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Lentibe látogatott a mongol nagykövet
A látogatással kapcsolatban Horváth László polgármester
hozzátette: igyekeztek sok látnivalót megmutatni a vendégnek,
bízva abban, hogy lesz további eredménye is a találkozónak, és
köszönthetnek a városban olyan vendégeket, vállalkozókat, akik
hozzájárulnak a helyi turizmus és gazdaság fejlődéséhez.
(d)

Csordul a Vince, telik a pince…
Kedvező tapasztalatokat szerzett Lentiben a nagykövet (jobbról a második).

A Németh-Fa Kft.-nél, a gyógyfürdőnél és a szállodánál tett
látogatást és városnézésen is részt vett dr. Batbayar Zeneemyadar mongol nagykövet a közelmúltban.
– Magyarország és Mongólia között igen nagy távolság, van,
de szellemileg elmondható, hogy rokonságban állunk – válaszolta látogatása célját összefoglaló kérdésünkre a nagykövet. –
A mongol vízügyi hivatal munkatársaként is érkeztem ide,
feladataim közé tartoznak például a fásítási programok. A Németh-Fa Kft.-nél megismertük a smaragdfa feldolgozását. Ezt a
fajtát szeretnénk Mongóliába betelepíteni, elterjeszteni.
A Thermal Hotel Balance szállodát és a gyógy- és élményfürdőt Horváth László polgármester és Kárpáti Zoltán, a létesítmény vezetője mutatta meg a vendégeknek.
– Fel kell dolgoznom még az önöknél látottakat, de az látszik, hogy sokat tesznek a családokért, az emberekért – folytatta
a nagykövet. – Különösen tetszett a gyógyfürdő és a Szent György
Energiapark, ilyen helyek Mongóliában is vannak, igaz pusztai
népként a víz nagy hiánycikk nálunk. Egy hasonló fürdő felépítése nagy sikert jelentene Mongóliának.

www.zalatajkiado.hu

Tormaföldi, csentei, dobronaki gazdák is részt vettek
minap a Lenti Kertbarát Kör
által szervezett Vince-napi
pincejáráson. Munkatársunk a
kerkateskándi hegyen, Kiss
József pincéjénél érte utol a
hagyományőrző társaságot.
– Szülői örökségem volt
ez a pince és a terület, valamikor 800 tőke hagyományos
szőlő volt a birtokon, amit az-

tán kordonos, oltvány fajtákra
cseréltem – mutatja be a pincéjét Kiss József. – Ezerfürtű,
Zöldveltelini és Nektár is
megtalálható, amúgy az első
típusnak kedvez itt nálam igazán a talaj. A sors aztán úgy
hozta, hogy ismét örököltem
800 tő hagyományos szőlőt,
melynek borát már versenyeken is megmérettük, arany és
(Folytatás a 2. oldalon)

Kiss József „megöntözi a tőkét”.

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület
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„Szívügyem ez az est…”
„Az ünnep a különbözés,
mély és varázslatos rendhagyás…” Márai Sándor gondolatait idézve köszöntötte a
megjelenteket Horváth László
polgármester a Kultúra Napja
alkalmából tartott ünnepségen
Lentiben.

– A Himnusz Erkel Ferenc
zenéjével valódi magyar népi
énekké vált és bárhol legyünk
a világon, összeköt bennünket.
Egyetlen magyar embert sem
hagy érintetlenül, tiszteletet
adunk neki, és másoktól is
megköveteljük ugyanezt a tisz-

Szávai Viktória Jászai Mari–díjas színművész előadását láthatták a nézők.

Csordul a Vince, telik a pince…
(Folytatás az 1. oldalról)
ezüst oklevelet kapott és a
hegyi vendégeim is szívesen
kóstolgatják.
A Vince-napi pincejárás
hagyományáról Röszler Attila
elnököt kérdeztük:
– Évről évre megtartjuk
ezt a hagyományt, most a teskándi hegyre látogattunk el
négy gazdához, megnézve hegyi hajlékaikat és birtokokat,
valamint szíves vendéglátásban is volt részünk. A hagyományőrzés részeként ilyenkor
Vince-vesszőt vágunk, majd

azt meleg helyre téve a
rügyekből következtetünk a
majdani termésre, megáldjuk
a szőlőt, a kolbászt, a szalonnát, megöntözzük borral a
tőkét, hogy „biztosak lehessünk a bő termésben”.
A Vince-napi ceremónia
után – melynek közreműködője volt Ipacs Bence plébános – a tagság a lenti vadászházban költötte el vacsoráját,
ahol további beszélgetésre,
borkóstolásra is lehetőség
nyílt.
dj

teletet – hangzottak a polgármester gondolatai.
A folytatásban Sárkánylehelet címmel, Szávai Viktória
Jászai Mari-díjas színművész
Weöres Sándor estje következett, G. Szabó Hunor zenei
aláfestése kíséretében. A népszerű művésznőt, aki közel 20
évig a Radnóti Színház tagja
volt, jelenlegi szabadúszóként
folytatott munkájáról kérdeztük:
– A szabadúszásnak megvannak az árnyoldalai is, de
sok pozitívummal is jár, nyilván nehezebben lehet előre
tervezni, de összességében épp
az alkotói szabadság miatt érzem így sokkal jobban magam.
– A mozifilmek sem kerülik Horváth László köszöntője.
el, gondolok itt a FOMO, vagy
– Mit hozott mai alkalomB.U.É.K. című filmekre.
mal a lenti közönségnek?
– Az utóbbi egy nagyon
– A Sárkánylehelet című
speciális forgatás volt, egy összeállítás Weöres Sándor
hétszereplős kamarafilm, ahol verseiből készített est, de inharmincegynéhány napig vol- kább jó kifejezés erre, hogy
tunk összezárva, ugyanabban a szeánsz, mivel nagyon speciátérben, ugyanazokkal a szerep- lis hangulatú, tulajdonképpen
lőkkel, arcokkal. Embert pró- egy személyes vallomás. Az
báló feladat volt, nagy kon- egészet öcsémmel, G. Szabó
centrációt igénylő munka. A Hunor zenei kísérete mellett
másik említett film egy na- adjuk elő, számomra ez egy
gyon fiatal filmes, Hartung At- misszió, hiszen egy színész ma
tila alkotása, aki nagyon sokat már nagyon ritkán adhat elő
tud a filmkészítésről, sze- verseket a színpadon, úgyhogy
rintem mi még fogunk együtt szívügyem ez az est.
dolgozni.
D.J.

Szociális tűzifával segítettek
Sikeresen pályázott szociális tűzifára Rédics Önkormány3
zata, így a közelmúltban közel 50 m kiváló minőségű tüzelőanyagot tudtak kiosztani a jogosultaknak, tudtuk meg Soós
Endréné polgármestertől.
3
– Pontosan 49 m tűzifa vásárlását nyertük el, ehhez 10%
önerőre volt szükség, továbbá a szállítást is az önkormányzatunk fizette – mondta a támogatásról a polgármester. – A
Lenti Erdészettől szereztük be a kiváló minőségű bükk tűzifát,
amelyet előzetes értesítés után ki is szállítottunk a lakosságnak.
A törvényi előírásoknak megfelelően 18 fő volt jogosult a
3
szociális tűzifára, egyenként 2,72 m illette meg őket. A
tüzelőanyag méterfaként lett kiszállítva, tehát még további
előkészítést igényel. Úgy gondoljuk, ezzel is hozzájárultunk a
rászorultak életének könnyebbé tételéhez.
-d-

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Lenti és Vidéke havilapban.
Ipacs Bence plébános áldotta meg a szőlőt.

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Emelkedett a TOP zalai forráskerete

Számos kérdésben született döntés a Zala Megyei Közgyűlés
ülésén.

A Zala Megyei Közgyűlés
2020. február 6-i ülésén módosították a 2019. évi költségvetést, majd rendeletet alkottak a Zala Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, melynek bevételi és
kiadási főösszege 629 523 ezer
forint. Elfogadták továbbá a
Zala Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét,
valamint az önkormányzat idei
összesített közbeszerzési tervét.
A közgyűlés a jogszabályi
előírásoknak megfelelően fe-

lülvizsgálta és módosította Zala Megye Integrált Területi
Programját és Fejlesztési Tervét, melyet az előző ciklusban
fogadott el. A program forráskerete eredetileg 23.05 milliárd forint volt, melyet egy alkalommal már megemeltek
150 millió forinttal. Az Európai Bizottság azonban időközben jóváhagyta a Terület- és
Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) 4. számú módosítását, mellyel átcsoportosításra kerültek az eredményességi tartalékok, így az ITP leg-

utóbbi, 2018. november 15-i
módosítását követően a rendelkezésre álló TOP keretösszeg
27.7 milliárd forintra emelkedett. A megemelt keretösszegre vonatkozóan a pályázati felhívások többsége már lezárult.
Jóváhagyta a testület a magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó
együttműködések támogatását
szolgáló Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott „Gyarapodjunk
együtt - határtalanul” című pályázat benyújtását, melyben a
megyei önkormányzat partnere
Kovászna Megye Tanácsa lesz.
A program célja, hogy a két
szervezet együttműködést alakítson ki a helyi induló fiatal
vállalkozások támogatására,
elősegítve ezzel a magyarság
szülőföldön maradását és gazdasági fejlődését, mivel mindkét térségben problémát jelent

a fiatalok elvándorlása. A pályázat megvalósítása során kiemelt figyelmet kapnának a
fiatal vállalkozók, a start-up
programok jó példái, az innovatív kutatási és oktatási programok, melyek konferencián és
helyszíni találkozók során kerülnének bemutatásra. Zalai részről a megyei önkormányzat alapítványa, a Zala Megyei Vállalkozási Alapítvány biztosítaná a
szakmai hátteret a projekthez.
Részletes tájékoztatást kapott a közgyűlés a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
2019-ben végzett tevékenységéről. Az ellátott feladatok között a testületi munkához kapcsolódók mellett jelentős
arányt képviseltek a pályázatokkal összefüggő, valamint a
térségfejlesztési és pénzügyi
tevékenységek. (Forrás: Zala
Megyei Közgyűlés)

Katonaáldozatokra emlékeztek

Koszorúzás az emlékműnél.

Herman - Autószervíz Kft.
• Mûszaki és eredetiségvizsga helyben • Mezõgazdasági gépek - pótkocsik utánfutók
Személyautó - tehergépkocsi (3.5 t-ig) vizsgáztatása
• Gépjármûjavítás
• Gumiszerelés - centírozás
• Futómûállítás,
• Szélvédõ csere
mûszeres autódiagnosztika
E-mail cím: autoherman@freemail.hu
Telefon: 92/371-249
mobil: 06 30/7370-164, 06 30/238-6048

Személyszállítás
50 személyes légkondicionált SETRA típusú turistabusszal állunk tisztelt
megrendelõink rendelkezésére bármely hazai és külföldi útvonalon.
Autóbuszrendelés e-mail cím: herman.szemelyszallitas@gmail.com
Telefon: 06 30/407 3957 • Cím: Zalalövõ, Budafai út 4.

A Kegyeleti Parkban tartott, koszorúzással egybekötött
megemlékezésen idézték fel az 1969-ben bekövetkezett herendi
vasúti baleset történéseit a közelmúltban Lentiben. A város önkormányzata és a Szépkorúak Civil Szervezete által szervezett
megemlékezésen Krisztánovics György versmondó működött
közre, emlékező beszédet Dömény Sándor vezérőrnagy mondott:
– Gondolatainkban, lelkünkben őrző lángot gyújtunk, és egyben fejet hajtunk a magyar vasúti történelem egyik legsúlyosabb tragédiájának az áldozatai előtt. Idézzük fel mi is történt
Veszprém megyében, a herendi vasútállomáson 1969. január
31-én, reggel 8 óra körül. Valószínűleg az ott dolgozók eseménytelen napra számítottak, egészen addig, amíg 7.55 perckor
a negyedik számú vágányon álló, a kijárásra várakozó katonai
szerelvénybe – helytelen váltóállítás miatt – a szinte azonnali
vészfékezés ellenére, mintegy 70 km/óra sebességgel, belerohant a Szombathelyről érkező gyorsvonat – hangzott Dömény
Sándor vezérőrnagy beszédében.
A civil és katonai szerelvények ütközésekor a katonai szerelvényen 10 katona és 1 polgári személy, a vonat vezetője
vesztette életét. A Kegyeleti Parkban 1997. óta áll az emlékmű,
a hősi emlékművek korábban a zajdai laktanyában voltak.
dj
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Pórszombati tervek, elképzelések

Tánczos László mutatja a most még betonozott részt, ami térköves burkolatot kap.

Pórszombaton tavaly az
önkormányzati választásokon
ismét Tánczos Lászlót választották meg polgármesternek
a faluban, aki sikeres pályázatokról és tervekről számolt be:
– A Magyar Falu programban mintegy 3 millió forintot nyertünk a ravatalozó
környezetének megújítására,
ezen belül az épület előtti
most még betonozott rész térköves burkolatot kap. Járdát
alakítunk ki a ravatalozó körül
és az épület előtti rész egyik

oldalán lévő védőfal is megújul. A másik fontos pályázatunk a zártkerteket érinti a
Medes-hegyen. Itt utakat állítunk helyre, illetve a vízelvezető árkok kitisztítását tervezzük. Kerítést húzunk az ingatlanok és az erdő közé,
amire a vadak miatt van szükség. Van vis maior pályázatunk is, a nagyobb esőzés következtében a Medes-patak
három hídja alatt megrongálódott a mederburkolat, ezeket
állítanánk helyre idén tavasszal. A munkálatokhoz a

pályázati összeget önerővel
egészítjük ki.
A fejlesztések mellett a polgármester a település közösségi életéről és a civil szervezetekről is tájékoztatta lapunkat:
– Három egyesület működik nálunk. Egyik a Pórszombatért Egyesület, ami az asszonyokat fogja össze, ők énekestáncos műsorral gyakori fellépői a rendezvényeknek. Mellettük működik a Medesi Gazdakör, ők szervezik a disznóvágást és közreműködnek az
idősek napi és az adventi
programok lebonyolításában.
A Pórszombat Községért Sportegyesület labdarúgói pedig tavaly bajnokok lettek a megyei
III. osztály Nyugati csoportjában és jelenleg is veretlen a
csapat az őszi fordulók után.
Az egyesületet az önkormányzat, mint fenntartó támogatja.
A pálya és az öltöző költségeit
fedezzük, finanszírozzuk a nevezési és az orvosi vizsgálatok
díjait, illetve az egyesület pályázataihoz az önerőt biztosítjuk. Most egy TAO-projekt
keretében az öltöző tetőhéjazatát szeretnék lecserélni, amihez az önkormányzat nagyobb
összeget is biztosítana.

Fejlesztések Szijártóházán
Szijártóházán folytatódik
a faluház, illetve az épület környezetének megújítása. Az elmúlt évben megszépült a harangláb, a hősi emlékmű, fedett, térkőburkolatú kiülőt
emeltek a faluház mellé, illetve 10 jármű befogadására alkalmas kövezett parkolót is
kialakítottak. Az elmúlt hetekben pedig az épület termeiben
zajlott a munka.
– A régi járólap nem volt
még csúszásmentes és sajnos
többen elestek itt rendezvényeken, vagy takarítás közben.
Úgy döntöttünk, hogy kicseréljük a járólapot – mondta
Bán Lajos polgármester.
A faluház belső tere összesen 65 négyzetméter, vizesblokkal, konyhával és a fogadótérrel.
– Idén szeretnénk a faluház
környékét tovább szépíteni, a
tervek szerint díszcserjéket ültetünk, emellett hozzánk tartozik a Hetés kapuja is, ahol
néhány éve kivágták a már
elöregedett fákat, ezeket is pótolni szeretnénk. Előbb kikérjük szakember véleményét,

A járólapozást végzik.

hogy milyen fajta lenne leginkább megfelelő és időtálló,
illetve odaillő – fűzte hozzá.
Idén is osztottak szociális
tüzelőt a rászorulóknak, egyegy köbméter jutott az igény-

lőknek. Az állami támogatásból vásárolt tüzelőt saját forrásból is kiegészítették. Augusztusban szeretnék újra megtartani a tavaly újjáélesztett búcsúi rendezvényt.

2020. február

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Kár érte…
Katalin ritkán főz. Napközben a munkahelyéről kiugrik valami menüre, este meg
ott van a hűtő. Hétvégén rohanni kell a szülőkhöz.
A párjával úgy döntöttek,
itt az ideje, hogy a konyhabútorukat kicseréljék, mert már
a szomszédban is megtették.
Felhívtak egy asztalost. Kijött, mért, félóra alatt megbeszélték milyen lesz az új
konyha, az asztalos lerajzolta, majd gyorsan mondott
egy árat. Egy hónap múlva
kész is volt az új bútor.
Katalin és Andrea már régóta barátnők. Andrea szeret
főzni, annak ellenére, hogy
rendkívül elfoglalt. Este mindig főz a férjének, aki egy
nehéz nap után boldogan ül
az asztalhoz. Pillanatok alatt
elfeledve a napközbeni boszszúságokat. Férje úgy döntött, hogy házassági évfordulójukra meglepi Andreát
egy jó konyhával. Felhívott
egy szakembert, aki a 2 órás
helyszíni felmérés és egyeztetés alatt elmondta, szerinte
hol, mit és miért kellene másképp kialakítani, hogy Andreának egy jó konyhája legyen. Két hét múlva elkészültek a látványtervek. Döbbenetes volt a változás. Andrea férje hírhedten alapos
volt, de még ő se talált hibát.
Két hónap múlva elkészült az új konyhabútor.
Andrea lelkesen mutatja az
új konyhát Katalinnak. Katalin udvariasan hallgatja, majd
kezd egyre jobban meglepődni azon, hogy ez a konyha sokkal jobb, mint az övé.
Keserűen meg is jegyezte:
– Kár érte, hogy nem őt
hívtuk fel…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre

2020. február
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FOLYAMATOS IGÉNY MUTATKOZIK A ZALAI INNOVATÍV
FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM NYÚJTOTTA LEHETŐSÉGEKRE
A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum operatív feladata
az álláskeresők toborzása, mentorálása, kiválasztása. A
munkáltatói igényekre alapozott képzési programok és a
kereslet által meghatározott foglalkoztatási célú fejlesztések révén olyan egyedi, a vállalkozások fejlesztési igényeire gyorsan reagálni képes munkaerő-piaci beavatkozások valósulnak meg, melyek révén a munkanélküliek –
átképzéssel, tréningekkel – alkalmassá válnak az új munkahelyek betöltésére. 2019. december 31-ig 479 fő (249 nő
és 230 férfi ) bevonása valósult meg, a projekt időszakában, projektterületen 630 fő kerül bevonásra egyénre
szabottan különböző munkaerő-piaci szolgáltatásokba.
Zala megyében jelentős számú inaktív réteg nem jelenik meg a munkaerőpiacon. A foglalkoztatási paktum feladata, hogy ezen inaktív réteg távolmaradásának okait
megkísérelje felszámolni, vonzóvá tegye a munkaerőpiacot az addig passzív csoportok számára is. A program
sikerességét bizonyítja, hogy a legnagyobb számban az
inaktív célcsoportból sikerült ügyfeleket bevonni (103 fő),
őket követik az 50 év felettiek (94 fő) és a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (65 fő).
A Zala Megyei Kormányhivatal képzési jegyzéke alapján került sor a tanfolyamok indítására, a pályázat keretében 2019 végéig összesen 99 regisztrált álláskereső vett
részt többek között nyelvi, számviteli ügyintéző, építő- és
anyagmozgató gép kezelő képzésben.
A TOP program 2017-es indulása óta folyamatosan jelentős igény mutatkozik a munkáltatók részéről a paktum
keretei között igényelhető foglalkoztatási támogatásokra,
2019. december 31-ig 192 ügyfél került elhelyezésre támogatott foglalkoztatással. 14 fő munkába állását bértámogatással, 178 fő munkába állását pedig bérköltség
támogatással segítette a megyei foglalkoztatási paktum.
172 álláskeresőt vontuk be a programba, akik munkaerő piaci tanácsadást kaptak. A mentorok esetükben az
elsődleges munkaerő-piacon történő elhelyezésre fektették a hangsúlyt: önéletrajz elkészítésében, célállások felkutatásában, interjú-helyzetekre történő felkészítésben,
önálló álláskeresés ösztönzésében nyújtottak segítséget.
2019 év végéig 40 ügyfél vállalkozóvá válásának támogatása valósulhatott meg, többek között szépségiparban,
építőiparban, kereskedelemben és vendéglátásban indítottak vállalkozást.

Csóriné Mrázik Orsolya fotográfus vállalkozásának indulásáról beszél a 2019. évi Paktum konferencián.

----------------------------------------------------------------------ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA
Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

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

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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Erdészeti, vadászati, horgászati tájékoztató az állománynak
Kormányhivatali szakemberek tartottak előadást
Drávecz Marianna, a Zala
Megyei Kormányhivatal Lenti
Járási Hivatalának hivatalvezetője mint koordinátor szervezte meg azt a tájékoztató fórumot, amelyen a Zala Megyei
Kormányhivatal munkatársai
az erdészeti szállításokról, a
vadászattal, horgászattal kapcsolatos előírásokról, továbbá
az okmányok ellenőrzésének
részleteiről nyújtottak tájékoztatást a Lenti Rendőrkapitányság állományának tagjai részére. A kezdeményezés dr.
Farkas Tibor rendőr alezredes,
Lenti kapitányságvezető megkeresése alapján, dr. Sifter
Rózsa kormánymegbízott közbenjárása révén valósult meg.

Lázár Attila vadászati és
halászati szakügyintéző a vadállomány gyérítésének személyi és tárgyi feltételeit részletezte, kitért annak rendjére,
kiemelten a vadászati napló
vezetésére, valamint a kötelező okmányok meglétére az
állatok elejtése során – foglalta
össze Drávecz Marianna a tájékoztatón elhangzottakat. Természetesen szóba kerültek a
kóbor háziállatok – köztük
kutya, macska – befogásának
lehetőségei, sőt az ezekkel járó
szabálysértési eljárási kitételek, valamint bemutatták az
orvvadászat és az állatkínzás
megvalósulásának eseteit is –
tette hozzá.

Sok gondot okoznak a szerencsétlen sorsú kóbor háziállatok.

Tűzifa akció a rászorulóknak
Idén 58 zalai család részesül támogatásban

Február 6-án, Tófejen Bakó Dávid családjához érkezett meg a
szállítmány. Az átadáson jelen volt dr. Sifter Rózsa, Cseresnyés Péter és Horváth Zoltán, a település polgármestere.

Több témakörben is részletes tájékoztatást kaptak a rendőrök.

Megtudtuk még, hogy a
vadászat veszélyes üzemnek
számít, hiszen fegyverhasználattal jár, ezért gyakorlása
szigorú szabályozás alá esik,
az előírások megsértése pedig akár szabadságvesztéssel
járó büntetést is vonhat maga
után – fejtette ki Drávecz Marianna.
Magyari István, a kormányhivatal Erdészeti Osztályának vezetője az erdei faválaszték szállításáról és a fakitermelés jogszerűségéről tartott tájékoztatót – folytatta a
hivatalvezető. Itt azokat az
iratokat (például szállítójegy)

mutatták be, amelyek alapfeltételei a faáru szállításának –
részletezte.
Horváth Jenő, a Földművelésügyi Osztály vezetője a horgászattal kapcsolatos kötelezettségekre, a tiltott horgászati
eszközökre és módszerekre, az
őshonos és inváziós halfajok
kifogására, a halászati napló
pontos vezetésére és az élő hal
szállításának tiltott eseteire
hívta fel a figyelmet – mondta
Drávecz Marianna. Az előadáson a horgászattal, halászattal
kapcsolatos szankciórendszert
is ismertették – egészítette ki.
dj

2013. óta szervezi meg a
Zala Megyei Védelmi Bizottság a téli időszakban a legelesettebb, legrászorultabb családok tűzifával való ellátását, segítését. Az elmúlt 8 évben több
mint 500 zalai család támogatása történt meg ezzel a módszerrel.
Ez évben a Magyar Földgáztároló Zrt. 2 millió forintot
biztosított a tűzifa vásárlásához. A tűzifa kiszállítását idén
is az Omega GM Kft. végzi,
amely a kezdetektől nagyszerű
partnere az akciónak, hiszen a
szállítást ingyen és bérmentve
oldják meg.
A családok kijelölésében
az országgyűlési képviselők, a
Család- és Gyermekjóléti Központ és az önkormányzati vezetők segítették a védelmi bizottság titkárságát. Idén 58 za-

lai család részesül 1-1 erdészeti köbméter, 34 000 Ft értékű
„kályhakész” tűzifa támogatásban, ami egy átlagos családi
ház egy havi fűtését biztosítja.
A legrászorultabbak átvehetnek egy-egy tartós élelmiszereket tartalmazó csomagot
is. Az akció január utolsó napjaiban indult és február 15-ig
befejeződik.
A február 6-i lapzártáig 21
helyszínre történt meg a tűzifa
kiszállítás.
Az eseményeken részt vesz
dr. Sifter Rózsa, a Zala Megyei
Védelmi Bizottság elnöke és
jelen vannak az adott térség
országgyűlési képviselői, Cseresnyés Péter, Manninger Jenő
és Vigh László, valamint az
érintett település polgármestere, alpolgármestere vagy önkormányzati képviselője.

Összeállításunk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával készült.
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„Szívesen járok a Tanodába…”
Horváth Ottó zalabaksai
polgármester javaslatára kerestük fel Virágh Enikőt, a térségi
Tanoda vezetőjét.
– Mióta működik és milyen
feltételek mellett a Tanoda?
– Az idén július 1-jén ünnepelhetjük a hetedik születésnapunkat. 2016 novemberétől
vagyunk helyileg Lentiben,
jelenleg 34 gyerekkel foglalkozunk. A feladatunk az iskolai előrehaladás segítése, a
korai iskolaelhagyás csökkentése.
– Kik segítik a Tanoda
munkáját?
– Vannak kollégák, akikkel
a kezdetektől együtt dolgozunk, pedig nincsenek könnyű
helyzetben, mindenkinek van
főállása és emellett heti 2-3
alkalommal, munka után vagy
szombaton dolgoznak a tanodában. Most tizenegyen vagyunk, akik fejlesztő foglalkozásokat tartunk.
– Milyen a külső megítélése a munkájuknak?

– Hallok olyan véleményt,
hogy könnyű nekünk, mert
kiscsoportban vannak a gyerekek, meg olyant, hogy mi csak
játszunk velük. Ez igaz, kiscsoportban vannak, de van
olyan kiscsoportunk, ahol tíz,
12-15 éves „iskolaréme” van
egy csoportban és mély, őszinte, egymásra figyelő beszélgetések folynak, tudnak együtt
dolgozni. Én a tanodában még
nem hallottam kiabálást a kollégáktól, vagy lekicsinylő megjegyzést, pedig sokat vagyok
ott. „Amit igazán szeretek és
értékelek a Tanodában, hogy a
cél nem csak a gyerekek tanulmányi munkájának a segítése, ez is, de ezen túl a szociális képességeiket is fejlesztjük. A tantárgyi tudás szélesítésén túl foglalkozunk más, az
életben fontos dologgal is,
mint a főzés, takarítás, multikulturalitás, nyitottság, elfogadás, sok mély és tartalmas beszélgetés” – ezt az a kollégám
mondta, aki 7 éve nálunk

Lendvajakabfa „meseírója”

Őrségi, vendvidéki kiránduláson a tanodások.

kezdte pedagógusi pályafutását. Ő Norbi bácsi – Gerencsér
Norbert.
– Sikerül-e minden rászoruló gyermeket elérniük?
– A működési területünk a
Lenti járás, de a közlekedési
nehézségek miatt elsősorban
azokkal a gyerekekkel tudunk
foglalkozni, akik Lentibe vagy
Csesztregre járnak iskolába.
Ennek ellenére nem utasítunk
vissza egyetlen jelentkezőt sem,
eddig nem volt erre példa.
– Hogyan vélekednek a
szülők, a gyerekek a munkájukról?
– A tanoda alapja az, hogy
önként jönnek hozzánk a gyerekek. Az, hogy jönnek és
rendszeresen jönnek, jelent valamit. Készülve erre a kérdésre
kértem a gyerekeket, hogy név
nélkül fogalmazzák meg, hogy
miért. „Szeretek ide járni, mert
segítenek a háziban, ha nem
értem.” „Segítenek céltudatosnak lenni.” „Szeretek ide járni,
mert ha valami bánt, itt a nevelőkkel megbeszélhetjük.” „A
Tanodában sok mindent tanultunk: hogyan kell csoportban
közösen dolgozni, megtanították nekünk, hogy elfogadjuk

egymást, hogy segítsünk egymásnak.” Többen említették a
nyári programjainkat vagy azt,
hogy itt lehet játszani. Hallottam olyan kritikát, hogy persze, hogy szeretnek jönni hozzánk, mert itt csak viháncolnak, meg játszanak. Ezzel a
véleménnyel az a probléma,
hogy bizony először meg kellett tanítani a gyerekeket játszani, továbbá a játék egy fantasztikusan jól használható fejlesztési lehetőség. A működésünket biztosító jogszabály is
előírja, hogy látogatnunk kell a
családokat, de ha nem lenne
benne a jogszabályban, akkor
is fontosnak tartanám. A szülőkkel kialakított jó kapcsolat
segít abban, hogy mi segíteni
tudjunk a gyerekeknek. Pozitív
visszajelzéseink vannak a szülőktől is.
– Mi most a legfontosabb
feladatuk?
– Még mindig a megismertetésünk az egyik legfontosabb
feladatunk. Elérni, hogy az iskolákban tanítók kíváncsiak
legyenek arra, hogy mit csinálunk, hogy eljöjjenek és megtapasztalják az itt folyó munkát.
dj

Gaál Zsuzsa mesél...

Gaál Zsuzsa 19 éve él a településen, ő Lendvajakabfa
„meseírója”.
Bármilyen műfaj tekintetében az első est volt részéről, hogy
fellépett Lendvajakabfán. Nagyon sokan érdeklődtek a rendezvény iránt, nem csak falun belülről voltak nézők, hanem a
környező településekről is.
Az önkormányzat mindenképpen tervezi a folytatást, gyermekprogram, felolvasóest formájában is. A műsort követően a
vendéglátás sem maradhatott el, külön köszönet Balog Anitának a mesés fumuért – számolt be a település polgármestere,
Egri Éva lapunknak.

Új színházi időpontok
Változnak a tavaszi színházi évad előadásainak időpontjai Lentiben. A módosítás
szerint a Városi Művelődési
Központban március 2-án, hétfőn kerül színpadra a Férfiak
a fejükre estek című zenés
vígjáték a József Attila Szín-

ház művészeinek előadásában. Március 25-én mutatják
be a Sóska, sültkrumpli című
komédiát, majd április 21-én
A nők (is) a fejükre estek
vígjátékot. Mindkét darab a
Turay Ida Színház előadásában kerül színre.
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Tájházak útján - műhelymunka Hetésben

A program résztvevői.

Hetés új lehetőséget kapott.
A Lenti és Térsége Turisztikai
Egyesület és a Thermal Hotel
Balance**** Lenti vesz részt
térségünkből azon a Zalai Falvakért Egyesület által nyert Interreg pályázati programon, ahol
közös turisztikai csomag kialakítása is a cél. 2020. január 31én Bödeházán a szlovén-magyar határon található Hetés
Barátság Parkban találkoztak
azok a projektpartnerek, akik

az idén 30 éves Zala Falvakért
Egyesület partnereiként nyertes
pályázatot adtak be az Egyesület Houses - Tájházak Útján
című pályázatára, melynek célja tájházak, tájegységek és hotelek közötti együttműködések
kialakítása, turisztikai csomag
létrehozása. Kehidakustány tájháza és a Mesés Hetés Zöldút
nyerte meg a lehetőséget, hogy
Zala megyéből részese lehet a
nemzetközi Tájházak Útjának.

Már a kata is lehet online
A katásoknak február 25-éig kell elküldeniük a
19KATA nyomtatványt a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV). A bevételi nyilatkozat az idei évtől
az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA)
is elkészíthető, így egyszerűbb és gyorsabb a kitöltés,
sőt még külön program sem kell hozzá.
Az ONYA-ban a katások jelentős része, mindössze három adat megadásával (időszak, hónapok
száma és elért bevétel) online teljesítheti a tavalyi
évről szóló elszámolást, melynek határideje február
25. A webes alkalmazás használatához nincs szükség
külön segédprogramra, ugyanakkor a korábbi nyomtatványkitöltő – az ÁNYK – valamennyi funkcióját
biztosítja.
Az új szolgáltatást azok a katások is minden további nélkül használhatják, akiknek a minimális hármon túl, egyéb adatokat is meg kell adniuk (adatszolgáltatás a más adóalanytól a naptári évben megszerzett 1 millió forintot meghaladó bevételről), vagy
százalékos mértékű adót, esetleg társasági adót, késedelmi pótlékot kell bevallaniuk. A korábban megszokott automatikus számítások, figyelmeztetések is
működnek, és az online fizetés lehetősége is adott.
Az ONYA a NAV honlapjáról vagy közvetlen
weboldaláról is elérhető.
Forrás: NAV

Az első közös műhelymunkán 24-en vettek részt,
Guitprechtné Molnár Erzsébet
a Zalai Falvekért Egyesület
elnöke, Szeder-Kummer Mária
az egyesület titkára, Szabadi
Olga, a Lenti és Térsége Turisztikai Egyesület alelnöke,
Bedő Andrea, Bödeháza polgármestere, Pantó László, Gáborjánháza polgármestere, Szabó Zoltán, Zalaszombatfa polgármestere, Egri Éva, Lendvajakabfa polgármestere, Porkoláb Éva, Junior Sales Manager Thermal Hotel Balance**** Lenti, Balog Anita
művésznő és a kehidakustányi
tájház működtetői, szakembereinek mikrobuszos delegációja.
A bödeházi határról Gáborjánházára érkeztek és az ottani

Hetési Értékek Házában nézték meg a gyűjtött népi tárgyakat, sőt a bögréjükbe sparhelten főtt teát is kaptak a nosztalgikus élményhez, majd Zalaszombatfán folytatódott az
esemény, ahol a Houses -Tájházak útján programmal ismerkedtek meg, majd egy hetési
gasztronómiai különlegességet, a fumut kóstolták, és térképezték fel Hetés további lehetőségeit a résztvevők.
A hetési házigazdák meghívást kaptak Kehidakustányba, az ottani Tájház és Mariska
udvar, valamint a Hotel és
programjainak megismerésére
a tavaszra. A projekt következő része a nemzetközi résztvevőkkel a Thermal Hotel Balance**** Lenti-ben februárban folytatódik.

www.zalatajkiado.hu
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Az első 100 nap mérlege Tormaföldén
Tormafölde képviselő-testülete az első 100 napot olyan
feladatok elvégzésére szentelte, amit az elmúlt öt évben elhanyagoltak – tájékoztatott
Kondákor József polgármester.
– Állagmegóvást végeztünk
festéssel a közterületeken lévő
információs-hirdető táblákon,
a játszóterek fa eszközein.
Szomorúsággal tölt el bennünket, hogy a Szent János-hegyen lévő fa kilátó tornyot már
nem tudtuk megmenteni, így a
balesetveszélyessé vált torony
lezárásra került. Abban bízunk,
hogy találunk forrást a turisták
körében igen népszerű torony
felújítására vagy egy új kilátótorony építésére. Hamarosan
befejeződik a sportöltöző (bírói öltöző) és zuhanyzók felújítása is. Fontosnak tartottuk
a település bel- és külterületein
lévő vízlevezető árkok tisztítá-

sát is. Minden olyan lakóháznál, ami távolabb esik az aszfaltos úttól, elvégeztük a bekötő utak mészköves felújítását,
biztosítva ezzel a sármentes
közlekedést. A falukép javítása
érdekében kitisztítottuk a nem
lakott, elhanyagolt ingatlanokat is. A szőlőhegyekre vezető
utak javítását is elkezdtük és
amennyiben az időjárás lehetővé teszi, hamarosan folytatjuk
is. Folyamatban van a már egy
éve félben hagyott fa szerkezetű garázs építésének befejezése, amely ugyancsak a falut
szolgálja majd.
– Korábbi beszélgetésünkben a közösségi élet fellendítésére is ígéretet tettek.
– Igen, ennek részeként újjáalakult a sportegyesület vezetősége és reményeink szerint
napokon belül sikerül talpra
állítani a szebb napokat meg-

Elvégezték a bekötő utak felújítását.

ért, négy éve már nem működő
Hóvirág Egyesületet is. A testület eltökélt szándéka, hogy a
településen működő vagy idáig
nem aktív civil szervezeteket
támogatja programjaik megvalósításában, legyenek részesei
a különböző rendezvények

szervezésének, lebonyolításának. Készülünk az idősek napi
rendezvényre és elkezdődött a
térség egyik legnagyobb rendezvényévé vált gesztenye,
bor és toros fesztiválunk szervezése is.
dj

Gazdatalálkozó Lendvajakabfán Pótszilveszter és farsang
Lendvajakabfa egy apró település a határ közelében, a Lenti
járásban. Resznek felől közúton, Nemesnép felől önkormányzati tulajdonban lévő úton közelíthető meg. A körülötte lévő
600 hektárnyi terület megművelése hatalmas terhelést jelent
mind az úthálózatnak, mind a település lakóinak.
A 2019. októberében megválasztott új képviselő-testület
merőben más kommunikációt tervez, ezért január elején közös
ebédre és beszélgetésre hívta a település körüli földeken gazdálkodókat. Szerencsére a gazdák örömmel vették a kezdeményezést, a meghívottak nagy része részt vett a találkozón.
A képviselő-testület a közös ebédet követő beszélgetésen
elhangzottakat követően határozottan elégedetten értékelte a
megbeszélésen elhangzottakat.
Egri Éva polgármester asszony összefoglalta, hogy a településen áthaladó forgalom hatalmas terhelést jelent az utak számára. Mivel a házak közvetlenül az utcafrontra épültek, ezért
az épületek állapotának sem tesz jót a település útjain áthaladó
megnövekedett forgalom, ami roppant zavaró az itt élőknek.
Sajnos az elmúlt években elmaradt a külterületeken elhelyezkedő út felújítása, mely jelentősen csökkentené a településen áthaladó közút terhelését. A „hátsó út” felújítására hatalmas összeget kellene fordítani, a felmérés már megtörtént a terület kimérése folyamatban van. Amennyire lehetséges, a tavaszi munkákra már a felső vég mögötti hátsó utat próbálják
használhatóvá tenni. A gazdáktól ígéretet kaptak arra, hogy
megfelelő készültség esetén a hátsó utat használják mezőgazdasági gépeikkel.
Bár a település 2020. évi költségvetése még nem készült el,
de a testület úgy véli, hogy lehetőségeihez képest egy jelentősebb összeget áll módjában fordítani a feladat elvégzésére.
Fontos megemlíteni, hogy a képviselő-testület az alakuló ülésen 2 évre lemondott a fizetésről és a költségtérítésről is. Ebből
az összegből módjában áll a beruházásokat és fejlesztéseket kivitelezni, de tervek szerint a pályázati forrásokat is megcélozzák.
Nagyon jó kapcsolatot ápolnak a Közútkezelő Lenti
Üzemmérnökségével és sok segítséget kapnak a település
útügyi felelősétől is.
Az élhető környezet kialakításáért a legfontosabb az utak
állapotának a javítása és megóvása.

A hagyományaikkal és az
idővel okosan gazdálkodva
egyszerre két tartalommal is
megtöltötte közelmúltban tartott estjét a Szépkorúak Civil
Szervezete Lentiben. Barta
Ödönné, a szervezet vezetője
érdeklődésünkre
elmondta,
először színes szalagokkal a
vállakon pótszilvesztert tartottak a Favorit vendéglőben,
majd a szokásos vacsora után
az esemény farsangi mulatságba csapott át.
– Közel negyvenen voltunk az estünkön, ahol a jókedv, a kikapcsolódás garantált minden alkalommal. Először pótszilvesztert tartottunk,
ahol azok is részt vehettek,
akik januárban éppen családi
vagy egyéb okok miatt máshol szilvesztereztek. A vacsora után aztán tetőzött a jókedv,
többen „átöltöztünk”, így megkezdtük a farsangi mulatságunkat. Jómagam öregasszonyként talicskában toltam be a

Barta Ödönné „más szerepben”.

tűzifát, volt, aki kisbabának, Piroskának vagy épp férfinek
öltözött be, olyan is volt, aki
stájer népviseletet vett fel. Aki
nem szánta rá magát az álarcviselésre, annak az előbbi látvány és a szokásos menyasszonytánc csalt mosolyt az
arcára.
(d)

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

30 % kedvezmény
Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117
E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com
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AGönczi-gimnázium sportsikerei
A 2018/2019-es diákolimpia országos döntőin elért kimagasló eredményeikért vehettek át díjakat pedagógusok,
iskolák és rendező szervezetek

képviselői a Magyar Diáksport
Szövetség lenti ünnepségén. A
legaktívabb iskola kategóriában 2. helyezést ért el a Lenti
Gönczi Ferenc Gimnázium, a

Vendéggyőzelem Lentiben

A győztes csapat.

Február elején rendezték
meg Lentiben a Farmervilág
öregfiúk tornát az Arany János iskola tornatermében.
A hat csapat részvételével zajló viadalon megyénket Hévíz, Vorhota, a házigazda Farmervilág-Lenti TE,
Vas megyét Katafa és Ölbő,
míg Szlovéniát a Muravidéki Magyarok együttese
képviselte.
A körmérkőzések után
három együttes azonos pontszámmal végzett, köztük az
egymás elleni eredmények
alapján állapították meg a
sorrendet. Így Hévíz szerezte
meg a 3. helyet, a muravidékiek lettek a másodikok,
míg a tornát Ölbő csapata
nyerte meg.
A díjakat Drávecz Gyula
alpolgármester adta át. A
Farmervilág képviseletében
Kovács Izsák különdíjakat is
kiosztott.
A torna legjobb kapusa
Tomislav Lebar (Muravidéki
Magyarok) lett, a legjobb játékosnak Nagy Zoltánt (Ölbő) választották, míg a gólkirályi címet Németh András
(Hévíz) szerezte meg.

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

2020. február

díjat Bosnyák Róbert testnevelő vette át, aki lapunknak
összefoglalta a diákok eredményeit.
– Az elmúlt tanévben a
diákolimpián atlétika egyéni és
csapat, duatlon, kézilabda, floorball, futsal, kispályás labdarúgó és úszóversenyeken vettek
részt tanulóink, és öt sportág
17 versenyszámában megyei
bajnoki címmel tértek haza.
További 23 alkalommal a 2. és
3. helyezéseket is elhoztuk.
Duatlon, úszás, floorball számokban képviseltük Zala megyét az országos elődöntőn,
döntőn, ahol az 5. és 9. helyet
szerezték meg versenyzőink. Bosnyák Róbert testnevelő.
Emellett röplabda sportágban tőn, úszásban pedig Borsos
is meghatározó szereplői va- Blanka országos döntőbe jutott
gyunk a megyei diákolimpiá- 100 méter gyorson és háton.
Árkovicsné Pezzetta Claunak, és több alkalommal is a
mi iskolánk képviselte Zala dia intézményvezető szerint
megyét az országos elődöntő- fontosnak tartják a tanulók teskön, döntőkön. Az idei tanév- ti nevelését, az egészséges
ben az atlétikai diákolimpia életmódra nevelést.
– Tanulóink sok szép
országos döntőjén gerelyhajító
és diszkoszvető lányaink csa- eredményt és élményt szepatban a 8. helyen végeztek. A reznek a házibajnokságokon, a
lány floorballcsapat a megyei sítáborban, a diákolimpiákon
1. helyet megszerezve részt és más sportversenyeken. Ezvehetett az országos elődön- zel öregbítik iskolánk hírnevét.
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Felújítják az óvodát Pákán Diákolimpiai rekord
A falumegújítási programon nyert 30 millió forintot a
pákai önkormányzat, tájékoztatott Lukács Tibor polgármester.
– Az óvoda felújítására
fordítjuk az összeget, a szigetelést itt sürgősen ki kellett
javítani, ugyanis a régi lapos
tető drasztikusan beázott,
egyéb károkat okozva – rész-

letezte a munkálatokat a polgármester.
– A felújítás további szakaszait a nyári szünet idejére
tervezzük, teljes gépészeti felújítást, a padlóburkolat cseréjét,
csempézést, festést-mázolást
végzünk majd az épületen, így
a következő tanévben már megújult óvoda várja a kicsiket.
(d)

A területi diákdöntő résztvevői.

Javítják a tetőszigetelést.

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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• Bérfőzés

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

A Lenti Gyógyfürdő Úszó Klub sportolói ebben az évben is
korcsoportos megyei diákolimpiai döntővel hangoltak a 2020as versenyidőszakra – tudtuk meg Kiss Tamás vezetőedzőtől. –
Január utolsó hétvégéjén pedig Szombathelyen néhány versenyző már kipróbálta magát a Savária Kupán.
– A Nagykanizsán megrendezett megyei döntőn 46 versenyző vett részt Lentiből, Csesztregről és Rédicsről – folytatta Kiss
Tamás. – A megyei diákolimpia döntőjének fő célja, hogy
minden úszásnemben és váltóban az első helyezettek tovább
jussanak majd az országos döntőbe, ahol nem csak iskolájukat,
hanem Zala megyét is képviselik.
Az érmes helyezések. I. korcs. 50 m fiú mell: 3. Szabó
Kristóf (Lenti, Arany), II. korcs. 4x50 m fiú gyorsváltó: 3. Lenti, Arany (Szabó Zétény, Bertalan Noé, Wünsch Kristóf, Róhrer
Ádám). II. korcs. 50 m fiú gyors: 2. Róhrer Ádám (Lenti,
Arany). II. korcs. 50 m fiú hát: 3. Róhrer Ádám. III. B korcs.
100 m fiú hát: 3. Szabó Márk (Lenti, Arany). III. B korcs. 100
m leány hát: 2. Varga Katalin (Csesztreg, Kerkai). A IV. B
kategóriánál rekordot is döntöttek a lenti és a környékbeli tanulók, mivel a 6 versenyszámból 5-ben nyertek, illetve még egy
leány gyorsváltó bajnoki címet is szereztek. IV. B. korcs. 100 m
leány gyors: 1. Balogh Fanni (Lenti, Vörösmarty). 100 m leány
hát: 1. Balogh Fanni. 100 m fiú mell: 1. Ferecskó Máté (Lenti, Vörösmarty). 100 m leány mell: 1. Róhrer Emma (Lenti, Arany).
100 m fiú hát: 1. Hőninger Barna (Lenti, Arany). 100 m leány
mell: 3. Kovács Panna (Lenti, Arany). 100 m leány hát: 2. Fliszár Flóra (Lenti, Arany). 100 m leány gyors: 2. Róhrer Emma.
100 m leány gyors: 3. Fliszár Flóra. 4 x 50 m leány gyorsváltó:
1. Lenti, Arany (Kovács Panna, Fliszár Flóra, Lábodi Flóra,
Róhrer Emma. V-VI. B. korcs. 100 m leány gyors: 1. Borsos
Blanka (Lenti, Gönczi). 100 m leány hát: 1. Borsos Blanka.
Összesen 18 dobogós helyezés és 8 versenyszámban indulhatnak az országos döntőben. A nyolc győzelemmel megvan a
Lenti GYÚK úszóinak 160. megyei diákolimpiai bajnoki címe.
dj
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Eladó egerszegi lakás a belvárosban

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

Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,
2
blokktéglából épült társasházban 56 m -es földszinti,
tehermentes lakás (2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, pince, tároló) eladó.
Aközelben áruház, gyógyszertár, orvosi rendelő, buszmegálló található.
Aközművek (gáz, víz, villany) rendezett állapotban.
Érdeklődni lehet a 30/235-4814-es
vagy a 30/410-5684-es telefonon lehet.

