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A hagyományoknak meg-
felelően a Szent Mihály
Templomban tartott ünnepi
szentmisével kezdődött január
4-én a város immárLentiben
41. éves ünnepsége. A főceleb-
ráns nyugal-dr. Márfi Gyula
mazott veszprémi érsek volt.

Az ünnepség a Városi Mű-
velődési Központ színházter-
mében folytatódott, ahol a hé-
vízi Musica Antiqua Együttes
Baráti Köre műsora fogadta a
megjelenteket. Ezt követően
Horváth László polgármester
köszöntője hangzott el:

– Ma nem csak 41 éves
városunkat ünnepeljük, hanem
hazánkat, otthonunkat, a kö-
zösséget, amely itt él. Milyen
is volt Lenti 41 évvel ezelőtt?
Inkább katonavárosként is-
mert, ennek hagyományait ma
is ápoljuk. Aztán kereskedő
város, fürdőváros, mára Zala

Lenti büszke lehet az eredményekre

megye déli térségének tervező
központja, gyógyhely és tu-
risztikai központ, olyan adott-
ságokkal rendelkezik, melyre
alapozva az itt lakók összefo-
gásával elindulhatott a hosszú
távú fejlődés útján – mondta a
polgármester.

Az ünnepi szónok dr.
Benkő Tibor honvédelmi mi-
niszter volt.

– Lenti büszke lehet, s nem
csak az elért eredményekre.
Jól döntöttem, amikor elfogad-

tam meghívásukat, mert itt, a
művelődési házban nézve a
széksorokat azt látom, hogy a
hazájuk, a szülőföldjük, a vá-
ros iránt elkötelezett emberek
élnek. Ez rendkívül fontos.
Lentinek a történelme, hagyo-
mánya, az innen származó ne-
ves, híres emberek mérföld-
kövek, hiszen a város helyt
adott sok-sok írónak, művész-
nek, sok olyan embert adva
a nemzetnek, akikre büszkék

A hagyományoknak megfelelően ezúttal is kitüntették a kiemelkedő munkát végzőket.
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lehetünk – mondta dr. Benkő
Tibor.

Az ünnepség a városi ki-
tüntetések átadásával folytató-
dott. Lenti Város Önkormány-
zata Lenti Városért Díj kitün-
tetést adományozott Kovács
Zoltán gyógypedagógusnak,
fotósnak, a Lenti Települési
Értéktár bizottság elnökének.

Lenti Város Közművelődé-
séért Díjat kapott Német-Baksa
Judit, a Városi Könyvtár Lenti
intézmény igazgatója. Lenti
Város Egészségügyéért Díjat
kapott , a dr.Bazsika Katalin
Hetés Ferenc Szakorvosi Ren-
delőintézet védőnője. Lenti
Város Szociális Gondoskodá-
sáért és Gyermekvédelméért
Díjban részesült, Lengyel Ma-
riann, a Kolping Gondozási
Központ Lenti és kistérsége

Lenti büszke lehet az eredményekre
intézmény élelmezésvezetője.
Lenti Város Sportjáért Díj
kitüntetést kapott Rábel László
vállalkozó, a Margaréta Presszó
és Tekéző tulajdonosa. Lenti
Város Ifjúsági Sportjáért Díjat
érdemelt ki úszó, aSzabó Júlia
Lenti Gyógyfürdő Úszó Klub
válogatott versenyzője, a Lenti
Arany János Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
8. osztályos tanulója. Lenti Vá-
ros Közösségi Életéért Díj ki-
tüntetést adományoztak a 362.
számú Szent Mihály Cserkész-
csapatnak, melynek képvisele-
tében csapatpa-Kalmár Imre
rancsnok és Kovács András
cserkész vett át. Lenti Város
Gazdaságáért Díjat kapott a
LAN-TEL-KER Kft. képvisele-
tében ügyvezető.Lantos László

Az ünnepség zárásaként a
Kerka Táncegyüttes műsora kö-

Dr. Benkő Tibor volt az ünnepi szónok.

Az éves egyesületi munkát
hagyományos családi esttel,
közös vacsorával, beszélge-
téssel, koccintgatással, mulat-
sággal zárta a Lenti Kertbarát
Kör Egyesület.

– Hagyományos rendezvé-
nyeink és több szakmai isme-
retterjesztő előadás mellett
meg kell említeni a két szak-
mai kirándulásunkat Horvát-
országba, de különösen Vla-
sics Lajos barátunk által szer-
vezett szakmai utat a Ludbreg-i
borvidékre. Fantasztikus fo-
gadtatásban és felejthetetlen
élményben volt részünk. Meg-
határozó rendezvényünk volt
a 40 éves jubileumi ünnepsé-

Családi esttel búcsúztak az évtől

günk. Sokat készültünk rá,
sokat dolgoztunk – hangzott
el Röszler Attila, az egyesület
elnökének összefoglalójában.
– Úgy gondolom, hogy pályá-
zati és egyéb pénzügyi támo-
gatások nélkül is – bár szeré-
nyebben, mint eredetileg ter-
veztük – színvonalasan, az ese-
ményhez méltóan sikerült meg-
rendeznünk jubileumunkat.

Az elnök felhívta a tagság
figyelmét januári, induló
programjaikra, többek között
a borkezeléssel foglalkozó
szakmai előadásra és a Vince-
nap pinceszemléjének előké-
születeire.

D.J.

Röszler Attila elnök mondott összefoglaló beszédet.Helyi és vendég fellépők színesítették az idei Lovászi Falu-
karácsony óvodások Buda Ernő Körzeti Általá-műsorát. Az , a
nos Iskola diákjai Mixolíd Kamarakórus Olajbányász, a és az
Nyugdíjas Klub Szironta Együttesénekara mellett a besnyői
tagjainak műsorát láthatták a megjelentek, akik csengettyűket,
harangokat megszólaltatva játszottak karácsonyi dallamokat.

– A Kerka-völgye Baráti Kör Egyesület már 18. alkalommal
rendezi meg a karácsonyi ünnepséget, melynek szervezésébe
bekapcsolódtak a helyi szervezetek, az önkormányzat és a mű-
velődési ház is – tudtuk meg az egyesületJánosi Zsuzsannától,
tagjától, a műsor vezetőjétől. – Évről évre összegyűlünk, hogy
a falu közössége együtt készüljön az ünnepre, jó ez a szervezők
lelkének és minden bizonnyal a nézőknek is, hiszen minden
alkalommal sokan jönnek el, hogy ne csak a külsejüket, hanem
a lelküket, szívüket is ünneplőbe öltöztessék karácsony ünnepén.

Az egybegyűlteket polgármester is köszöntötteKovács Ferenc
és kívánt békés, boldog ünnepeket a település lakóinak. A szer-
vezők kérésének eleget téve a háziasszonyok süteményekkel
járultak hozzá az ünnephez.

(d)

Falukarácsony Lovásziban

Óvodások ajándék műsora.

vetkezett, majd állófogadásra
várták a meghívottakat. Az ese-
ményen minden jelenlévő csa-
lád képviselője átvehetett egy
„Lenti város 2020-as naptárt”,
melyeket Lenti Város Önkor-
mányzati Képviselő-testületé-

nek tagjai adták a megjelentek-
nek, ezek után 19.00 órakor Len-
ti Város Önkormányzati Kép-
viselő-testülete forralt borral,
lángossal, tűzijátékkal várta a
város lakóit a rendezvénytéren.

dj
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A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Lenti és Vidéke

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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– A középkorban ott alakultak ki jelentős települések, ahol
vásározó hely volt. Lenti egy régiós központ, nagyon fontos, hogy
az itt helyben és a térségben megtermelt árut kitehessük a piacra
– fogalmazott országgyűlési képviselő a felújított len-Vigh László
ti piactér ünnepélyes átadásán.

– Az egészséges életmóddal kapcsolatos elvárásainknak is meg-
felelünk ezáltal, hiszen aki itt árulja a portékáját, az adja hozzá az

arcát, azt a tudatot, hogy az biztonságos és egészséges – folytatta
gondolatait a képviselő.

Horváth László, Lenti polgármestere a felújítás tartalmát is
részletezte beszédében:

– A közvetlen célunk az volt, hogy a két helyrajzi számon lé-
vő területen felépítsük ezeket az objektumokat. Úgy gondolom,
hogy a Lentiben és vonzáskörzetében élő mintegy húszezer em-
ber számára fontos a mai átadás, hiszen egyrészt ruházati árusí-
tóhely, másrészt egészséges helyi termékek piaca, és egyben kö-
zösségi találkozóhely is a piac. 15 egységes kinézetű árusító pa-
vilont és 22 pultot, árusítóhelyet befogadó fedett csarnokot ala-
kítottunk ki. Megújult a környezet is, szépen illeszkedik a piac a
közelmúltban átadott új autóbusz pályaudvarhoz. Kicseréltük a
burkolatot mintegy 3000 m területen és a megközelítést előse-2

gítő utak, járdák is megújultak.
A 280 millió forintból megvalósított beruházás átadásával a

régi megszokott helyére került vissza a lenti piac, amely az új
autóbuszmegállóval a város egyik legszebb része lett.
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280 millió forintból újult meg a piactér

A szalagátvágás pillanata, balról Vigh László, Horváth
László, dr. Pál Attila, a megyei közgyűlés elnöke és a
kivitelező képviselője, Tiszai Zoltán. A háttérben az
új pavilonok.

A színjátszók fel-dobronaki
lépése színesítette a té-rédicsi
li programok sorát a napok-
ban. Mint kiderült a helyi kert-
barát kör tagjai között is van-
nak muravidékiek, így ők aján-
lották fel műsorukat vendég-
szereplésként.

– Két dobronaki tagunk is
van, akik szerepelnek az elő-
adásban, ők hívták fel a figyel-
münket, szívesen eljönnek be-
mutatni a darabot, mi pedig
ugyanilyen szívesen láttuk őket
Rédicsen – mondta kérdésünk-
re egyesületi elnök.Gaál Károly

– Akkor elmondhatjuk, hogy
így fonódik össze a szőlészet
és a kultúra önöknél!

– Nagyon jó a kapcsola-
tunk a dobronakiakkal, Kósa
Ferenc tanár úr többször tar-
tott már történelem órákat a
tagságnak, kölcsönösen eljá-
runk egymás rendezvényeire,
sokat tanulhatunk szomszéd-
jainktól a borászat terén és
büszkék vagyunk arra, összes-
ségében hat tagunk muravi-
déki illetőségű.

Cár József, a darab írója
és rendezője beszélgetésünk
elején kifejtette: bár azt mond-
ják, ha kész egy darab, akkor
a műsorra még a jegyet is meg
kell váltani a rendezőnek…
Azért ő mégis elkíséri a cso-
portot a fellépésekre.

A szőlészet és a kultúra kapcsolata
– Bortermelőként szoros a

kapcsolatunk a Rédicsi Kert-
barát Körrel és azért mégis-
csak „külföldön” szerepelünk, te-
hát itt a helyem – tette hozzá
Cár József. – A darab immár a
második, amely kikerült a ke-
zeim közül, idősek otthoná-
ban játszódik, ahol pénz híján
az ott lakók készülnek a mi-
niszter asszony fogadására (aki
épp felelőse az intézmény
anyagi jövőjének) és ez sok
humoros helyzetet idéz elő.

A színdarab előtt Soós
Endréné polgármester köszön-
tötte a megjelenteket, vala-
mint a darab rendezője is be-
mutatta a színjátszó csoportot.
Megtudtuk még, hogy a helyi
kertbarát kör február utolsó
szombatján tartja borbírálatát,
majd március 14-én a hagyo-
mányos falusi disznóvágását.

(d)

Soós Endréné és Cár József.

Jelenet a színdarabból.
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A Zala Megyei Közgyűlés
2019. december 12-i ülésén
módosította a Zala Megyei
Területfejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. ala-

Megállapodás a nemzetiségi önkormányzatokkal

pító okiratát, tekintettel a tár-
saság ügyvezetője, Felügyelő
Bizottsága és könyvvizsgálója
öt éves megbízatásának 2019.
december 31-i lejártára. A tes-

tület döntött az eddigi ügy-
vezető, újbóli meg-Bali József
bízásáról, valamint a Felügye-
lő Bizottság három tagjának –
Marton Géza, Polai György és
Szalóky Jenő Szíjár-–, illetve
tóné Gorza Klára könyvvizs-
gálónak ismételt megválasztá-
sáról öt éves időtartamra.

Döntött a megyegyűlés az
októberi választásokat köve-
tően 2019. október 24-én meg-
alakult megyei nemzetiségi
önkormányzatokkal való meg-
állapodás megkötéséről, mely-
nek értelmében a Zala Megyei
Önkormányzat hivatala révén

biztosítja a Zala Megyei Roma
Nemzetiségi Önkormányzat, a
Zala Megyei Horvát Nemzeti-
ségi Önkormányzat Zalaés a
Megyei Német Önkormányzat
működéséhez szükséges sze-
mélyi és tárgyi feltételeket.

Módosította a közgyűlés a
megyei önkormányzat 2019.
évi költségvetését, amelynek
bevétel-kiadási főösszege így
869 584 ezer forint lett, vala-
mint döntött 2020. évi belső
ellenőrzési tervéről és elfogad-
ta a következő évre szóló mun-
katervét. (Forrás: Zala Megyei
Közgyűlés)

A Megyeházán elfogadták a megyei önkormányzat 2020-as évi
munkatervét.

Lenti városrészének rendezvényei szer-bárszentmihályfai
vesen illeszkedtek a várossá nyilvánítás 40. évfordulójához,
mondta a településrész képviselőjeként alpol-Drávecz Gyula
gármester.

– 2009-ben még Kondákor Gyula áldozópap kezdemé-
nyezésére építettük fel fűzsátrunkat, ahol évről évre adventi
rendezvényeket tartottunk. Gyula atya halála után a városrész
lakossága továbbra is éltette ezt a hagyományt, – melyért
ezúton is köszönetet mondok minden segítőkész itt élőnek –,
amely 2019-ben a 10. alkalomhoz ért.

A sorban immár negyvenedik gyertyagyújtást a helyiek
rendhagyó módon plébános (korábban LentibenNémeth Csaba
szolgált) részvételével tették ünnepélyessé. A tervekről a Drá-
vecz Gyula még kiemelte, hogy a fűzsátrat teljesen felújítják,
megerősítik a vas tartószerkezetet, kivágják és kicserélik az
elöregedett fűzvesszőket. Az est különlegessége volt még, hogy
ilyenkor a Tornyiszentmiklóson nyugalomra helyezett Kondá-
kor Gyula esperes emlékére összegyűjtött mécseseket elszál-
lítja a képviselő a sírhoz, tovább őrizve az esperes emlékét.

(d)

Megújuló fűzsátras betlehem

Adventi gyertyagyújtás Galamb Léna helyi lakos részvételével.

A hagyományos Vince-napi pincejárást az idén is a Torma-
földe Szent János Hegyért Egyesület szervezte a tormaföldi
térségen.

– Idén nem csak a Szent János hegyi gazdáknál tett látoga-
tást az igen népes csapat, hanem örömünkre a település délnyu-
gati részén elhelyezkedő, úgynevezett Lakosi hegyi gazdák is
csatlakoztak a bejáráshoz – avat további részletekbe Kondákor
József, Tormafölde polgármestere, aki egyben a Da Bibere Za-
lai Borlovagrend ceremóniamestere is. – A pincelátogatás Hor-
váth János lakosi hegyi pincéjénél kezdődött, ahol Keléné
Juhász Ilona elnökasszony köszöntötte a közel 50 főből álló
tormaföldi hegyi gazdákat és a meghívott vendégeket. Ezek
után a Lakosi hegyen hét gazda pincéjét látogattuk meg, majd
azt követően a csapat a Szent János-hegyen szintén hét boros-
gazda szíves invitálásának tett eleget.

– Hol tartották a hagyományokhoz tartozó szőlőmetszést?
– A hagyományos szőlőmetszési ceremónia a Lelkes család

birtokán volt, ahol a házigazdák a kiváló borok mellett friss
kemencében sült meleg pereccel is várták a vendégsereget. A
szőlőre a hagyományok szerint sonka, kolbász szalonna is ke-
rült és borral is meglocsoltuk a szőlőtöveket. Itt aztán szóltam
néhány szót a Vince-napi népszokásokról, egyéb szőlőhöz kap-
csolódó hagyományokról, majd a házigazdákkal közösen elvé-
geztük az első szőlőtő metszését. A rendezvény természetesen
ezzel még nem ért véget, mert a szervezők a falu kultúrházába
vacsorával várták az átfázott csapatot. Vacsora után tovább
folytatódott a borok kóstolása, és a jó hangulatról Herman Zol-
tán harmonikás gondoskodott.

dj

Vince-napi pincejárás Tormaföldén

A tormaföldi Szent János hegy…
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Hagyományosan sajtóreggeli keretében értékelik a megyei ve-
zetők az elmúlt év együttműködését, illetve az új év zalai fej-
lesztési terveit. Január 7-én a Megyeháza Deák-termében dr. Sifter
Rózsa Vigh Lászlókormánymegbízott, országgyűlési képviselő,
miniszteri biztos, , a Zala Megyei Közgyűlés elnökedr. Pál Attila
és Zalaegerszeg polgármestere tájékoztatta a mé-Balaicz Zoltán
dia munkatársait.

Vigh László elöljáróban ismertette a kormány családvédelmi
akciótervének részleteit, beszélt az új évben életbe lépett vál-
tozásokról. A zalai beruházásokról szólva elmondta, hogy a
Szent Rafael Kórház jól gazdálkodott, így az 521 millió forintos
kon-szolidációs összeget fejlesztésre fordíthatják.

A zalaegerszegi rendelőintézet nyílászáróinak felújítása 300
millió forintos beruházással valósulhat meg, ez jelenleg közbe-
szerzési eljárás alatt áll. A Modern Városok és a Magyar Falvak
program mellé a kormány a kisvárosokat támogató projektet is
tervez.

A zalaegerszegi járműipari tesztpálya készültségi foka
jelenleg 55-60 %-os, de az elmúlt évben mintegy 40 cég végzett
teszteléseket. A Zalaegerszeget az M7-es autópályával összekötő
okosút építése a tervezett ütemben történik.

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott arról tájékoztatta a részt-
vevőket, hogy a 258 megyei település kiválóan teljesített a közös
önkormányzati hivatalok újjászervezésében. Mindössze három
esetben kellett állami segítséget nyújtani az önkormányzatoknak.

Fontos változás az egyfokú közigazgatási eljárás bevezetése.
Megszűnik a fellebezés a járási kormányhivatalok döntései ese-
tében, jogorvoslatra a bíróságon lesz lehetőség.

Jelentős változás, hogy az építéshatósági ügyek átkerülnek az
önkormányzatoktól a kormányhivatalokba, mert intézésük csak
államigazgatási eljárás keretében történhet. A gyámügyi feladatok
viszont a jegyzőkhöz, az önkormányzatokhoz kerülnek. Néhány
tevékenységet a NAV, a rendőrség és a kamarák vesznek át a
kormányhivataloktól.

A hivatalokban igyekeznek családbarát körülményeket bizto-
sítani, szeretnének ebben példát mutatni – jelentette ki dr. Sifter
Rózsa. Fontos az anyagi és személyi biztonság, a hivatalok még
a foglalkoztatási formák változásaiban is partnerek, nem zár-
kóznak el a rész – és távmunka lehetőségétől sem.

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke össze-
foglalójában elmondta, hogy 2019-ben a TOP-keretösszeg 23,2
milliárd forint volt, ez az összeg állt rendelkezésre a települések
fejlesztésére. Ezt sikerült 2020-ra 4,5 milliárd forinttal megtol-
dani. A helyi összefogás, a zalai emberek, vállalkozók és a kor-
mány támogatása nélkül ez nem valósulhatott volna meg – álla-
pította meg dr. Pál Attila.

Ebben az évben 4,5 milliárd forint további forrás felhasz-
nálásával lehet célokat megvalósítani. Ezek elsősorban turisztikai
és kerékpárút fejlesztések, folytatódik a Zala Két Keréken prog-
ram. A bölcsődei és óvodai férőhely fejlesztésekre 457 millió fo-
rint jut. Új lendületet kaphat a környezetvédelmi infrastruktúra és a
települési közlekedés fejlesztése. Megépül 970 millió forintos
ráfordítással a Murakeresztúr-Őrtilos közötti kerékpárút zalai
szakasza. A Magyar Közút nonprofit beruházás keretében 4,3 km
közút fejlesztés, felújítás valósul meg. Önrész nélküli száz szá-
zalékos támogatásokról beszélünk – mondta dr. Pál Attila.

Örömhír, hogy elkészül a Zalaegerszeg – Rédics 48,4 km-es
vasúti pálya felújítása, ezzel a régi vasúti közlekedés helyre-
állítására törekednek. Megjelent a közbeszerzési felhívás a Zala-
egerszeget Körmenddel összekötő kétszer kétsávos gyorsforgal-
mi út terveinek elkészítésére.

A NIF pályázatot nyújtott be a horvát-magyar programban a
Murakeresztúr-Kotoriba között építendő Mura-híd tervezésére.

A Magyar Falvak Program keretében összesen 595 támogatási
kérelem részesül 2,8 milliárd forint támogatásban. Az önkormány-

Fejlesztések minden mennyiségben

zatok utak, járdák építésére, óvodák, orvosi rendelők, intézmé-
nyek felújítására pályáztak. A megyei sportcélú beruházások kö-
zül a nagykanizsai sport és rendezvénycsarnok építésének szer-
ződését decemberben írták alá, 600 napos határidővel. A sár-
melléki repülőtéren norvégiai befektetők pilótaközpontot épí-
tenek.

– Köszönöm a képviselő úrnak, kormánymegbízott asszony-
nak és az elnök úrnak azt az országosan is egyedülálló össze-
fogást, amelynek keretében ezeket a sikereket elértük – kezdte
Balaicz Zoltán polgármester. Zalaegerszegen a következő idő-
szakban is a gazdaság fejlesztése a legfontosabb cél. Ezek elemei
a Zalaegerszeget Körmenddel összekötő kétszer kétsávos össze-
kötő út tervezése, az M76-os út építése, a Szlovénia irányába
történő vasútfejlesztés tervezése, a logisztikai központ és kon-
ténerterminál kialakítása, az Északi Ipari Park bővítése, a MOL
gumibeton gyártó üzemének bővítése.

Az idén megvalósuló beruházások közül 9,5 milliárd fejlesz-
téssel legjelentősebb az épülő új uszoda, tanuszoda és városi
strand. A Mindszenty József általános iskola és gimnázium torna-
és vívócsarnoka 3,3 milliárd forintos fejlesztéssel valósul meg.

Zalaegerszegen 12 projekt összesen 20 milliárd forintos rá-
fordítással épül vagy közeledik a befejezéshez – állapította meg
Balaicz Zoltán.

Az idei legjelentősebb tervek a Liszt-iskola, a Petőfi-iskola
felújítása, az új városi túra útvonal, a Páfrányok Útja építése,
Mindszentyneum építése, a kézműves termékek helyi piacának
építése, az Ostoros munkacsarnok felújítása, az alsóerdei sport és
rekreációs központ kialakítása és a Hevesi Sándor Színház épü-
letének felújítása.

Fontos az évfordulók méltó megünneplése. Ezek közül legje-
lentősebb a Zalaegerszeget rendezett tanácsú várossá nyilvání-
tásának 135. évfordulója. A sportkedvelők várják a ZTE meg-
alakulásának 100 éves jubileumát, a nemzeti érzés szempontjából
kiemelkedően fontos a trianoni békediktátum centenáriuma. Eb-
ben az évben Zalaegerszeg rendezi az Országos Vadásznapokat
és ezzel párhuzamosan az Országos Halfőző Versenyt.

Befejezésül Balaicz Zoltán polgármester is megköszönte a
sajtó munkatársainak az egész éves korrekt tájékoztatást.

Samu László

Hagyománnyá vált a Megyeházán az újévi sajtóreggeli, ame-
lyen az újságírókat tájékoztatják a fejlesztésekről.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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A megvalósítás időszakában öt alkalommal, minden év-
ben decemberben kerül megszervezésre a Zalai innovatív
foglalkoztatási paktum éves konferenciája. A rendezvé-
nyen a partnerek számára bemutatásra kerülnek a foglal-
koztatási paktum tevékenységei, eredményei. A 2019-es
évben december 4-én, a Megyeházán került sor a konfe-
renciára, melyen az együttműködési megállapodást aláíró
szervezetek képviselői, önkormányzatok, valamint vállal-
kozók vettek részt.

Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke meg-
nyitójában elmondta, hogy a rendezvénynek kettős célja
van, egyrészt fontos szakmai információkat ad, másrészt a
konferenciával egybekötött Foglalkoztatási Fórumon kerül
elfogadásra a Zala megyei foglalkoztatási stratégia mó-
dosítása.

Vigh László országgyűlési képviselő hozzászólásában
a megyeszékhely foglalkoztatási eredményeiről beszélt. Az
elmúlt öt évben 4000 munkahely létesült, 2,3 százalékra
csökkent a munkanélküliség.

Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspo-
litikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára
nyitóelőadásában felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg
szinte személyre szabottan kell megküzdeni a képzett
munkaerőért. A munkaerőpiaci reformot azzal a céllal indí-
totta a kormány, hogy összehozza a munkaadói igényeket
és a munkavállalói elvárásokat. Jelentős munkaerőhiány
van, ami már a cégek fejlesztési elképzeléseit is befo-
lyásolja. A fiatalok munkába állása erősíti a kötődésüket
szülőhelyükhöz, de a tapasztalatokkal rendelkező nyugdí-
jasoknak is lehetőséget kell adni, hogy aktívak maradhas-
sanak a munkaerőpiacon. A paktum célcsoportjához kap-
csolódóan elmondta, hogy a kormány több programot indí-
tott, amely segíti a kisgyermekes szülők munkába állását,
illetve kiemelte, hogy a közfoglalkoztatottak számára is
lehetőséget kell biztosítani, hogy a versenyszférában he-
lyezkedhessenek el.

Dr. Árok Krisztina, a Zala Megyei Kormányhivatal Tár-
sadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának fő-
osztályvezetője a Zala Megyei Kormányhivatal 2019. évi
munkaerőpiaci eredményeiről nyújtott tájékoztatást. Folya-
matosan javul a foglalkoztatottság a megyében, míg 2010-
ben 12,1% volt a munkanélküliségi ráta, addig 2019 má-
sodik negyedévében csupán 2%. 2019-ben 12 500 új
álláshelyet regisztráltak. Előadásában kiemelte, hogy a
foglalkoztatási paktumok megvalósításának legfőbb célja
az, hogy minél több álláskereső a versenyszférában he-
lyezkedjen el. A Zala megyében működő munkaerőhiány
kezelését célzó foglalkoztatási programok megvalósítá-
sára 2021-ig 3,3 milliárd Ft áll rendelkezésre, tervezetten
2268 fő kerül bevonásra 2021-ig, mindezidáig 1908 fő
részesült munkaerő-piaci szolgáltatásban, akik közül 393
vett részt valamilyen képzésben, 110-en vállalkozóvá vál-
tak, 875 fő elhelyezkedett támogatással, 604 ügyfél pedig
csak szolgáltatásban részesült.

Remete Zsuzsanna, a Hétfa Elemző Központ Kft.
kutatója előadást tartott a Zala megyei foglalkoztatási
stratégia aktualitásairól. Megtudhattuk, hogy a munkaerő
kölcsönzés erőteljesen jelen van a megyében, miként az
elvándorlás is jellemző.

A Foglalkoztatási Fórum során a paktum együttmű-
ködési megállapodását aláíró szervezetek képviselői elfo-
gadták a Zala megyei foglalkoztatási stratégia módo-
sításait.

Kovács Károly, paktummenedzser a pályázat keretében
megvalósuló zalai helyi termék fejlesztésekről tartott

Évértékelő foglalkoztatási konferenciát tartottak a Megyeházán

előadást. 2019-ben kezdetét vette a kapcsolatfelvétel a
helyi termelőkkel, kézművesekkel, szolgáltatókkal, elké-
szült az egységes zalai helyi termék webshop keretrend-
szere, illetve hét helyi termék értékesítési akció került
megszervezésére a megye különböző településein, többek
között, Keszthelyen, Újudvaron és Lentiben. Hosszú távú
célok között említette az egységes zalai helyi termék
kínálat összehangolását, valamint a termelők és szolgál-
tatók értékesítési hálózatainak összekapcsolását.

A konferencia zárásaként egy jó gyakorlat került bemu-
tatásra. A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum keretében
2021. június 30-ig 40 ügyfél vállalkozóvá válásának támo-
gatása került betervezésre, a nagy érdeklődésre való te-
kintettel ezt a számot már 2019 tavaszán teljesítette a
paktum. A konzorciumi partner Zala Megyei Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány munkatársai végzik a célcsoport
számára a munkaerő-piaci tanácsadást. Csóriné Mrázik
Orsolya a ZMVA keszthelyi irodáját kereste fel, hogy
fotógráfus vállalkozásának indításában segítséget kérjen
mellyel elindult karrierje. Elmondta, hogy elsősorban nem
a pénzbeli támogatás, hanem a szakmai tanácsadás se-
gítette őt abban, hogy piacképes vállalkozást indítson.

Bodó Sándor előadását hallgatják a résztvevők.

6 20 . r20 januáLenti és Vidéke
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Békés, boldog új esztendőt kívánunk!

Fogaink elvesztéséhez szá-
mos kiváltó ok vezethet.
Ilyen az erősen szuvas fo-
gazat, a fogágybetegség vagy
esetleges baleset. A mai fog-
orvoslás igen eredményes a
fogmegtartó kezelések terén,
azonban bizonyos esetekben
már csak a fogeltávolítás jö-
het szóba. A hiányzó fog na-
gyon zavaró lehet, akár esz-
tétikai, akár rágófunkció, akár
hangképzési szempontból.

Viszont ami minden eset-
ben igaz: egy fog elvesztését
általában erős érzelmek, kor-
látozások, de elsősorban kér-
dések kísérik. Ezekre a kér-
désekre ad választ dr. Mar-
ton Zoltán implantológus, a
Marton.Dental fogászat ve-
zető fogszakorvosa.

– Hiányzó fogak esetén
milyen fogászati megoldások
kerülhetnek szóba?

– A foghiány pótolható fix
fogpótlással, azaz híddal vagy
kivehető (rész vagy teljes)
protézissel. Előbbinél a hiányt
határoló fogakat lecsiszoljuk
és ragasztóval rögzítjük a pót-
lást. Ennek hátránya, hogy két,
vagy több egészséges fogat
kell így „megcsonkítani” a rög-
zítés érdekében, illetve kevés-
bé esztétikus, hogy a híd és a
fogíny között egy rés van.
Utóbbi, azaz a kivehető fog-
pótlás már elég nagy kiter-
jedésű, a szájpadlást, illetve az
ínyt is beborító szerkezet,
megszokása gyakran nagy tü-
relmet igényel a viselőjétől.
További problémát jelenthet a
megfelelő ápolás és a gyakran
kialakuló nyálkahártya-gyulla-
dás is. Aki ezek miatt az okok
miatt, más megoldást keres,
annak ajánljuk az implan-
tátumot.

– Mit értünk fogászati imp-
lantátum alatt?

– A fogászatban az imp-
lantátum egy az állcsontba, a
foggyökér helyére, sebészeti
úton beültetett műgyökér. Ez a
titánötvözetből készült csavar,

miután a szervezet befogadta,
becsontosodik és mozdíthatat-
lanul rögzül. Erre az alapra
lehet aztán később a külön-
böző típusú fogpótlást felcsa-
varozni. Egy teljesen fogatlan
páciensnek akár már 4 implan-
tátumra rögzített fogpótlás
készíthető.

– Mik a további előnyei az
implantálásnak?

– Az implantátumok nem-
csak a hiányzó fogakat pótol-
ják, hanem gondoskodnak az
állkapocs normál terheléséről
rágás során is. Így a csontozat
természetes működése bizto-
sított és a rettegett csontleé-
pülés is elkerülhető. A stabil,
implantátumokkal rögzített fog-
pótlás saját fog érzetét garan-
tálja, növeli a rágás hatékony-
ságát, ill. nincs más zavaró (pl.
a szájpadlást takaró) protézis
és a viselése is sokkal kényel-
mesebb. Ezenfelül megfelelő
fogápolás és szájhigiénia mel-
lett az implantátum valóban
egy életre szól.

– És a szép mosoly egy nap
alatt nem csak mese?

– Nem a Marton.Dentalnál
– mondja nevetve dr. Marton
Zoltán. – Fogászatunk már a
legmodernebb eljárás szerint

dolgozik az implantáció terüle-
tén is. Miután a műfoggyö-
kereket, azaz a titán csavarokat
sebészeti úton beültettük az
állkapocsba, a páciensnek csu-
pán pár órát kell várnia és
megkapja az ideiglenes fog-
pótlást. Így annak, aki implan-
tálásra szánja el magát, nem
kell attól tartania, hogy fogta-
lanul kellene akár hetekig él-
nie. Már a beavatkozás napján
mosolyogva távozhat rende-
lőnkből.

Marton.Dental Fogászat

Zalaegerszeg,
Eötvös u. 12 C/II.
06-20/346 5413

A Marton.Dentalnál ingyenes

konzultáció keretein belül

személyre szabott tájékoztatást

adunk az impantátumokról és

más fogpótlási lehetőségekről!

Keressen minket bizalommal!

A fogászati implantátumokról - érthetően

Több, mint négyszázan
vettek részt a szlovén-magyar
határon található Hetés Barát-
ság Parkban lévő rendezvé-
nyen, mely a 2004 óta megnyi-
tott útnál, a 425-ös határkőnél
található. A 15 éve megtartott
koccintásokra az Európa Ta-
nács Táj Díját elnyerő hetési
települések, környékbeliek, pol-
gármesterek, képviselők érkez-
tek, hogy a hagyományoknak
megfelelően elbúcsúztassák az
óévet és köszöntsék az újat.

Pár éve már túra is kapcso-
lódik a rendezvényhez, a szlo-
véniai indulva aZsitkócból
riganyóci katonai kilátóhoz
ment az a háromszáz ember,

Hogy ez az év is jól kezdődjön
Bödeházán és Zsitkócon ismét koccintottak

akik a hideg ellenére is neki-
vágtak a hét kilométeres tájsé-
tának és a határsávon érkeztek
vissza idén a parkba, ahol kö-
zel száz ember – aki nem
tudott elmenni a túrára – vár-
ta őket.

A rendezvényen jelen volt
Vigh László miniszteri biztos,
a magyar térség országgyűlési
képviselője, ,Marjan Kardinar
Dobronak polgármestere, Ma-
gyar Janez, Lendva polgármes-
tere, , a DMÖNKVarga Edit
elnökasszonya, ,Pantó László
Gáborjánháza polgármestere,
Szabó Zoltán, Zalaszombatfa
polgármestere, Horváth Lász-
ló Hor-, Lenti polgármestere,

A fotón Magyar Janez (zöld kabátban), Marjan Kardinar, La-
dislav Bači, Bedő Andrea, Vigh László, Varga Edit és Horváth
László.

Fotó: Sabina BačiFotó: Sabina Bači

váth Zoltán, Tófej polgármes-
tere, , SöjtörKönyves Gábor
polgármestere. A szervezők
nevében , a Zsit-Ladislav Bači
kóc HK elnöke és Bedő And-

rea, Bödeháza polgármestere
köszöntötte, és településeik
önkéntesei látták vendégül az
egybegyűlteket, akik a sötéte-
désig maradtak.
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A tavaly októberben újraválasztott településvezető lemon-
dása miatt márciusban ismét polgármester-választást tartanak a
Zala megyei .Dobriban

Novák Anett, a lovászi közös önkormányzati hivatalhoz tar-
tozó település jegyzője a helyi választási iroda vezetőjeként az
MTI megkeresésére elmondta: (független) sze-Horváth Albin
mélyes indokokra hivatkozva mondott le az év végén a
posztjáról.

Az időközi választást március 22-re írta ki a helyi választási
bizottság. A települést addig a jelenlegi alpolgármester irá-
nyítja.

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a tavaly októberi
voksoláson a Dobriban élő 144 választópolgár közül 109-en
szavaztak. A két független jelölt közül Horváth Albin 78,
Biharvári Éva 31 voksot kapott.

A lemondott polgármester 2006 óta vezette a települést.

Időközi voksolás Dobriban
Lemondás miatt új polgármestert választanak

Március 22-én lesz az időközi választás.

Mikulás és karácsony al-
kalmából klubdélutánt tartott a
Szépkorúak Civil Szervezete
Lentiben. , aBarta Ödönné
szervezet vezetője érdeklő-
désünkre elmondta, éves zá-
ró rendezvényük ez a kettős
ünnep, ahová mindig nagy
létszámmal jönnek el a
tagok.

Ünnepi klubdélután a szépkorúaknál

Jó hangulatú évzáró rendezvény volt.

– Jó hangulatú ez a talál-
kozó, ilyenkor lezárjuk az
évet, végigtekintünk az elvég-
zett sok feladaton, megemlé-
kezünk élményeinkről és kö-
szöntöm is a megjelenteket a
kettős ünnep alkalmából –
részletezte a félszáz taggal
rendelkező szervezet munkáját
Barta Ödönné. – Zsíroskenyér

partit rendezünk, egy kis kará-
csonyfát is felállítottunk az ün-
nep kapcsán és egy-egy cso-
mag szaloncukorral is meglep-
tük a tagságot. Nagyon jó egy
kicsit kimozdulni otthonról, be-
szélgetni, megosztani örömün-
ket, bánatunkat egymással,
igazi baráti társaság a miénk.

Barta Ödönné elmondta
még, hogy február elején pót-
szilvesztert és farsangi bált
tartanak, továbbá február 12-
én lesz első – évértékelő –
ülésük.

dj
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ungarikum
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• • •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

Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,

blokktéglából épült társasházban 56 m -es ,2 földszinti
tehermentes lakás (2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, pince, tároló) eladó.

A közelben áruház, gyógyszertár, orvosi rendelő, buszmegálló található.
A közművek (gáz, víz, villany) rendezett állapotban.

Érdeklődni lehet a es30/235-4814-
vagy a es telefonon lehet.30/410-5684-

Eladó antik bútorok Zalaegerszegen
Egyedi gyártású 1920-as évek elején, az készült,
diógyökér intarziaberakású, kitűnő állapotban lévő

és (3 db) eladók Zalaegerszegen.tálaló vitrines szekrények
Együttes szobaberendezéshez kiválóan alkalmasak.

Ugyanitt nagyon jó állapotban lévő is eladók.koloniál bútorok
Érdeklődni a -es,30/235-4814

vagy a -es telefonon lehet.30/410-5684
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Laci szeret bulizni, pláne
farsangkor. Ilyenkor néha
átesik a ló túlsó oldalára,
másnap meg jön a macska-
jaj, a másnaposság. Lacinak
éppen ezért szent meggyő-
ződése, hogy a leggyakoribb
fogadalom: „Legközelebb ke-
vesebbet fogok inni”

Bár ezt még tudományos
kutatásokkal nem sikerült
alátámasztania, de úgy gon-
dolom nem is fogja. Van
ennél fontosabb dolga is az
életben.

Szóval Laci, amíg ma-
gányos volt, a macskajajra
rendre jöttek a népi prak-
tikák. Majd mindig fogad-
kozott. Majd megint kúrálta
magát. Egészen addig, amíg
meg nem találta élete párját.
Azóta is ugyanúgy bulizik,
de nem kell kúrálnia magát.

Egyik alkalommal baráti
társaságban rákérdeztem, mi
a titok, hogy sikerül elkerül-
nie a másnaposságot.

Körbenézett, hogy a fele-
sége ne lássa, és elma-
gyarázta.

– A feleségem olyan,
mint a lakmuszpapír. Tudja,
mikor esnék át a ló túlsó
oldalára. Tavaly is, amikor
az asztal tetején táncoltam és
bontottam volna a következő
pezsgőt, odajött hozzám és
azt mondta:

– Jaj Lacikám, de rosszul
nézel ki!

– Te ezt már ne idd meg!
Én akkor zokszó nélkül

letettem a pezsgőt, mert tud-
tam, ha hallgatok rá, másnap
nem lesz semmi bajom.

Hitetlenkedve néztem rá,
erre mosolyogva hozzátette:

– Persze ehhez az is kel-
lett, hogy első alkalommal
nem hallgattam rá…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Jaj Lacikám!…

Baráti beszélgetéssel, va-
csorával, az évek alatt gyorsan
fejlődő és elavuló technikai
eszközök bemutatójával várta
a nyugállományú rendőröket
és határőröket találkozójukon
a . ALenti Rendőrkapitányság
lenti vadászházban megtartott
esemény egyik meglepetése-
ként egy korhű állapotban lé-
vő kék-fehér csíkozású rend-
őrségi Zsiguli várta az érdek-
lődőket a parkolóban, lehető-
séget adva az azonnali fotó-
záshoz.

– Úgy gondoltuk különle-
gessé tesszük mai találkozón-

A régi kor technikáját is bemutatták

kat, hiszen felvonultattuk a
régi és legmodernebb jármű-
parkunkat, megtekinthetők a

jelenlegi és a múlt egyenruhái,
rádiós eszközei a tégla nagy-
ságú távbeszélőtől, az okos

mobiltelefonig – tájékoztatott
köszöntőjében dr. Farkas Ti-
bor rendőr alezredes, kapi-
tányságvezető. – Elhívtuk fris-
sen kinevezett rendőr kollégáin-
kat is, akikben megalapozhat-
juk a most kialakuló hiva-
tástudatot.

A kapitányságvezető be-
szédében még kitért a Lenti
Rendőrkapitányság jelenlegi
felépítésére, a legfontosabb
bűnügyi, közrendvédelmi, köz-
lekedési és megelőzési fel-
adataira. A nyugállományúak
találkozója vacsorával, baráti,
régi munkatársi beszélgeté-
sekkel, a néhai országhatár, és
rendőrség adta feladatok fel-
idézésével folytatódott.

dj

Dr. Farkas Tibor kapitányságvezető köszöntője.

Egymás mellett múlt és jelen.

– Szociális tűzifa kiírásra
pályáztunk a közelmúltban,
amely önkormányzati hozzájá-
rulást is feltételezett – tájékoz-
tatott köz-Lukács Tibor, Páka
ség polgármestere.

– 88.5 m -t nyertünk, eh-3

hez kellett hozzájárulni az
önkormányzatunknak köbmé-
terenként 1000 Ft+ÁFA érték-
ben, valamint a szállítást is mi
álltuk.

– Kik részesülhetnek a szo-
ciális tűzifa támogatásból?

– Azok kapják a szociális
tűzifát, akik aktív korúak ellá-
tására, időskorúak járadékára
jogosultak, a települési lakha-
tási támogatásban, rendszeres
gyermekvédelmi támogatás-
ban részesülnek, ápolásra jo-

Sikeres tűzifa pályázat Pákán

gosultak, egyedül élő nyug-
díjasok, közfoglalkoztatottak,
ahol a családban az egy főre
jutó jövedelem az öregségi

Az utolsó köbméterek kerülnek kiszállításra.

nyugdíjminimum 100%-át nem
haladja meg és még folytat-
hatnám a sort a törvényi elő-
írásoknak megfelelően.

– Honnan szerezték be a
tűzifát?

– A Bánokszentgyörgyi Er-
dészettől vásároltuk meg a fát,
amelyet a napokban át is ve-
hettek az arra jogosultak.

(d)
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Horváth Ottó, Zalabaksa
polgármestere kérésére láto-
gattunk el a falu könyvtárába,
ahol Gerencsérné Fodor Már-
ta könyvtáros fogadott ben-
nünket.

– Két alkalommal va-
gyunk nyitva hetente, három -
három órában és talán, mint
minden könyvtár, mi is szem-
betaláltuk magunkat – a digi-
tális korszak beköszöntével –
az olvasótábor csökkenésével.
A jelenlegi olvasók megtar-
tása és lehetőség szerint újak
toborzása a legfontosabb fel-
adatom.

– Milyen eszközei vannak
mindehhez?

– Megpróbálom bevonni
az óvodásokat a könyvtári
életbe, több alkalommal, mond-
hatni rendszeresen szervezünk
különböző témájú foglalkozá-

Az olvasóközösség bővítése a cél

sokat nekik. Mindezt a lenti
könyvtár segítségével tudjuk
megoldani, kézműves foglal-
kozásokat, mesedélutánokat
tartunk, legutóbb az Őszi
könyvnapok keretében a ter-
mészetvédelemről, hulladéktá-

rolásról, felhasználásról beszél-
tünk. Részt vettünk a könyvtár
által kiírt szelfi pályázaton is,
sőt még díjazottjaink is voltak
a faluból. Úgy gondolom,
mindebből kiderült, hogy kivá-
ló a kapcsolatunk a lenti könyv-
tárral, szakmai tanácsadónk a
különböző programjainkhoz és
a könyvállomány frissítését is
a segítségükkel valósítjuk meg.
Ugyancsak jó a kapcsolatuk a
helyi tanodával, közös prog-
ramjaink vannak, DVD-kkel,
kötelező olvasmányokkal, új-
ságokkal, olvasnivalóval látjuk
el az idejáró gyerekeket. A fel-
nőtt olvasók bevonása is ad
feladatokat. Ma már sokan hi-
vatkoznak megkeresésemre ar-
ra, hogy utána néznek a tud-
nivalónak az interneten, látják,
olvassák a lapokat digitális
formában, tehát már az otthon-
ról való kimozdulás is komoly
kihívást jelent. Író - olvasó ta-

lálkozók, különböző színes,
szélesebb érdeklődére hivatott
témákat feldolgozó estek, pél-
dául helyi alkotók művei (Ber-
kes József teltházas könyvbe-
mutatója), muravidéki írók,
költők kerültek bemutatásra,
Zágorecz Csuka Judittól (Lend-
va), Szálinger Balázsig (Hé-
víz). Ismeretterjesztő előadá-
sainkon tavaly a lelki egészség
fontosságával és a kosárfonás-
sal ismerkedhettek meg az ér-
deklődők. Felvettem a kapcso-
latot a helyi idősek otthonával
is, ahonnan új olvasókat sike-
rült toboroznunk. A terveinket
illetően pedig csak annyit,
hogy Szarvas József színmű-
vész irodalmi estjéről egyez-
tetünk éppen, aki fellépésével
bizonyára sok érdeklődőt vonz
majd könyvtárunkba – zárta
gondolatait Gerencsérné Fodor
Márta könyvtáros.

dj

Gerencsérné Fodor Márta könyvtáros.

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
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December végén befejező-
dött a városi tekebajnokság Len-
tiben. Az igazolt versenyzők-
ből álló csapatok közül a ,HTT
az amatőrök közül a Sördögök
lettek a bajnokok. A legjobb női
csapat a „Született feleségek”
együttese lett. Az igazoltak kö-
zött egyéniben Szabó Péter
(HTT), az amatőrök között Já-
nosi Kristóf (Lenti Ragado-
zók), a hölgyeknél Gerencsér
Kinga (Taroló nokedli) érte el
a legjobb eredményt. A leg-
jobb teliző különdíját Szabó
Péter (HTT, 196 fa), a legjobb
tarolóét (HTT,Csiszár Rómeó
95 fa) kapta. A versenyen mint-
egy 200 tekéző vett részt.

Ugyancsak a mumori Mar-
garéta Tekézőben – Lenti Vá-

Véget ért a városi tekebajnokság

ros Önkormányzata támogatá-
sával – zajlott a közelmúltban a
„40 év 40 gurítás” jubileumi
tekeverseny. A verseny dobo-
gós helyezettjei:

Amatőr férfiak: 1. Borsos Má-
té 196 fa, 2. Balogh László 190,
3. Balogh Norbert 186. Igazolt
férfiak: 1. Nákits László 194 fa,
2. Tiszai Zoltán 192, 3. Ko-vács
Béla 186. Nők: 1. Horváth-né

Széll Mónika 164 fa, 2. Fó-
rika Imola 157, 3. Gerencsér
Kinga 154. Gyermekek: 1. Ba-
laicz Bence, 2. Rábel Rebeka,
3. Rábel Dóra.

A résztvevők köszönik Rá-
bel Lászlónak, Stángli Tibor-
nak Pordán Tamásnakés a
kiváló rendezést és lebonyo-
lítást!

dj

A felvétel a díjkiosztó után készült.

A Lenti Polgármesteri Hivatal felhívja a városban élő nyug-
díjas pedagógusok figyelmét, hogy a felsőoktatási intézmé-
nyek minden évben – kérelem alapján – díszoklevelet ado-
mányoznak azoknak a pedagógusoknak, akik óvónői, taní-
tói és/vagy tanár diplomájukat 50 (arany), 60 (gyémánt), 65
(vas) vagy 70 (rubin) évvel ezelőtt szerezték, és akik az ok-
levél megszerzésétől számított legalább 30 évet pedagó-
guspályán töltöttek.

A díszoklevél iránti kérelmek előterjeszthetők Lenti Pol-
gármesteri Hivatalban (8960 Lenti, Zrínyi u. 4.), mely a ké-
relmek illetékes felsőoktatási intézményekhez való továb-
bításában 2020. évben is közreműködik.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2020. február 21.
A kérelemhez csatolni kell:
– önéletrajzot, amely tartalmazza a pedagóguspályán

eltöltött minimum 30 éves időtartam leírását,
– a tevékenységet igazoló okmányt (munkakönyvet),
– a képesítést igazoló oklevelet vagy hiteles másolatát,
– az előzőleg már kapott díszoklevelet (amennyiben van),
– kérelem díszoklevél kiállíttatásához
További információ kérhető a Polgármesteri Hivatalban

Farkasné Pál Tündétől, vagy a 0692/553-912-es telefonszámon.

FELHÍVÁS
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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

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Nyár út 1.8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter,


