, mellyel a
magyarok a szabadságot vá-
lasztották, egy egész nemzet-
nek kínálva reményt és méltó-
ságot. A nyugati sajtó hatvan-
két évvel ezelőtt a forradalmon
kitörését, eseményeit a címla-
pokon közölte, s az események
hatása olyan volt, hogy évfor-

„Egy egész nemzetnek kínálva reményt...”
dulójakor még ma is szerepel a
híradások között.

Az ünnepség szónoka dr.
Rácz János tudományos mun-
katárs (Veritas Történetkutató
Intézet) volt.

– Amikor egy történész be-
szél, sajnos mindig a számok
nyelvén kell megemlékeznie,
bármilyen súlyos legyen az,
bármilyen mellbevágó – mond-
ta ünnepi beszédében a szó-
nok. – Amennyiben az 1956-os
forradalom és szabadságharc-
ról beszélünk, nem tekinthe-
tünk el attól, hogy a fiatalok
hozták a legnagyobb áldoza-
tokat ezért a hazáért. Az ál-
dozatok közül a 25 év alattiak
44 %-ban hunytak el a forra-
dalom harcaiban. 19. életévü-
ket sem töltötte be az áldoza-
tok 25 %-a, és ami a legmeg-
döbbentőbb, hogy a 16 év

alattiak 4 %-ban voltak, tehát
gyerekek is harcoltak a szovjet
elnyomók ellen.

Az ünnepségen a Gönczi
Ferenc Gimnázium és Szak-

gimnázium tanulói működtek
közre műsorukkal, majd a
megemlékezés koszorúzással
zárult.
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A diákok műsora…

A tanulóinak közreműködésévelLámfalussy Sándor SZKI
zajlott az aradi vértanúkról szóló megemlékezés azLentiben
Október 6-i emlékparkban. Az eseményen pol-Horváth László
gármester mondott beszédet:

– Március 15-e nemzetünk fényes ünnepe, október 6-a
magyar nemzet gyásznapja. Emlékezzünk hát szabadsághar-
cunk utolsó, véres időszakára. 1849. augusztus 13-án a honvéd-
sereg, a császári és cári hadsereg kétszeres katonai fölénye
miatt letette a fegyvert Világosnál. Az elvesztett szabadságharc
végén az osztrák kormány mindenkit megbüntetett, aki 1848.
október 3-a után forradalmi cselekményben vett részt.

A polgármester beszédében emlékeztetett: az említett nap
volt a szabadságharc utolsó pillanata – Arad után gyász
borította be az országot – és vált egyben az emlékezés első
pillanatává. 1849 és 1851 között körülbelül százhúsz embert
végeztek ki, és legalább ezerötszáz katonát ítéltek súlyos
fogságra. 1766 megtorló vészbírósági ítéletről van nyom a
haditörvényszék dokumentumaiban.

A résztvevők az esemény zárásaként az emlékezés virágait
helyezték el az emlékparkban.

A magyar nemzet gyásznapja

Horváth László mondott beszédet.

Lenti Város Önkormányzata Honismereti Egyesület Lentiés a
szervezésében tartották meg a közelmúltban a városi Halottak
napi megemlékezést. A rossz időjárás miatt a kísérő műsorra és a
megemlékező beszédre a Művelődési Központban került sor. Itt
Simon Márta egyesületi elnök mondott beszédet:

– Kegyelettel emlékezünk az I. és II. világháborúban elesettek-
re és a zajdai életüket vesztett katonákra. A XX. századi Magyar-
ország két világháborút vesztett el, nagy emberi és anyagi áldo-
zatokkal. Úgy gondolom, hogy szinte nincs olyan család Lentiben,
vagy az országban, akit nem érint ez a gyász, anyák, hitvesek,
aggódó szerető szívek várták haza a fronton harcoló hozzátar-
tozóikat. Ma már emlékként idézzük fel azokat a körülményeket,
amelyek között a lövészárkokban fagytak meg, véreztek el, vagy
légyként az iszonyatos tűzben. Nehéz kideríteni féltek-e, nem
féltek-e, hogy hányszor gondoltak haza, az itt hagyott szeretteikért
aggódva, hányszor sóhajtottak a hazai föld után, amelyből sar-
jadtak, amely oly kedves volt számukra és ahová szüntelenül
hazavágytak – hangzottak a történelem tanárnő gondolatai.

A műsorban verssel ésSzekeres Frigyesné Gyulavári Adrienn
fagott muzsikával működött közre. Az emlékezés virágait az I.
világháborús emlékműnél, a Kossuth úti Kegyeleti parkban és
Lentiszombathely városrészben helyezték el a résztvevők.

(d)

Koszorúzás az emlékműnél.

Halottak napi megemlékezés
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Gábor sokáig azt evett és
annyit, amennyit akart. Nem
látszott meg rajta. Aztán
teltek az évek és észre kel-
lett vennie, hogy a zakóját
már nehezebben tudja be-
gombolni.

Az első fogyókúra után
rájött, nem az ételek mennyi-
sége, hanem az íze hiányzik
neki a legjobban. Elhatá-
rozta, odafigyel arra, hogy a
kedvenc étele olyan legyen,
amilyennek lennie kell. Ezért
egy átlagos rántott hús ez-
után szóba sem jöhetett. A
kulináris élvezetekben odáig
jutott, hogy elkezdett főzni,
mivel egy jó konyhája volt.
Ezt könnyedén tehette meg.
Időnként egy kisebb pocak
megjelent, de egy kis odafi-
gyeléssel ezt az általa beál-
lított határok között tudta
tartani. Ezzel szemben isme-
rőse az időről-időre vissza-
térő drasztikus fogyásban lát-
ta a megoldást. Alig evett va-
lamit, majd amikor elérte cél-
ját, már jöhetett a gyorskaja.

Ismerősével egy ilyen in-
tenzív fogyás után találko-
zott. Ismerőse kihasználva a
lehetőséget, hogy ő most koc-
kahassal rendelkezik, egyből
rákérdezett Gábor hasára: va-
jon hányadik hónapban jár?

Gábor ezt a beszólást
nem állhatta meg szó nélkül.
Elmosolyodott és belevágott:

– Tudod, elég elfoglalt
vagyok. Nincs időm arra,
hogy a négynapos ünnepeket
figyeljem, ezért veled ellen-
tétben – közben a hasára mu-
tatott – van tartalékom arra,
hogy a boltnyitásig kihúz-
zam. Míg rólad ez már nem
mondható el…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Négynapos ünnep…

Az Országos Rendőr-főka-
pitányság (ORFK) kezdemé-
nyezése alapján a hátrányos
helyzetű kisebbségben élő fia-
talok támogatását szolgálja az
évek óta ismétlődő Ki mit tud?

Ki mit tud?
– a lenti Móricz-iskolában

rendezvénysorozat. A program-
hoz csatlakozva a Zala Megyei
Rendőr-főkapitányság Len-és a
ti Rendőrkapitányság szerve-
zésében a közelmúltban a lenti
Móricz Zsigmond EGYMI adott

otthont és indulókat a városi
versenyhez. rend-Bencze László
őr őrnagy, megyei kisebbségi
kapcsolattartó az eseményről
elmondta, céljuk a rászoruló,
egyben tehetséges gyermekek
támogatása.

– Természetesen minden in-
duló kapott egy kis ajándékot,
nagyon komoly felkészülést
igényel a halmozottan hátrá-
nyos helyzetű tanulóknak (és
felkészítőiknek) egy ilyen „meg-
mérettetés”, ahol ki kell állni és
közönség előtt szerepelni – tet-
te hozzá a kapcsolattartó.

A versek, meserészletek,
énekes bemutatók közül aztán
Orsós Vivien népdal énekes
volt a legügyesebb, továbbju-
tott és azóta már sikeresen sze-
repelt az október 27-én tartott
országos döntőn.

dj

Orsós Vivien volt a legügyesebb.

A Zalai Civil Életért Köz-
hasznú Egyesület sikeres pá-
lyázatának köszönhetően Vas
megyei tapasztalatcserére utaz-
hatott minap egy zalai küldött-
ség Szombathelyre, ahol a
nyugdíjasok mindennapi életét
érintő kérdések szerepeltek
napirenden. A delegációt Pá-
csonyi Imre Zala Megyei, a
Közgyűlés Zalaalelnöke, a
Megyei Idősügyi Tanács el-
nöke vezette.

– A Zala Megyei Idősügyi
Tanács tagjai megosztották
tapasztalataikat a szomszédos
megye szakembereivel. Ki-
emelték a nagykanizsai, zala-
egerszegi rendezvényeket, a
szenior akadémiát, a fiatalok
bevonását a számítástechnikai
és nyelvoktatásba, hiszen ezek-
nek nagyon jó tapasztalatai
vannak Zalában. A Vas Me-

Középpontban a nyugdíjasok

gyei Nyugdíjas Szövetség és a
Vas Megyei Önkormányzat
Nyugdíjas Klubjának tagjai is
megosztották tapasztalataikat

zalai kollégáikkal, így mindkét
fél számára hasznos volt az esz-
mecsere – foglalta össze a ta-
lálkozó lényegét Pácsonyi Imre.

A zalai küldöttség…

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Alig tettük át a lábunkat a
2018-2019-es nevelési évbe,
az önkormányzat finanszírozá-
sával gyönyörűen felújított
óvodánkba, máris rendezvény-
sorozatot fújt elénk az őszi
szellő:

– A szüreti felvonuláson
szülőkkel, óvodás gyerekkel
ültünk a feldíszített traktoro-
kon. Nova utcáin hirdettük:
szüreti mulatság van! Már az
óvodában fontosnak tartjuk,
hogy megismertessük gyerme-
keinkkel a néphagyományokat,
élményszerűen vezessük őket
be a népszokásokba, hogy
őseink által ránk hagyott örök-
ségünket ők is tovább tudják

Örültek Őszanyó kincseinek
A novai óvoda hírei

majd adni szülőként a jövő
nemzedékének.

– A gyermekek életében a
mesének ugyanolyan elmarad-
hatatlan fejlesztő hatása van,
mint az örömteli játéknak.
Benedek Elek mesegyűjtőnk
születésnapján, szeptember 30-
án mi is ünnepeltük a népmese
napját. Kicsik és nagyok ne-
vették hangosan beleélve ma-
gukat a süni báb csalfaságába,
ahogy túljárt az öreg medve
eszén. Ovis bábelőadásunkra a
mini bölcsődéseket is meg-
hívtuk.

– A hét páratlan napjain
Bacsa Andi néni jár ki hozzánk
Lentiből az EFOP- pályázat

keretében, „alaposan” meg-
mozgat minket, hogy egész-
ségünket megőrizzük, a moz-
gás, a helyes testtartás ter-
mészetessé váljék számunkra.

– Őszanyó kincseinek is
együtt örültünk. Őszi gyümöl-
csökkel és zöldségekkel is-
merkedtünk, amit a szülők és
gyermekek otthonról hoztak
óvodai kosarunkba. Hogyan is
felejthetnénk el egykönnyen,
amikor a gyümölcssalátából
többször is falatoztunk. A pad-

lizsánból házi majonézzel
készült krémet kenyéren kós-
toltuk, és a szalámis kenyér
mellé mindenki kért az együtt
elkészített savanyúságból. Az
egészségünk nagy kincs. Az
ősz kincseinek segítségével mi
is mindent megtettünk annak
érdekében, hogy megőrizzük
egészségünket.

Ezt kívánjuk a hosszú őszi
napokon mindenkinek:
Méhecske csoportos gyermekek,

Andi néni, Emília néni

A testmozgásról sem feledkeztek meg.

Soós Endréné Vigh Lászlópolgármester, , a térség országgyű-
lési képviselője és , polgármestereMarjan Kardinar Dobronak
is köszöntötte a szüreti program résztvevőit a pajtaszín-Rédicsen
házhoz érkezve. A felvonulók traktorokkal, gyalog, kerékpárral és
még lóháton is hirdették megjelenésükkel a hagyományőrző szokást.

– Az idén felkértük a helyieket, hogy maguk által készített
süteménnyel kínálják a vendégeket, sok háziasszonyunk hozta
el a finomságait – mondta a rendezvény kapcsán a polgármes-
ter asszony. – Fontos és kiemelt szerepet kapnak a településen a
különböző hagyományokhoz köthető rendezvények, gondol-
junk csak a rédicsi Pünkösdre, a főzőversenyeinkre, vagy épp a
szüreti felvonulásunkra és a kulturális műsorra.

Az idén a dobronakiak mellett még is ér-Hosszúfaluból
keztek muravidékiek a felvonulásra. A pajtaszínháznál Vigh
László országgyűlési képviselő kiemelte beszédében azoknak a
programoknak a sorát, melyek közösséggé kovácsolják a lakos-
ságot és azokat a fejlesztéseket tartotta fontosnak, amelyek hely-
ben tartják a fiatalságot. A kulturális műsorban fellépett Stángli
Tibor Kerka Táncegyüttes, a utánpótlás csoportja és a helyi
Kári Kittyom nevű formáció, majd vacsora várta a vendégeket.

Este pedig zenés program, bál, tűzzsonglőr bemutató és
máglyagyújtás zárta a hagyományőrző napot.

dj

Szüreti felvonulás Rédicsen

Lovashintó a rédicsi felvonuláson.

Katonai tiszteletadás mellett
zajlott a lenti temetőben Barta
Ödön nyugállományú főtörzs-
zászlós, a Magyar Honvédség
halottja, a Lenti Fegyveres
Erők és Testületek Nyugál-
lományúak Klubja volt elnö-

Síremlék-avatás Lentiben
kének síremlékavatása a közel-
múltban. A síremléknél többek
között beszédet mondott Za-
kariás Zoltán nyugállományú
alezredes, elnökségi tag (Szép-
korúak Civil Szervezete - Lenti).

(d)

Katonai tiszteletadás mellett avatták fel Barta Ödön síremléket.
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„2018 Európai Közösség
éve” elnevezéssel szerveztek ta-
lálkozót a lengyelországi Wroc-
lawban pákai Né-, melyre a
met Magyar Baráti Kör is hi-
vatalos volt. útiLukács Tibor
beszámolója elején kiemelte:
felnőtt csoporttal utaztak, ilyen-
kor több ország (német, len-
gyel, litván, francia és cseh)
képviselőivel találkoznak és kö-
zös csoportokat alkotva vesz-
nek részt a programokon.

– Az ötnapos kirándulás
elején úgynevezett workshop-
on, projektbemutatón jártunk,
majd a napok során csoporto-
kat alkotva vettünk részt pél-
dául az Oderán hajókirándu-
láson, indultunk sziléziai tú-
rára, ahol például a fürstenste-

Lengyelországban jártak

ini kastélyt látogattuk meg.
Swidnicán megtekintettük az
Unesco – Világörökség védnök-
sége alatt álló Béke templo-
mot is. Breslauban is csodála-
tos élményekben volt részünk,
láthattuk az óvárost, a közép-
kori börtönt, a híres egyetemi
aulát. Különleges volt látni
ugyanitt a Szczytnicki park-
ban a Japán-kertet és a Muti-
media-kutat. A találkozókon
lehetőség nyílik más országok
megismerésére, a kiválasztott
témák jegyében való ismeret-
szerzésre (az idén „Építkezés és
sorsévek Európa” volt a főtéma)
de a barátkozásra és a vidé-
künk bemutatására is mód van
– zárta gondolatait Lukács Tibor.

dj

A csoportkép Breslauban készült.

Az jelenlegi, és me-M7 Takarék Szövetkezet Zala Somogy
gyét lefedő hálózata az elmúlt évben jött létre a Zala Takarékszö-
vetkezet és az M7 Takarék egyesülése révén. Ez az egyesülés ré-
sze volt annak a folyamatnak, amelyet sokan az évtized legjelen-
tősebb hitelintézeti átalakulásaként említenek, és amelynek ré-
vén a korábbi több mint félszáz takarékból mára 12 regionális
központú, tőkéjében erős, stabil és hatékonyan működő pénzin-
tézet jött létre. elnök-ügyvezetővel beszél-Dr. Tófeji Edina
gettünk.

– Az egyesülések célja az volt, mint a mi esetünkben is, hogy
a takarékok az eddigieknél több, jobb és korszerűbb szolgáltatá-
sokat nyújthassanak az ügyfeleiknek. A bankszektorban rendkí-
vül erős verseny zajlik. A hazai takarékszövetkezetek megértet-
ték: a nagy, tőkeerős kereskedelmi bankokkal csak közösen,
együttes erővel tudják felvenni a versenyt. Erősebbekké, stabi-
labbakká, biztonságosabbakká válunk, hatékonyabban, eredmé-
nyesebben tudunk gazdálkodni - mondja dr. Tófeji Edina.

– Zalában milyen előnyökkel kecsegtet az M7 Takarék?
– Üzleti filozófiánk fókuszában eddig is és ezután is az ügy-

feleink állnak, függetlenül attól, hogy hol élnek és gazdálkod-
nak. Egyesült, 55 fiókból álló hálózatunk kétharmada és köz-
pontja Zalában található, amely azt hiszem önmagáért beszél.
Lefedettségünknek köszönhető, hogy ügyfeleink több fiókban
tudják intézni ügyeiket, sőt még a kisebb településeken is hozzá-
juthatnak azokhoz a korszerű banki szolgáltatásokhoz, amelyek
eddig csak a nagyobb városokban élők számára voltak elérhetők.
Az ügyfélközpontúság kiemelten fontos érték számunkra, ezért
személyi bankáraink akár az otthonukban is felkeresik elfoglalt
partnereinket.

- Milyenek az eddigi tapasztalatok?
- A szervezeti átalakítások óriási munkát róttak ránk, de a

lényeg számunkra mindig is az volt, hogy ebben az átmeneti
időszakban az ügyfeleink, a partnereink ebből semmit ne ve-
gyenek észre. Az egyesülés nyomán pedig az eddigieknél több,
jobb és korszerűbb szolgáltatásokat nyújthatunk ügyfeleinknek.
Olyan szolgáltatásokat, amelyeket nemcsak a számlavezető ta-
karékokban, hanem - a fiókhálózat egységesítése nyomán - az
adott régió bármely takarékjában igénybe tudnak majd venni.
Gördülékenyebbé, gyorsabbá és kényelmesebbé válik az ügyin-
tézés is, a vállalkozók nagyobb összegű hitelekhez is hozzá
tudnak jutni, emellett egészen nagy, regionális projekteket is
hitelezni tudunk. Az egyesülést igen komoly informatikai fej-
lesztések is kísérik.

– Beváltotta-e az egyesülés a reményeket?
– Aki diófát ültet, az nem egy-két évre előre gondolkozik.

Az egyesülés átmeneti időszakát követően ambiciózus üzleti
növekedést tűztünk ki célul, ezt támogatja széles termékpa-
lettánk és munkatársaink szakmai felkészültsége is. Azt tartom
a legfontosabbnak, hogy a partnereink számára valódi megol-
dásokat kínáljunk, csak olyan szolgáltatásokat ajánljunk nekik,
amelyekre tényleg szükségük van. Ehhez persze ismerni kell a
partnereinket, ám a takarékok messze földön híresek arról,
hogy kiválóan ismerik az adott régiók, települések, ügyfelek
igényeit. Én az alulról építkezés híve vagyok: lényeges, hogy a
kirendeltségeken az ügyfelek mivel találkoznak. Ha mi jól vé-
gezzük a munkánkat, akkor az általunk felépített folyamat vé-
gigfut a szervezeten, és az eredmény a végpontokon is látható.

– Melyek az idei ősz slágertermékei?
– Egyértelműen a jelzáloghitelek – mind a szabad felhasz-

nálású, mind pedig a lakáscélú jelzáloghitelek. Életünk egyik
legfontosabb döntése, amikor lakáshitelt veszünk fel, akár több
évtizedre szóló elkötelezettséggel. Általában nehéz az eligazo-
dás a kínált termékek útvesztőjében, ezért is érdemes az álta-
lunk kínált Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelt igényelni,
amihez felkészült tanácsadóink állnak rendelkezésre. A Magyar
Nemzeti Bank is garantálja a kedvező és egységes feltételrend-
szert, de a kiszámíthatóság és a limitált elő- és végtörlesztési
díjak is komolyan mellettünk szólnak. Az év végéhez közeled-
vén a személyi kölcsönök iránti igény is emelkedik, mert mind-
nyájan tudjuk, hogy ajándékozni öröm…

– Mivel igyekeznek erősíteni a kapcsolatot az ügyfelekkel?
– A Somogyban már bevált Vállalkozói Szalont Zalában is

szeretnénk meghonosítani, aminek eredményeként havi rend-
szerességgel le tudunk ülni a helyi üzletemberekkel egy kötet-
len beszélgetésre. Saját hálózatunk, ügyféltalálkozóink mellett
óriási segítséget nyújt nekünk az egész Takarék Csoport. A Ta-
karék Agrár Igazgatóság például rendkívül profi, középtávú pi-
aci előrejelzéseket készít az egész Csoport számára, tanács-
adással segíti az ügyfeleinket abban, hogy jobban megismerjék
a piaci trendeket, megalapozottabban készíthessék el üzleti ter-
veiket, és így hosszabb távon is sikeresen boldoguljanak. Ezen
a téren is egyértelmű a változás: együtt többek vagyunk.

Valódi megoldások valódi igényekre
Beszélgetés dr. Tófeji Edinával, az M7 Takarék Szövetkezet elnök-ügyvezetőjével

Dr. Tófeji Edina, az M7 Takarék Szövetkezet elnök-ügyveze-
tője.
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A közelmúltban rendezte
meg – immár XI. al-Tormafölde
kalommal – Gesztenye, Toros-
káposzta és Borfesztiválját. A fő-
zőverseny a hagyományoknak
megfelelően már délelőtt meg-
kezdődött, a focipálya mellett
és mögött füstöltek a bográcsok.

– Úgy nézem, hogy egyre
népszerűbb ez a rendezvény,

Gesztenye Fesztivál Tormaföldén

az idén az időjárás és az
érdeklődés is kiváló – állapí-
totta meg kérdésünkre Hajdu
László polgármester. – Ilyen-
kor érezzük azt, hogy megérte
a hosszas szervezőmunka, tá-
mogatókat kerestünk, az ön-
kormányzatunk tagjai, önkén-
tesek, a Vöröskereszt alapszer-
vezet tagjai, helyi egyéb szer-

vezeteink, kivették a részüket
a munkából, melyért ezúton is
köszönet jár.

Az eseményt Cseresnyés
Péter országgyűlési képviselő
nyitotta meg, aki beszédében
kiemelte: a környék egyik
legnagyobb érdeklődésre szá-
mító fesztiváljává nőtte ki ma-
gát a tormaföldi esemény.

– A közel ötven főzőcsapat
azt bizonyítja, nem csak a
fesztivál kedvéért, hanem a

családok, baráti társaságok ta-
lálkozási pontjaként is jól
működik a rendezvény – álla-
pította meg az államtitkár.

A megnyitó után kulturális
műsor következett, melyen
több művészeti ág, néptánc,
nóta együttes, operett gála,
mulatós zene, könnyűzene is
képviseltette magát, majd az
elmaradhatatlan tűzijáték zárta
a rendezvényt.

dj

A fesztivál megnyitója…

A négy éve falugondnoki szolgálatban álló kisbusz garázsát
avatták október 20-án . A falugondnoki épület létre-Külsősárdon
hozásához a község önkormányzata a központi költségvetésből
nyert 1,5 millió forintot településfejlesztésre, a fennmaradó részt
az önkormányzat finanszírozta. A járművet eddig a szomszéd
településen tudták parkoltatni. Az építkezést 2017 szeptember
19-én kezdték meg, a munkálatokhoz nagy szükség volt az
építőanyag és a munkaerő tekintetében a helyi vállalkozók és a
lakosság által nyújtott segítségre, ami a település lakóinak
példamutató együttműködésének erejét mutatja.

Gasparich Győző Sándor Vighpolgármester köszöntötte
László Balláné Kul-országgyűlési képviselőt, miniszteri biztost,
csár Mária Kót-jegyzőasszonyt, a szlovéniai testvértelepülésről,
ról érkezőket és a község lakóit. A külsősárdiaknak megköszönte
azt az összefogást és az önzetlen munkát, amit a közös cél
érdekében végeztek. Elmondta, hogy a további, településért
végzett munkákban szívesen fogadja az önkormányzat a rész-
vételüket, mert csak a külsősárdi lakosokon múlik, hogy mi
minden valósul meg a községben.

Majd Vigh László országgyűlési képviselő szólt a meg-
jelentekhez; beszédében kiemelte: fontos, hogy egy községben
olyan programokon gondolkodjanak, amit elbír a település, és
amit teljesíteni tudnak. Az eredmény mindig azt mutatja, hogy jó
az együttműködés a falu és a testület között. És ahol együtt
tudnak működni, az egy jó közösség.

Az avatási ünnepségen a kóti citerazenekar adta elő műsorát
Gyurica József vezetésével. Az avatószalag elvágása után min-
denki megtekinthette az új épületet.

Falugondnoki épületet avattak
1956-ra is emlékeztek Külsősárdon

Az ünnepélyes átadást követően Vigh László országgyűlési
képviselő és Gasparich Győző Sándor polgármester megkoszo-
rúzta az 1956-os emlékművet, majd a testvértelepülés küldött-
sége helyezett el koszorút az emléktáblánál. A megemlékezésre a
tavalyi évben a Büszkeségpont pályázat során felújított épü-
letben került sor.

Befejezésül az önkormányzat vendégül látta az átadáson
megjelenteket.

Trojkó Tímea

Pályázati összegből és önerőből valósult meg a beruházás.
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A hagyományoknak meg-
felelően a Kistelepülési Szol-
gáltató Rendszer intézményei
és a isLenti Városi Könyvtár
részt vett az Országos Könyv-
tári Napok őszi rendezvény-
sorozatában. Baksa Melinda
könyvtáros foglalta össze érdek-
lődésünkre a programsorozat
tudnivalóit és tapasztalatait:

– 22 településen összesen
26 program valósult meg ezek-
ben a hetekben, a szegedi Lát-
ványszínház előadásától, a szö-
vés technikájáig, helyismereti
séta, mese-maraton, erdő- és
gombaismereti túra, népzenei
foglalkozás, vetélkedők, kötet-
bemutató, hogy csak a főbb tar-
talmakat említsem.

Országos Könyvtári Napok - térségi programokkal
– Milyen célokat fogalmaz-

tak meg az idén?
– A központi gondolat a „kö-

zös tudás, közösségi hozzá-
férés” volt, és még a 2018-as
Családok Éve kezdeményezés és
az Európai Bizottság javaslata
a Kulturális Örökség Európai
Éve mentén szerveződtek a prog-
ramok. Mindig igyekszünk meg-
szólítani minden korosztályt, akár
egy-egy adott korcsoport eseté-
ben, vagy közös programok kere-
tében.

– Melyeket emelné ki a meg-
valósított programok közül?

– Kiállítás megnyitóval kezd-
tünk, „Üzenetek az I. világhá-
borúból” címmel, melynek külön-
legessége, hogy helyi, térségi volt
katonák naplóbejegyzéseit, tábo-
ri képeslapjait, leveleit mutatta
be. Óvodásokat vártunk bábos,
zenés foglalkozásra és kiemelt
figyelmet szenteltünk a nyug-
díjasokra is, egy zenés memória
játékot szerveztünk számunkra
Tormási Attila irányításával. Az
általános iskolásoknak kötetbe-
mutatót tartottunk. Gál Mária

hozta el könyvét, melynek kü-
lönlegessége, hogy egy tanít-
ványa, Szalai Szonja illusz-
trálta, ő is jelen volt. A holt
tündér fátyla a mesekönyv cí-
me. Egy hétvégén lehetőség
volt az ingyenes beiratkozás-
ra, a selejtezett könyvek vá-
sárára és bábbemutatóra is. Az
utóbbinál a Napvirág Báb-
csoport előadásán már meg-
figyeltük, immár kistestvérek
jönnek a nagyobbakkal, to-
vábbadják a bábműsor hírét a
résztvevők és igénylik ezt a
fajta eladást.

dj

Ismerkedés Gál Mária kötetével.

Gólyaavató ünnepségre
került sor a közelmúltban a
ZSZC Lámfalussy Sándor
Szakképző Iskola kilencedik
osztályosai részvételével. Az
ilyenkor szokásos „szivatós”
feladatok végén az iskola leg-
ifjabbjai teljes értékű tanuló-
vá válnak, de az avatással el-
sősorban a jókedv és a kö-
zösségépítés a cél.

– Szendvicsevő verseny,
kötélhúzás, tánc, lisztbe rej-
tett tárgyak megkeresése száj-
jal, udvarlás a végzősöknek,
talicskázás bekötött szemmel,
a legszebb gólyák kiválasz-
tása és megjutalmazása, hogy
csak néhányat említsek a fe-
ladatok közül, de természe-
tesen csak a tréfa határáig –
részletezte érdeklődésünkre
a feladatokat Tóth Sándorné
intézményvezető-helyettes.

Néhány fintort azért be-
gyűjtöttünk a verseny köz-
ben készített fotókon, ugyanis
a szendvicsekben egyszerre
volt „Erős Pista” és Nutella
krém, egyéb finomságokkal
ötvözve.

Versengtek a
„gólyák”
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2018. október első he-
tében az Országos Könyv-
tári Napok keretében „Szóke-
reső-meseíró” pályázatot hir-
detett a Reszneki Könyv-
tári Információs és Közössé-
gi Hely. A pályázat keretében
óvodás és iskoláskorú gyer-
mekek (akár szülői segítséggel

is) alkothattak tíz előre meg-
adott szó segítségével egy rö-
videbb kis mesét, történetet.
A tizenegy beérkezett mű fel-
olvasó délutánjára és zsű-
rizésére egy vasárnap került
sor, mely eseményre szeretet-
tel várták település minden
lakóját.

– Aztán a megjelentek kö-
zül kerültek kiválasztásra a pár-
tatlan zsűritagok, akik korosz-
tályonként értékelték az igaz-
ságosság elvén címmel és név
nélkül elhangzott pályaműve-
ket – tette hozzá Csiszárné Fli-
szár Eszter könyvtáros, szerve-
ző. – A szavazatok eredménye-
ként óvodás kategóriában Sla-
ma Heléna „Panka és Rebeka
karácsonya” című történetével
ért el első helyezést, alsó tago-
zatos kategóriában Szabó Cin-
tia „A virág és a sárkány”
meséje bizonyult a legjobbnak,
felső tagozatosok közül pedig
Szunyogh Tibor Szilárd „A re-
mény csillaga” megható törté-
nete kapta a legtöbb szavazatot.
Az első helyezettek értékes
könyvjutalmat kaptak a telepü-
lés ökormányzata jóvoltából,
de Horváth Mátyás, Orsós Bí-
borka Bejke, Bognár Boldizsár,
Csiszár Gergő, Csiszár Hanna,

Horváth Bejke Bíborka, Orsós
Barbara Vivien és Orsós Tibor
Barnabás pályázatát is aján-
dékkal jutalmaztuk.

Csiszárné Fliszár Eszter
könyvtárostól még megtud-
tuk, nagyon fontosnak tartot-
ták, hogy a lakosságon kívül
az óvónők és az iskolák ma-
gyar szakos tanárai is tudo-
mást szerezzenek a gyerme-
kek műveiről, ezért egy levél
kíséretében eljuttatta részükre
a pályaműveket, akik dicsé-
retben részesítették az ifjú
alkotókat.

– Nagy örömmel töltött el,
hogy a fiataljaink ilyen fogé-
konyak voltak az olvasás, az
irodalom iránt és kezdemé-
nyezésünk sikerét jelzi az a
tény, hogy igény merült fel
egy versíró pályázat kiírásá-
ra is – zárta gondolatait a
könyvtáros.

dj

„Szókereső-meseíró” pályázat Reszneken

A felvétel kissé csalóka: a gyermekek nem alszanak, hanem
átéléssel hallgatják a mesélő könyvtárost, Csiszárné Fliszár
Esztert.

A Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések című
pályázat (EFOP-1.6.3-17-2017-00004 számú) keretében szervezte
meg a Zala Megyei Önkormányzat, valamint a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság a II. Zala Megyei Felzárkózási
Fórumot 2018. október 25-én. Az EFOP Program támogatásával
indult projekt a nők, a mélyszegénységben élők, az idősek, a
fogyatékosok és a romák felzárkóztatását, illetve munkaerőpiaci
esélyeinek javítását tűzte ki célul – összegezte köszöntőjében
Györe Edina, a Zala Megyei Felzárkózási Fórum elnöke.

Forgács István, az EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi
Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának romaügyi szakértője
a projekt keretein belül megvalósítható együttműködési lehe-
tőségekről szólt. Előadásában hangsúlyozta, hogy a megye ki-
vételes helyzetben van, a határ közelsége és a területén folyó
fejlesztések miatt is. A zalai beruházások mind-mind munka-
helyeket teremtenek, s ezekhez a képzési kínálatnak is igazodni
kell. A roma közösségeknek is van feladatuk, tudatosítaniuk kell,

Felzárkózási fórum a Megyeházán
hogy megéri tanulni, illetve a roma lányokat is a munkaerőpiac
felé kell irányítaniuk.

Dr. Kovács Ferenc, az Egyenlő Bánásmód Hatóság Zala
megyei referense a Hatóság működéséről adott tájékoztatást,
majd olyan jogeseteket vázolt, melyek a romák és a nők hátrá-
nyos megkülönböztetését mutatják. Mint elhangzott, a munkahe-
lyeken a származás és az anyaság miatt éri leginkább diszkri-
mináció a munkavállalókat. Ezeket ki lehetne küszöbölni, ha a
munkáltatók tisztában lennének a rájuk is kötelező jogszabá-
lyokkal, illetve azokat be is tartanák.

Zimborás Béla, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgató-
ság Zala Megyei Kirendeltségének igazgató-helyettese a projekt
kezdete óta eltelt időszak eredményeit vette számba. Kiemelte,
hogy megtörtént a helyi esélyegyenlőségi programok áttekintése,
valamint a hiányosságok feltérképezése is. Időközben a megyé-
ben elindult az együttműködés a szakmai, civil és egyházi szer-
vezetek között, ami azért is fontos, mert ezeknek a csoportoknak
a munkájába kell elsőként bevinni azt a szemléletet, ami a
projektet, illetve a megyében futó programokat sikeressé teheti.

Balról Györe Edina, Zimborás Béla, Forgács István és dr. Ko-
vács Ferenc.

Élénk érdeklődés kísérte a fórumot.
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A ZMVA mentorai munka közben.

Munkaerő-piaci tanácsadók is segítik az álláskeresők munkához jutását

------------------------------------------------------
ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

A Zalai Innovatív foglalkoztatási
paktum megvalósítása elnevezésű,
közel egy milliárd forint támogatott-
ságú projekt segítséget nyújt a 25
év alatti fiataloknak, a 30 év alatti
pályakezdőknek, az alacsony iskolai
végzettségűeknek, az 50 év feletti ál-
láskeresőknek, a GYES-ről, GYED-
ről, ápolási díjról visszatérőknek, va-
lamint a foglalkoztatást helyettesí-
tő támogatásban részesülőknek. To-
vábbá várják a roma nemzetiséghez
tartozók, megváltozott munkaképes-
ségűek, inaktívak, tartós munka-
nélküliséggel veszélyeztettek, vala-
mint a közfoglalkoztatottak jelentke-
zését is.
A foglalkoztatási helyzet javítása
érdekében, a Zala Megyei Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány, mint a
paktum konzorciumi partnere ingye-
nes munkaerő-piaci szolgáltatáso-
kat végez az egész megye területén
egy négyfős tanácsadó csapat köz-
reműködésével. A munkaerő-piaci
tanácsadók feladata a célcsoport
tagok számára többek között a
munkaerő-piaci szolgáltatások biz-
tosítása, egyéni helyzetfeltárás és
fejlesztési terv készítése, a munka-
vállaláshoz szükséges ismeretek,
tapasztalatok átadása, a hatékony
álláskeresési praktikák megismerte-
tése (önéletrajz írás, felkészítés
állásinterjúra) munkaerő-piaci ta-
nácsadás, képzésekre történő fel-

készítés, munkába helyezés segíté-
se, a foglalkoztatás és a hat havi
utófoglalkoztatás időszakában mun-
kaerő-piaci mentorálás, támogatás
nyújtása, valamint a vállalkozóvá
válás segítése.
A mentorok a munkavállalóknak
munkahelyi beilleszkedésükkel kap-
csolatos tanácsadást is biztosíta-
nak. A tevékenység olyan eszközö-
ket foglal magában, amelyek tá-
mogatják a célcsoport önállóságát
és munkahelyi környezethez való
alkalmazkodását, a segítők elkísérik
a munkavállalót ügyeik intézésére,
megkönnyítik a munkaadóval foly-
tatott kommunikációt és konflik-
tuskezelést. A célcsoportot érintő
munkaerő-piaci szolgáltatásokat a
tanácsadók a megyei Kormányhiva-
tallal együttműködésben valósítják
meg, a hatályos jogszabályokkal és
a kormányzat munkaerő-piaci in-
tézkedéseivel összhangban.
A munkaerő-piaci tanácsadók mun-
kájának is köszönhetően a TOP
programba 2018. szeptember 30-ig
298 fő részesült munkaerő-piaci
szolgáltatásban, akik közül 75 fő
vett részt valamilyen képzésben,
mint például virágkötő, építő- és
anyagmozgató gép kezelő, élelmi-
szer-, vegyi áru eladó, 22-en vállal-
kozóvá váltak, 132 fő elhelyezkedett
támogatással, 91 fő pedig szolgálta-
tásban részesült.

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

Október 4.-én, csütörtökön
„Könyvtári kreatívok” címmel
vetítéssel egybekötött rendez-
vényt tartottak azBarlahidán
önkormányzat épületében he-
lyet kapott könyvtárban. A té-
ma a gyapjúfeldolgozás műve-
letei, ezen belül a fonás gya-
korlata volt. Meghívott ven-
dégként nemezelőHorváth Éva
fonó, népi iparművész vezette
be az ősi mesterség rejtelmeibe
a résztvevőket. Láthatók voltak

Két kézzel…
még horgolá-Turzó Georgina
sos kézimunkái is, aki nemrég
költözött párjával a faluba.

A kivetítőn a „Gyapjúle-
pedő szövése és ványolása
Gyergyóremetén” című kisfil-
met nézhették meg az érdek-
lődőket. Horváth Éva különféle
színes fésült alapanyagot, ter-
mészetes növényi festékanya-
gokat és iparművészeti alko-
tásait is elhozta magával. Ki-
próbálhatták a gyalogorsóval és

rokkán fonás műveletét is, ami
nem is volt olyan egyszerű.

Az idősek elmondása sze-
rint régebben a faluban inkább
a len és a kender termesztése
volt a jellemző, gyapjúval rit-
kán dolgoztak.

A könyvtár egyébként a
Városi Könyvtár Lenti ellátásá-
val és az önkormányzat támo-
gatásával működik. A helyiség
számos rendezvénynek ad helyet,
idén ez volt a 28. alkalom.

N.M.

Betekinthettek az ősi mesterség rejtelmeibe.
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Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester

fogadóórájára a 92/553-912-es telefonszámon lehet jelentkezni.
Önkormányzati képviselők fogadóórái:

Árkovicsné Pezzetta Claudia
2018. november 7-én (szerdán) 10.00-11.00 óráig,

Ferenczi Róbert
2018. november 12-én (hétfőn) 9.00-10.00 óráig,

Héra József
2018. november 12-én (hétfőn) 9.00-10.00 óráig,

Dr. Fekete Zoltán
2018. november 14-én (szerdán) 15.00-16.00 óráig,

Vatali Ferenc
2018. november 14-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig,

Gáspár Lívia
2018. november 22-én (csütörtökön) 13.00-14.00 óráig.

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem
Városrészekben tartandó fogadóórák:

Ferenczi Róbert
2018. november 12-én (hétfőn) 10.00-11.00 óráig a

mumori kultúrházban,
Vatali Ferenc

2018. november 14-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,

Gáspár Lívia
2018. november 22-én (csütörtökön) 14.00-15.00 óráig a

máhomfai kultúrházban,
Gáspár Lívia

2018. november 22-én (csütörtökön) 15.00-16.00 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban,

Kiss Tamás
2018. november 23-án (pénteken) 19.00-20.00 óráig a

bárszentmihályfai orvosi rendelő épületében
fogadják az érintett városrész lakóit.

Fogadóórák Lentiben

A hagyomány szerint tele-
pülésünknek 1222-ben már állt
Szent Györgyről elnevezett
egyháza. Nem tudni, hogyan
hozta így a hagyomány, de
ennek ellenére a búcsú napja
nem áprilisban, Szent György
napján, hanem a másik sár-
kányos szent, Szent Mihály
napjához legközelebbi hétvé-
gén van.

A falunap, illetve napok,
hiszen 2 napos az ünnep, szom-
baton mindig a főzőversennyel
kezdődik. Harmadik éve nem-
csak gulyásfőzésben, hanem
egyéb bográcsos étel és hagyo-
mányos sütemény kategóriá-
ban is lehet versenyezni. A
bejáratnál Hordó Ödön és
Hordó Mariska várták a ven-
dégeket, belül a kópic-család
csalt mosolyt az arcokra. A
szervezők igazán kitettek ma-
gukért, hiszen az induló 26
csapat között többen jöttek
Szlovéniából és testvértele-
pülésünk, csapata isKiskereki

Szentgyörgyvölgyi Napok 2018
itt volt Erdélyből. Volt terep-
járó-taxi, Nagy. M. Katalin
kézműves kiállítása, csillám-
tetoválás a Lenti Könyvtárral
közösen, és a jó hangulathoz

Stángli Tibi is hozzájárult. A
főzőverseny nyertesei értékes
díjakat vehettek át.

A búcsúvasárnapi gyönyö-
rű időben a gyerekek hamar
birtokukba vették a légvárat és
a népi fajátékokat. Volt játékos
sátor és helyi termék kira-
kodás. A műsor kezdetére szép
számú közönség gyűlt össze.
Nagy sikert aratott a Sheba
hastáncstúdió, a Salla Nép-
táncegyüttes csesztregi, a női
és férfi kórus valamint Szűcs
Enikő Flóra Tarlós Ferenc,és

a Budapesti Operettszínház nö-
vendékei.

A tombola sorsolás kezde-
tére minden jegy elfogyott,
ami nem is csoda, hiszen a
fődíjak tengerparti üdülések és
utazások (Androméda Travel)
és 2 személyes vacsorák vol-
tak (Abbázia Country Club ét-
terme és GÓ-NA Étterem).

A rendezvény sikeréhez szá-
mos helyi lakos és cég, vala-
mint környékbeli vállalkozá-
sok járultak hozzá.

(VZs)

A Salla Néptáncegyüttes is fellépett.

Az operett sem maradhatott
ki a műsorból.

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a
kitüntető címek, valamint díjak alapításáról és adományo-
zásáról, továbbá a „Lenti Város Tiszteletbeli Polgára” cím
adományozásáról szóló 27/2012. (III.29.) önkormányzati ren-
delettel módosított 23/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete
értelmében

• Lenti Város Díszpolgára Cím,
• Lenti Városért Díj,
• Lenti Város Egészségügyéért Díj,
• Lenti Város Ifjúsági Sportjáért Díj,
• Lenti Város Környezetvédelméért Díj,
• Lenti Város Közszolgálatáért Díj,
• Lenti Város Közművelődéséért Díj,
• Lenti Város Oktatásáért Díj,
• Lenti Város Sportjáért Díj,
• Lenti Város Szociális Gondoskodásáért és Gyermekvédel-

méért Díj,
• Lenti Város Gazdaságáért Díj,
• Lenti Város Közösségi Életéért Díjakra
vonatkozó javaslatokat – részletes indoklással – 2018.

november 30. napjáig lehet megküldeni a polgármesterhez
címezve.

A kitüntetések adományozására javaslatot tehet: a kép-
viselő-testület tagja, a bizottság tagja, bármely lenti állam-
polgár, helyi szervezet, egyesület.

H I R D E T M É N Y
Lenti Város Kitüntetései



HIRDETÉS

14 201 .8 novemberLenti és Vidéke



Lenti és Vidéke201 .8  november 15

Nemzetközi szinten, szlovéniai véderők részvételével zaj-
lott a közelmúltban egy katasztrófavédelmi gyakorlat Zalabak-
sán Vigh László, melynek a védnöke országgyűlési képviselő
volt.

– Ez a vidék veszélyeztetett abból a szempontból, hogy vol-
tak olyan időszakok, amikor nyáridőben hatalmas mennyiségű
csapadék esett – vázolta fel a készenlét fontosságát a miniszteri
biztos. – Az itt lévő kis patakok nem képesek elvezetni ezt a
mennyiségű vizet, így veszélybe kerülhetnek az itt élők, az ál-
lataik, a házaik.

A gyakorlat megnyitóján, , a település pol-Horváth Ottó
gármestere köszöntötte a megjelenteket hangsúlyozva, két sú-
lyos árvízen is túljutott a falu korábban és az ilyen gyakorlatok,
a készenlét magas szintje mentheti meg az itt élőket.

– Természetesen gazdasági érdekei is vannak a falu szem-
pontjából az itt megtartott katasztrófavédelmi gyakorlatnak,
melyet külön köszönök a szervezőknek – utalt a polgármester
arra, hogy a gyakorlat tartalma, a magas fák visszanyesése, a
patak töltésének megemelése valóban szolgálja a falu érdekeit.

A katasztrófavédelmi gyakorlat céljairól tűzoltóEgri Gyula
ezredest, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igaz-
gatóját kérdeztük:

– Fontos célunk, hogy próbára tegyük a magyar és szlovén
véderők együttműködését, hiszen adott esetben az árvíz mind-
két országot érintheti. Össze kell hangolnunk az intézkedési
rendeket, protokollokat, hogy éles helyzetekben is gördüléke-
nyen működjön a mentés. Három valós éles mozzanatot gya-
korlunk, munkagépekkel, kézi erővel az önkormányzati vízmű
megemelése a cél, azért, hogy egy településrésznek az el-
öntöttségét megakadályozzuk. A szlovén partnerekkel vízzel el-
öntött területek vízmentesítését, valamint viharkárok mentesí-
tését gyakoroljuk, veszélyes fák visszanyesésével, az elektro-
mos vezetékek környékének megtisztításával.

dj

Katasztrófavédelmi gyakorlat Zalabaksán

Több volt, mint gyakorlat, hasznos munkát végeztek.

A hagyományoknak meg-
felelően, a Zala Megyei Idős-
ügyi Tanács Bo-néhai elnöke,
da László emlékére szervezett
idén is emléktúrát a Lovászi
Nyugdíjas Klub Egyesület.

Rónási Gyuláné szervező
érdeklődésünkre elmondta: Bel-
ső majorig busszal, majd a Cson-
dor-sarokig gyalogosan tették
meg a túrát a résztvevők (43
fő), a gyönyörű Lentihegyi
dombságot bejárva.

– A Rónási birtokon frissí-
tővel vártuk a társaságot, ven-
dégünk volt Szalafőről Gaál
Zsuzsa, a „Múltidéző porta”
vezetője, akinek a segítségé-

vel összeállítottuk és megfőz-
tük az ételeket – árult el az em-
léktúráról további részleteket
Rónási Gyuláné.

– Mi volt a menü?
– Hajdinás vargánya leves

és búza málé, különböző fel-
tétekkel (lekvárokkal) és sós
formában is.

Az októberi Idősek hónap-
ja rendezvénysorozat alkal-
mából több programot – köz-
tük sportnapot, emléktúrát –
is szerveztek a helyiek, vala-
mint részt vettek a Lentiben
tartott időseknek szóló esemé-
nyen is.

(d)

Emléktúrán a lovászi nyugdíjasok

Bejárták a Lentihegyi dombságot.
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Felsőszenterzsébeten nemrég egy mellékutca teljes felújí-
tást kapott, nem csak az ott lakók örömére (szerény önrésszel),
8 milliós kormányzati támogatással került átadásra.

– Az útjaink felújítása tovább folytatódik, szintén segítség-
gel, hiszen a 18 lelket számláló kis településünk alig 10 milliót
kitevő költségvetése aligha tenné lehetővé saját erőből, még a leg-
szorosabb takarékosság esetén sem. A tél beállta előtt tervezzük
befejezni az előbbiekben említetthez csatlakozó másik utca rend-
betételét. Szólnom kell még arról is, hogy sok segítséget kap-
tunk egyéb terveink megvalósításához Vigh László országgyű-
lési képviselőnktől és dr. Paál Attilától, a megyegyűlés elnöké-
től. Támogatásukra továbbra is számítunk, megköszönve az ed-
digieket - mondta polgármester.Kálmán Elek

Egy kis falu nagy beruházása
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A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037


