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Végéhez közeledik a kézilabda-munkacsarnok építése
Végéhez közeledik a kézilabda-munkacsarnok építése
Lentiben. Sajtóbejáráson tekintette meg Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri
biztos és Horváth László polgármester a beruházást.
A több mint 1,2 milliárd forintból épülő kézilabda-csarnok
építéséről Horváth László elmondta, hogy zajlik a parkolóhelyek kialakítása, az Átkötő
úttal a csatlakozás előkészítése,
elkészült a víz- és szennyvízelvezetés, a vizesblokkok, kiszolgáló egységek és helyére került
a lelátórész. Hamarosan sor
kerül az elektromos áramszol-

gáltatás bekapcsolására, illetve
külső gázrendszer és a fűtési
hálózat összekapcsolására. Ekkor kerülhet helyére a fa alapú
küzdőtér padozata, mivel ehhez megfelelő hőfokra kell
felfűteni a belső teret.
Vigh László arról beszélt,
hogy a csarnok egyrészt a
kézilabda sportágat, de a
tömegsportot és a közösségi
rendezvényeket is szolgálja.
A járványhelyzettől függetlenül tartják az ütemtervet, 90
százalék fölötti a létesítmény készültsége, aminek
avatóját jövő év tavaszára
tervezik.

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

Horváth László és Vigh László az épülő kézilabda-munkacsarnok előtt.

Rajz: Farkas László

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

www.zalatajkiado.hu
A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559
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Közmeghallgatás és testületi ülés Lentiben
Beszámoló a gazdasági mérlegről és fejlesztésekről
Közmeghallgatást és soros
ülést tartott a közelmúltban
Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete. A közmeghallgatáson Horváth László polgármester számolt be a 2021-es
gazdasági mérlegről és fejlesztésekről melyből néhány főbb
adatot az alábbi összeállításunkban olvashatnak:
– A pénzügyi terület kapcsán elmondható, hogy Lenti
Város Önkormányzata 2021.
évi módosított költségvetési
főösszege 5 771 815 eFt, mely
összegből 2 955 815 eFt kapcsolódik európai uniós pályázati kiadásokhoz, melyhez
1 516 430 eFt az előző évi maradvány összege, illetve értékpapír beváltáshoz 200 000 eFt
kapcsolódik, továbbá 146 781 eFt
a fejlesztési célú hitel felvétel
tervezett összege – tájékoztatott a fő adatokról a polgármester. – A 2021. szeptember
30-i adatokat figyelembe véve
az államháztartáson belülről

származó működési célú támogatások (994 252 eFt) legnagyobb része állami támogatásokhoz (514 391 eFt), az OEP
finanszírozáshoz (270 272 eFt),
illetve európai uniós támogatásokhoz kapcsolódik (149 590 eFt).
Másik nagy bevételi forrása az
önkormányzatnak az államháztartáson belülről származó
felhalmozási célú támogatások (533 326 eFt), melynek
döntő része az európai uniós
támogatások és a helyi adók
(530 307 eFt).
A tájékoztató folytatásában
Horváth László kitért a városban folyó beruházások állására is:
A beruházások összege 2021.
szeptember 30-án 447 739 eFtot tettek ki. A legjelentősebb
beruházás a Lenti Zöld Város kialakítása c. pályázat megvalósításához kapcsolódik 323 077 eFt
összegben, 2 db elektromos
gépjármű beszerzése volt 25
105 e Ft összegben, valamint a

Ülésezik Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete.

dr. Hetés Ferenc Szakorvosi
Rendelőintézetnél 69 304 eFt
összegű beruházás történt, melynek nagy része a „Járóbeteg
szakellátó szolgáltatások fejlesztése” c. pályázat eszközbeszerzéséhez
kapcsolódik,
ezeket több, egyenként 10 millió Ft-ot el nem érő eszközbeszerzés, beruházás követ.
– Összegezve az eddigieket
elmondhatjuk, hogy az önkor-

mányzat működőképességét
meg tudtuk őrizni, az intézmények zavartalan fenntartását
biztosítani tudtuk. A város
fejlődése érdekében a pályázati lehetőségek maximálisan
ki lettek használva. Az európai
uniós és hazai pályázatokon
túl beruházásokat a forráselvonások miatt nem nagyon
tudtunk tervezni – tette hozzá
a polgármester.

Újabb nyertes pályázatok Szilvágyon
Márton-nap Lentiben
November 13-án, szombaton rendezték meg Lentiben, az
Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési
Program HU-HR/1901/3.1.2/0159 azonosítószámú Cross-CulturalTool-Kit projektjének keretében a művelődési központban, a városban már hagyományosnak számító Márton-napi
programot. Az együttműködésnek köszönhetően Lenti testvértelepüléséről, a horvátországi Muraszerdahelyről is érkeztek
vendégek.
A rendezvényen magyar és horvát helyi termelők és kézművesek termékeiből álló termékbemutató és kirakodóvásár is
várta az érdeklődőket, a legkisebbeknek pedig Márton-naphoz
kapcsolódó kézműves foglalkozást tartottak. Horváth László,
Lenti város polgármestere köszöntőjében bemutatta SzentMárton püspök életét, valamint a Márton naphoz kapcsolódó
népszokásokat.
A rendezvényen kulturális műsor keretében fellépett a csáktornyai Svirci Tamburazenekar, koncertet adott a Bojtár Népzenei Együttes, bordalokat énekelt a helyi Trilla Kamarakórus,
végül pedig a Kerka Táncegyüttes műsorát tekinthették meg a
résztvevők. Az est zárásaként libás finomságokból készült
kóstolóval látták vendégül valamennyi megjelentet, valamint
újbormustrára is sor került.

Szilvágyon idei utolsó beruházásként 9,3 millió forint belügyminisztériumi támogatásból újult meg a Béke utcai járda és
a Béke utca egy szakasza.
– A koronavírus járványra tekintettel ez évre nem szervezünk rendezvényt, a Télapó házhoz ment, de csak a kapuig,
elmarad a tervezett adventi kézművesfoglalkozás, a Télapóünnepély, a főzőszakkör foglalkozása, a lakosság biztonsága
érdekében.
A következő évre már van két Magyar Falu Programon
nyert projektünk, a ravatalozó felújítása és a falugondnoki autó
cseréje, de van még beadott, el nem bírált pályázatunk is a
külterületi utak felújítására – mondta lapunknak Péntek Katalin
polgármester.
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40 éves a Lenti Móricz Iskola
Az iskola tanulóinak, pedagógusainak kulturális műsorával ünnepelte a közelmúltban
az intézmény 40. évfordulóját
a Lenti Móricz Zsigmond Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Intézmény. Az online térben rögzített ünnepség
előtt Szabóné Zakó Krisztina
intézményvezetőt kérdeztük a
jubileum tartalmáról:
– A mai alkalom több szempontból is rendhagyó, hiszen felvételt készítünk az ünnepségről, amely pályázatunk utolsó
érzékenyítő kulturális programja is egyben. A rendezvénnyel
egyúttal tisztelgünk az intézmény fennállásának 40. évfordulója előtt is. Ki kell emelnem
együttműködő partnereinket,

akikkel már hosszú évek óta
együtt dolgozunk céljaink eléréséért. Ezek a Lenti Mesevár
óvoda, a Lenti Arany János
Általános Iskola és a Gönczi
Ferenc Gimnázium és bekacsolódik az ünnepünkbe a Lendvai
II. számú Kétnyelvű Általános
Iskola.
– Miből áll ez az együttműködés?
– Évtizedes múltra tekint viszsza az együttműködés, szakmai
kapcsolat, amelyet a kölcsönös
támogatás, tisztelet és egymás
munkájának elismerése jellemez.
– Hogyan készültek a mai
ünnepre?
– Szerettük volna megmutatni, hogy mindenki tehetséges
valamiben, ezért az intézmény

Ellenség csatában nem győzte le…

Hangszeres fellépők az ünnepségen.

valamennyi tagozata készült különböző műsorszámokkal, elsősorban zenés, táncos produkciókat
láthatnak az érdeklődők, de vers
és mesefeldolgozás is szerepel
a palettán.
– Hogyan lehetne néhány
gondolattal felidézni az intézmény
fejlődését?
– Talán a legfontosabb az,
hogy ma már sokkal több fogyatékos fiatalnak és gyermeknek
tudunk segíteni, mint az intézmény indulásakor, nagyon változatos, sokrétű tevékenységet valósít meg az iskolánk, amiben
helyt kap az óvodai nevelés, a
fejlesztő nevelés, oktatás, az általános iskolai oktatás, készségfejlesztő szakiskolai képzés, kollégi-

umunk is van és utazó gyógypedagógiai hálózatot is működtetünk.
– Ehhez a sokrétű feladathoz milyen feltételekkel rendelkeznek?
– Folyamatosan törekszünk
a korszerű feltételrendszer megteremtésében, az utóbbi időben
pályázati támogatásból megújult
a kollégiumi szárnyunk, fejlesztő eszközök kerültek beszerzésre, sok szakmai programot, és továbbképzést tartottunk a kollégák részére, hogy szakmailag is
megújult tárházzal rendelkezzünk a gyógypedagógia terén
– zárta gondolatait Szabóné Zakó Krisztina intézményvezető.
dj

OPTI-LENT OPTIKA
LENTI, ALKOTMÁNY UTCA 22.

Főhajtás Bottyán generális szobránál.

Vak Bottyán kuruc generálisra, a néhai lenti lövészdandár névadójára emlékeztek a minap a Bottyán emlékműnél Lentiben. A
lenti önkormányzat és a Szépkorúak Civil Szervezete által tartott
megemlékezésen Drávecz Gyula alpolgármester mondott beszédet:
– Bottyán 1644-körül született (a pontos dátum nem ismert)
Esztergomban. Az ifjú az egyre gyakoribbá váló török fenyegetés
miatt állt be a végvári vitézek közé. Hőstetteiről számos legenda keringett a katonái között. Egyik legvakmerőbb tette, az 1698ös érsekújvári ostromhoz fűződik, amikor parasztgúnyába öltözve
lopakodott az ellenség közé és a minaret erkélyéről a mélybe vetette az ellenséges törököt… Legjelentősebb hadisikerei: 1683 párkányi csata, 1686. Buda visszavívása, 1692-ben immár ezredes,
1703. II. Rákóczi Ferenc főparancsnokká választja. Szolgálati ideje 1700-ig tartott, halálának oka nem ismert, pestis, vagy agyhártyagyulladás végezhetett vele. Az elmúlás méltó volt vitézi tetteihez és egész katonai pályafutásához, hiszen ellenség csatában
nem győzte le.
A megemlékezésen Bertainé dr. Paczolai Ilona versmondó
működött közre, majd az emlékezés virágait helyezték el a
Bottyán szobornál a résztvevők.
(d)

•Szemüvegkészítés rövid határidővel
•computeres látásellenőrzés
•szemüveglencsék munkavégzéshez, digitális eszközökhöz
•páramentesítő szemüvegtörlők, védőszemüvegek
Tel.: 06-92/352-066
06-30/3055-817
Nyitva:
00
00
Hétfő - Péntek: 9 - 16
00
00
Szombat: 9 - 12

facebook: Opti-Lent Optika
Egészségpénztári kártya elfogadó hely

Békés, boldog karácsonyt és új évet kívánunk!

5

Lenti és Vidéke

2021. december

Három évtizedes kapcsolat

évente találkoznak a baráti kör
tagjai.
– A 30. évforduló megünneplésére a Magyar Falu Programban a Pákai Magyar–Német Baráti Kör kétmillió forintot nyert,
a támogatásból színvonalas évfordulós programot állítottunk össze
– tájékoztatott Lukács Tibor, Páka
polgármestere. – Ellátogattunk Zalaegerszegre a Göcseji, illetve a
Magyar Olaj- és Gázipari Múzeumba, rendeztünk ünnepséget,
ahol megajándékoztunk egymást
a wesendorfiakkal. Következő

napon az erdei kisvasúttal Kistolmácsra utaztunk, majd nagyobb kirándulással Egerszalókra és Egerbe mentünk, ahol
megtekintettük a helyi nevezetességeket, megnéztük a várjátékot, valamint felkerestük a
Szépasszony-völgyet, de még
a fürdőzés is belefért a napba.
Német vendégeinknek nagy élmény volt az egri látogatás, hiszen korábban csak kisebb szabású programokat szerveztünk
a környéken és a Dunántúl tájain – mondta.

Tapasztalatszerzésre érkeztek
A baráti kör tagjai és wesendorfi vendégeik Egerben.

Pákán egyhetes, tartalmas
programmal ünnepelték a Pákai
Magyar–Német Baráti Kör tagjai és a wesendorfi vendégeik
a két település immár három
évtizede tartó kapcsolatát.
Páka és a németországi Wesendorf kapcsolata a II. világháború idejére vezethető vissza,
mikor magyar leventéket is

elvittek a németországi harcokba
és a pákaiak Wesendorfig jutottak. Akik hazatértek közülük,
megfogadták, hogy emléket állítanak társaiknak Wesendorfban. A kezdeményezés először a
sport terén bontakozott ki, majd
1991-től hivatalosan is testvértelepülési kapcsolattá fejlődött, amit máig őriznek és kétA Thermal Hotel Balance szállodában Horváth László polgármester tartott tájékoztatót.

Tapasztalatot gyűjteni érkezett Lentibe november elején egy
erdélyi küldöttség. Az 1 milliárd forintból megvalósított geotermikus fűtési rendszer működéséről szereztek tapasztalatokat az Arad megyei Pécskáról, illetve Bihar megyéből, Székelyhídról érkezett vendégek.
Antal Péter, Pécska polgármestere elmondta, hogy tavaly
európai uniós pályázaton nyertek el 5 millió eurót a településükön is megtalálható termálvíz hasznosítására. A projekt
megkezdése előtt a zalai településen igyekeztek tapasztalatokat szerezni.
– Terveink szerint a következő egy évben elkészül nálunk
is a geotermikus rendszer, melylyel az önkormányzat tulajdo-

nában lévő tizenhárom épület,
köztük iskolák, óvodák, piaccsarnok és sportcsarnok fűtését
szeretnénk megoldani – tájékoztatott Antal Péter. – Hosszabb
távú célunk, hogy magánlakásokat is rákössünk a rendszerre, illetve termálstrandot építenénk.
A vendégeket Horváth László, Lenti polgármestere és dr.
Pál Attila, a megyegyűlés elnöke fogadta. Horváth László
elmondta, hogy örömmel vették
az erdélyiek megkeresését. A
találkozón a város bemutatása
mellett a projekt előkészítéséről, finanszírozásáról és a
kivitelezésről is tájékoztatta a
látogatókat, majd megtekintették a termelő - és visszasajtoló kutat.

www.zalatajkiado.hu
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Tormaföldei fejlesztések
Sikeres pályázatok

Ismét lendületet vett Tormafölde, hiszen a közelmúlt fejlesztései, az elnyert támogatások összege eléri a 100 millió
forintot, tudtuk meg Kondákor
József polgármestertől.
– A megfogalmazott céljainknak megfelelően a 202021. években az önkormányzat
kb. 80 millió forint támogatást nyert el különböző pályázati lehetőségekből. Többek között a Magyar Falu Program
által biztosított forrásokból.
– Tekintsük át a beruházásaikat!
– 5 millió forintot nyertünk a pihenőpark létrehozására, 5,5 milliót önkormányzati út helyreállítására (amely
vis maior támogatás volt),
újabb 5 milliót temető kerítés
építésére, 40 millió forintot a
lakosi hegyi út felújítására 1600
méter hosszban. Ugyancsak 5
millió forintot rendezvényszervezésre, a búcsúi és gesztenye

fesztiválra, majd 15 millió forintot a falugondnoki autó cseréjére. A Szent János-hegyért
Egyesületünk 5,5 millió forintot
nyert el ingatlanvásárlásra, amelyből a volt iskolaépületet vásároljuk meg. Egyesületeink több
alkalommal nyertek 300-300 ezer

A pihenőpark.

A felújított buszváró.

Ft-ot egyesület működésének
elősegítésére. Működik a Start
munkaprogram, melynek keretén belül új kerítés készült a hivatalhoz, megújultak a buszmegállók, szociális helyiségeket építettünk a kultúrházhoz,
kézi gépeket vásároltunk. Egy
eszközfejlesztési pályázatnak köszönhetően bővítettük a gépparkot, traktorra szerelhető hóekével, homlokrakodóval, pót-

kocsival, szállítóládával, mulcsozóval 7 millió forint értékben. Módosítottuk a településrendezési tervet, engedélyezés alatt van a kilátó terve.
Napokban kaptuk a jó hírt, hogy
Paposa hegy zártkerti út és az
út mentén lévő kőkeresztek
felújítására benyújtott pályázatunk 21 millió forint támogatásban részesült – hangzott Kondákor József tájékozatójában.
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Megújult a járda Márton-napja Rédicsen
Rédicsen Márton-napján a
helyi óvoda szervezett lámpás
felvonulást a gyerekeknek,
akikhez a szülők, nagyszülők is csatlakoztak. A felvonulás előtt Szent Mártonhoz és a napjához köthető
hagyományokat, szokásokat
elevenítették fel, arról is
meséltek a gyerekeknek, hogy
a néphit miként köti össze

Szent Márton püspököt és a
libákat.
Az ismertető után a felvonulók az óvodától a kultúrházig sétáltak, ahol szintén
Márton-napi hagyományként,
ha nem is libalakoma, de
kalács, valamint libazsíros kenyér és meleg ital is várta a
felvonulókat, emellett a gyerekek énekkel is készültek.

Horváth László és Vigh László a megújult járdán.

Térköves burkolatot kapott a járda Lentiben az Ifjúság úton.
Mint azt Horváth László polgármester elmondta: mintegy 22
millió forint értékben egy belügyminisztériumi pályázat támogatásával újult meg a járda mindkét oldalon, összesen 337 méter hosszban. A szakasz térköves burkolatot és szegélyt kapott,
a Kossuth úti csatlakozásnál egy kiszélesedő részen aszfaltoztak, illetve a szükséges csapadékvíz elvezetési munkákat is
elvégezték. A tervek szerint a szomszédos Bánffy utca déli oldalán, az Ifjúság és a Tompa Mihály utca közti járdaszakasz felújítása következik ezután, melyre már nyújtottak be pályázatot.
Vigh László országgyűlési képviselő a járdafelújítás kapcsán elmondta, hogy a Belügyminisztérium által kiírt pályázat
jó lehetőség volt ehhez a fejlesztéshez. Hozzátette, hogy támogatja Lentiben a hasonló további fejlesztéseket, hiszen fontos, hogy az infrastruktúra mindenhol megújuljon.

Horvát fellépőkkel

A képen a Márton-napi felvonulók.

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146
Elérhetőségek:
email.: titzala@t-online.hu
Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

Képen a Svirci Tamburazenekar.

Lentiben a művelődési központban rendeztek Mártonnapi programot, melyre ez
alkalommal a horvátországi
Muraszerdahelyről is érkeztek
vendégek egy magyar-horvát
közös programnak köszönhetően.
A rendezvényen kézműves
kirakodó vásár várta az érdeklődőket és kézműves foglalkozást is tartottak a gyerekeknek. A megnyitón Horváth
László polgármester elevenítette fel a Márton-naphoz kapcsolódó szokásokat és Szent

Márton életútját, aki katonából lett püspök.
Szólt arról is, hogy Márton napja a 40 napos karácsonyi böjt előtti utolsó nap,
mikor a gazdag falatozás és a
vigasság megengedett. Ennek
megfelelően az esten libás
ételek és újborok kóstolójára
is sor került, a kulturális műsorban pedig fellépett a csáktornyai Svirci Tamburazenekar, a Bojtár Népzenei Együttes, valamint a helyi Trilla
Kamarakórus és a Kerka
Táncegyüttes.

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

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)
mellékállású tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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Adventi gyertyagyújtás a fűzsátornál
Az első adventi gyertya
meggyújtására került sor november utolsó vasárnapján
Lenti bárszentmihályfai településrészén a fűzsátornál lévő
betlehemnél. A esemény részleteiről Drávecz Gyula alpolgármester számolt be lapunknak:
– Tizenharmadik alkalommal kerül megrendezésre az
adventi rendezvénysorozatunk.
Tavaly nem tudtuk megszervezni a járvány miatt a fűzsátornál a programot. A fűzsátor tíz év után teljes felújítást
kapott, ugyanis elöregedtek a
fűzvesszők, most energia fűz
adja a betlehem alapját és a
tartó vasszerkezet is megújult.
– Híressé vált a városrész a
fűzsátras betlehemről. Honnan
az alapötlet hogy ilyet építsenek?
– A helyi Dulics Margit kosárfonó adta az alapötletet,
majd az eseménysorozatot
Kondákor Gyula atya irányítása mellett kezdték el a helyiek,
gondolva arra, hogy évente ne

csak egy alkalommal gyűljenek össze a hívek a búcsú
napján (május utolsó vasárnapján), hanem az adventi vasárnapokon is.
Az eseményen részt vett
Ipacs Bence plébános is. Arra
kértük, hogy fogalmazza meg,
milyen üzenete van a mai
helyzetben az első gyertya
meggyújtásának.
– Az advent egyrészt a
karácsonyra való készülődés
ideje, másrészt része a bizodalom Jézus második eljövetelében és amikor ez megtörténik, akkor beteljesedik az
ígéret. Isten lesz mindenben,
minden helyre fog állni, minden a maga helyére fog kerülni. Tehát az advent egy
reményteljes várakozás és ebben a folytatódó pandémiás
helyzetben, amikor tavaly nem
tudtuk megtartani ezt a rendezvényt már most itt az ígéret, újra találkozhatunk itt. Ez
is egy jele lehet a dolgok
rendeződésének.
dj

A bárszentmihályfai betlehem.

Az első gyertya ünnepsége…

Gönczi Tízpróba…
Gönczi Tízpróba elnevezéssel általános iskolai végzős
tanulóknak szervezett játékos
vetélkedőt a napokban a Lenti
Gönczi Ferenc Gimnázium. A
tanulók pályaválasztását is
segítő programról Bíró Krisztina intézményvezető-helyettest kérdeztük:
– Iskolánkban minden évben a névadó Gönczi Ferenc
néprajztudós emlékére megrendezzük a Gönczi verseny-

sorozatot, egyrészt az általános
iskolások számára – erről szól
a mai vetélkedő –, valamint a
gimnáziumi tanulók számára
is, amely egy későbbi időpontban kerül megrendezésre.
A sorozatot a Gönczi Nap zárja, amikor is a kilencedikes tanulók megkapják a Gönczi sálat, illetve nyakkendőt, amely
az iskolához való tartozást
szimbolizálja és pályaorientációs programokat is szervezünk.
Verseny közben.

um
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• Bérfőzés • Kereskedelmi főzés • Palackozás • Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l
Nálam az 40-50 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 40 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090

– Mi történik a mai vetélkedőn?
– A tavalyi online verseny
után, most fogadjuk a hozzánk
érkező iskolák csapatait, Lentiből és a járáshoz tartozó iskolákból várjuk a versenyző
diákokat. Nyolc iskolából hét
jelezte indulását, tíz-tíz fős
csapatok vetélkednek majd. A
„játék” témaköre kerül feldolgozásra, szórakoztató, általános műveltséget feltételező, a
gyerekek kreativitására épülő
feladatokat találtunk ki, amelyek kötődnek tantárgyakhoz
és egy iskola történeti totó is
szerepel a feladatok között. A
csapatok kilenc állomáson

mennek keresztül, tíz pontot
kaphatnak a feladatokért, a
legügyesebb csapatokat társasjátékkal, oklevéllel jutalmazzuk.
Bíró Krisztina még hozzátette, céljuk, hogy a tanulók
megismerjék iskolájukat, a tantestületet, a segítő diákokat,
akiket úgy válogattak ki, hogy
a saját volt iskolájuk csapatait
irányítsák, segítsék a nap folyamán. A versenyen első helyezett lett a Lenti Arany János
Általános Iskola „Aranynyolcas”
nevű csapata, megelőzve a Lenti Vörösmarty Általános Iskola
„Turbócsogák” és a Tófeji Iskola „Kincskeresők” csapatait.
dj
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Makovecz-díjas lett a pórszombati gyümölcsész
Kovács Gyula elismerése
építő szellemének nyomdokán
példaértékűen művelik saját
hivatásukat. A díj odaítéléséről
az alapítószervezetek – a Magyar Művészeti Akadémia
mellett a Kós Károly Egyesülés és a Makovecz Imre Alapítvány – által delegált bizottság dönt – közölte a díjazás
kommunikációjával foglalkozó
cég az MTI-vel.
Idén rendhagyó módon
egyszerre két díjat adtak át a
neves építész, a Magyar Művészeti Akadémia alapító örökös elnöke születésnapján. Ta-

Példaszerű a pórszombati Kovács Gyula tevékenysége.

Buzás Péter, Makó egykori
polgármestere kapta a 2020-as
Makovecz Imre-díjat, a 2021es elismerésben Kovács Gyula
gyümölcsész, a magyar Tün-

dérkert-mozgalom úttörője részesült.
A 2015-ben alapított Makovecz Imre-díjjal azokat ismerik el, akik a mester ország-

valy a sikeres jelöltállítást követően a díj átadását a járvány
miatt egy évvel elhalasztották,
így idén a három szervezet
grémiuma döntése alapján Buzás Péter, Makó egykori polgármestere kapta a 2020-as
Makovecz Imre-díjat. Az idei,
2021-es elismerésben Kovács
Gyula gyümölcsész, a magyar
Tündérkert-mozgalom úttörője
részesült. Első alkalommal,
2015-ben Kiss Ferenc „hangépítész” nyerte el a díjat,
2019-ben Böjte Csabát díjazták az alapítók.

A messziről jött ember aljassága

Egy sötét évforduló
Áprilisban, amikor majd az urnához lépünk, jusson eszünkbe a mostani sötét évforduló: a kettős állampolgárságról szóló
2004. december ötödikei népszavazás. Az a voksolás, amely
előtt a pár hónappal korábban puccsal kormányfővé lett Gyurcsány Ferenc azzal riogatott: az igen válasz borzasztó terheket
róna az országra; nekünk kellene állnunk a kettős állampolgárok szociális ellátását stb. A demagóg hazugságözön (Bangóné volt a kampány reklámarca) megtette a hatását: bár az
igenek győztek, az alacsony részvétel miatt eredménytelen lett
a referendum.
Gyurcsány szerint a szavazók a „felelős hazafiságot” választották.
Az élet utóbb rendet tett. Az új Országgyűlés 2010 májusában elsöprő többséggel a nemzet egységére szavazott. (A
hazudós habzóborász mellett csupán Molnár Csaba mameluk
és Szanyi Tibor pohárnok voksolt nemmel az akkor még 386
fős parlamentben.) Gyurcsány akkori pártja, az MSZP ezzel a
hazugságvoksolással kezdte meg látványos fonnyadását. Az
sem segített a szocialistákon, hogy 2013 januárjában az akkori
elnök, Mesterházy Attila Kolozsvárra sunnyogott bocsánatot
kérni a megtagadott magyaroktól. (Azt magyarázta, hogy 2004ben „egy rosszul feltett kérdésre rossz választ adtak”.)
Gyurcsány magyarellenessége a következő két voksoláson is
visszaköszönt: a határon túli magyarság kilencvenöt százaléka
a Fidesz–KDNP-re szavazott.
Tavasszal, amikor az ország sorsáról kell döntenünk, ne
feledjük: Gyurcsány Ferenc, aki a határon túli nemzetre nemet
mondott, a déli kerítésnél tolongó egzotikus emberek előtt
gond nélkül kaput nyitna.
Vigyázz és emlékezz, magyar!
Pilhál György

Tessék kitalálni Márki-Zay Péter valódi mesterségét!

Márki-Zay Péter, a szocliberális globalista magyar
ellenzék miniszterelnök-jelöltje az utóbbi időben sokszor
beszél arról, hogy álmai országában – ahol éveket töltött
–, hogyan takarékoskodtak az
emberek, ha megdrágult a
benzin. Ja…, a messziről jött
ember bármit mondhat. Márki-Zay pedig messziről jött, s
még mindig nem ért haza.
Test- és lélekidegen neki a
jelenlegi Magyarország.
Gyermekkorunkban kedvelt játékunk volt az Ország,
város, folyó…, a Torpedó, a
Barkochba és az Amerikából
jöttem… Akkor még nem volt
internet…
A két utóbbi játék hasonlít
egymáshoz; ki kell találni,

hogy a „főszereplő” mire gondol. Amíg a Barkochbánál ez
lehet személy, tárgy, fogalom,
állat, növény (stb.), addig az
Amerikából jöttem… fejtörőben az illető mestersége a
megfejtés. Így is szól a játék
teljes neve: Amerikából jöttem, mesterségem címere…
A „mesterember” aztán
különböző gesztikulációkkal
segíti a játékosokat, hogy
kitalálják „mesterségét”.
Márki-Zay Péter valóban
Amerikából jött. Ám nem éri
be mutogatással. Minden nap
mond valami magyarokat sértő baromságot. Így nem nehéz
kitalálni a „mesterségét”.
Politikus ő. A legaljasabb
fajtából…
Ekler Elemér

11

Lenti és Vidéke

2021. december

„Az én műemlékem”
Ahogy a diákok látják

A Zala Megyei Kormányhivatal és az Állami Főépítészi Iroda már nyolcadik éve
hirdeti meg a diákoknak szóló
rajz- és fotópályázatot, amely
idén „Az én műemlékem” címet kapta. A 208 beérkezett
alkotásból a zsűri által kiválasztott legjobbak ifjú alkotói
2021. december 2-án, csütörtökön vehették át az elismeréseiket a Megyeházán rendezett ünnepség keretében.
A pályázat céljáról dr.
Sifter Rózsa, Zala megyei kor-

mánymegbízott szólt a tanulók, tanáraik és kísérő hozzátartozóik előtt. Elmondta, épített környezetünk sokféle objektumból
áll össze, ezek között világszerte kitüntetett figyelmet érdemelnek a műemléki védettség
alatt állók, hiszen az épületek a
múltunkban gyökerező értékeket reprezentálják, a szellemi
örökségünk részét képezik, a nemzeti építészeti kultúra remekei.
Ma Magyarországon 11 ezer műemléki védettségű épület képezi az építészeti örökségi kin-

A díjazottak… Összesen 208 beérkezett alkotásból választotta ki a legjobbakat a zsűri.

cset. Megóvásuk közös felelősség, hívta fel a figyelmet a kormánymegbízott, aki kifejezte örömét, hogy a gyerekek ismerik
nagy becsben álló épületeinket,
s rajzaikon ezt egyéni látásmóddal, kifejező erővel jelenítették meg. A rajzok megmutatták, hogy a diákok figyelnek
közvetlen lakókörnyezetük épített örökségére, ismerik azok
értékét.
Németh Andrea, a ZSzC
Csány László Technikumának
igazgatója, a pályamunkákat bírálók nevében gratulált az ifjú rajzo-

lóknak, biztatva őket további
új alkotások elkészítésére.
A díjakat harminc diák vette
át az ünnepségen. Értékes ajándékokat vihettek haza rajz kategóriában az alsó és felső tagozatosok, valamint a középiskolások, de fotó- és videókategóriában is jutalmazták az első három helyezést elért, illetve a különdíjakkal elismert tanulókat,
akik között akadtak pályázók Zala megyén, sőt az ország határain túlról, így Szlovákiából, de
még a Vajdaságból is. (Forrás:
Zala Megyei Kormányhivatal)

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!
www.zalatajkiado.hu
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Karácsonyi köszöntő
Elérkezett a karácsonyi
készülődés időszaka 2021-ben
is. Advent a bizakodás ünnepe, mely mindannyiunk számára az örök reménység üzenetét hozza magával.
Különösen fontos ez egy
olyan időszakban, ami soha
nem látott kihívások elé állított mindannyiunkat, hiszen
már a második éve élünk
együtt az életünket hátráltató,
az egészségünkre veszélyt jelentő járvánnyal, annak társadalmi, gazdasági és lelki hatásaival. Látjuk magunk mögött a közelmúlt számos megpróbáltatását és a jövő bizonytalanságát.
De hamarosan új év kezdődik, melyet várva joggal
bízhatunk abban, hogy végre
teljes mértékben búcsút inthetünk az elmúlt időszak nehézségeinek.
A szeretet ünnepe a családról, a gondoskodásról és az
együtt töltött pillanatokról
szól. Talán egyik ünnepünk
sem hangsúlyozza ennyire az
otthon melegét, a szűkebb és
a tágabb közösségeink fontosságát. A karácsony ugyanis
nem a feldíszített karácsonyfában vagy a csillogó ünnepi terítésben nyer értelmet,
hanem az egymásra való
odafigyelésben, az összefogásban.

Kívánom, hogy karácsony
ünnepén béke és boldogság
költözzön mindannyiunk otthonába, vigyük magunkkal
ennek pozitív üzenetét a hétköznapokba is, és legyen hitünk az élet ajándékainak
megtapasztalásához. Jelen esetben a legnagyobb ajándék
szeretteink
védelme,
a
járvány elleni védekezés, az
oltások felvétele.
Babits Mihály Karácsonyi
ének c. verséből idézve reményteli Adventet és Áldott
Karácsonyt kívánok minden
kedves olvasónak!
„Lelkünkben gyújts pici
gyertyát, sokat. Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk törékeny játékunkat, a reményt.”
Dr. Sifter Rózsa
Zala megye
kormánymegbízottja

„Klímaváltozással kapcsolatos
szemléletformálás és stratégiaalkotás
Lenti Városban”
című KEHOP-1.2.1-18-2018-00040
azonosítószámú projekt
keretében valósul meg.

Szép mosoly egy nap
alatt – csak mese?
Nem a
Marton.Dentalnál!
Azonnali implantációt és
ideiglenes pótlást biztosítunk
már az első kezelési napon,
hogy Ön mosolyogva
távozhasson!

Lenti

Hirdetésszervezõket

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

NÁLUNK
BIZTONSÁGBAN!

