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Példát mutat, tartást ad
Emlékezés államalapító királyunkra
Az államalapító Szent István királyra emlékezett az
ország augusztus 20-án. Lentiben az ünnepi szentmisét követõen a Templom téren emlékeztek a jelenlévõk.

Kovács Béla szavalata után
Horváth László polgármester
szólt a megemlékezõkhöz:
– Minden nép önazonosságát meghatározzák nagy történelmi egyéniségei. Kiemelt he-

Közkívánatra: Fisher Price bébijátékok akcióban!

30%-ot visszaadunk
minden Fisher Price termék
vásárlásakor,
vásárlási utalvány formájában.
Csak szeptember 1-30-ig, csak a készlet erejéig…

Fotó: Sári Zoltán
Vigh László és Horváth László szegte meg az új kenyeret.
lyet foglal el ebben Szent István, elsõ királyunk. Augusztus
20-án szentté avatására emlékezünk. Alakját és az ünnep
tartalmát sokan sokféleképen
értelmezik és magyarázzák. A

néphit ehhez az idõszakhoz
kötötte a gólyák elköltözését
és I. Nagy Lajos uralkodását
követõen szerepel egyházi ünnepként és egészen a második
(Folytatás a 2. oldalon)
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Cserediákok Lentiben
Budapest hatodik kerületébõl, Terézvárosból érkeztek
diákok Lentibe néhány napra
nyaralni. A fõvárosi kerület és
a zalai település az elmúlt évben létesített testvérvárosi
kapcsolatot.
Horváth László polgármester elmondta, a hivatalos testvérvárosi szerzõdésben foglaltak alapján szervezték meg a
fõvárosi gyerekek nyaralását
Lentiben, illetve augusztus
utolsó hetében, ahogy már tavaly is, a lenti általános iskolások utaznak Dunabogdányba, a kerület táborába nyaralni
csereüdültetés keretében.
– Négy általános iskolából
érkeztek diákjaink a csereprogram keretében negyvenketten, öt kísérõ pedagógussal.
Nagyon örültünk ennek a lehetõségnek. Én biológia és földrajz szakosként fõként azért,
mert ez a táj már korábban is

nagyon érdekelt, de még nem
jártam itt. Elsõ napunkon
buszos kiránduláson vettünk
részt, megtekintettük a környék nevezetességeit, következõ nap kisvasutas utazást tettünk Kistolmácsra, ahol fürödtünk a tóban is, harmadik nap
Szécsiszigeten jártunk, megnéztük az ott tenyésztett bivalyokat, majd a délutánt a strandon töltöttük. Emellett egész
napos kiránduláson vettünk
részt az Õrségben és ellátogattunk a szomszédos Lendvára is. Mindannyian nagyon
jól éreztük magunkat és örülünk, hogy eljutottunk Lentibe
– mondta Léder Éva, a diákokat kísérõ egyik pedagógus.
A gyerekek érdekesnek találták a környéket, kevesen hallottak csak a településrõl. Kedvenc programok közé tartozott a vasutas kirándulás és a
fürdõzés a strandon, de a kör-

A gyerekek számára a legkedvesebb program a strandolás volt
a lenti fürdõben.

nyék nyugodtsága, tisztasága is
feltûnt a diákoknak a fõváros
zsúfoltsága után. Többen tervezik, hogy családjukkal, vagy
osztálykirándulás
keretében
visszatérnek Lentibe.

A diákok étkezését a Vörösmarty-iskolában, míg szállást az
egykori zajdai laktanya felújított
szállóhelyén biztosította a lenti
önkormányzat a diákok számára.
kt

Példát mutat, tartást ad
Emlékezés államalapító királyunkra
(Folytatás az 1. oldalról)
világháború utáni átalakulásig
volt ez így. Akkor következett
egy olyan idõszak, mikor a
vallás és a vallásosság nem volt
dicsõség és ebbõl az ünnepbõl
a kenyér ünnepe lett, szellemileg és tartalmilag átalakult.
Következett még egy változás
1989-ben és most van új alaptörvényünk is. Elsõ királyunk

olyan jogi alapokra építette
országunkat, államát, amely
1000 év távlatából is példát
mutat, tartást ad nekünk, akik
követõi kell, hogy legyünk István királynak.
Az ünnepi beszéd megtartására Vigh László országgyûlési képviselõt, Felsõrajk
polgármesterét kérte fel Horváth László.

Magyar Malom Kft.
Tevékenység:
liszt, búzakorpa,
takarmányliszt elõállítása,
értékesítése
Telefonszám: 06/30/9018-052
Faxszám: 06/92/373-833
E-mail:
nagylaszlo@kelekabel.hu

– Ezen a napon Magyarországon, és mindenütt, ahol magyarok élnek megünneplik István királyunk szentté avatását.
Uralkodása nem volt könnyû,
hiszen beszorultuk a keleti és
nyugati hatalmak közé. Közben még az országon belülrõl
is támadták Istvánt, többen
alkalmasnak tartották magukat
az ország irányítására. Ittlétünket, megmaradásunkat, elfogadtatásunkat nagyban befolyásolta az az államférfiúi tevékenység, melyet Szent István
letett az asztalra. A pápa elismerése után a nagyhatalmak
is belátták, hogy ezek a csin-

talan magyarok itt akarnak
maradni és törvényes keretek közt akarnak élni. Nem
akarnak keresztül száguldani
Európán, hanem itt akarnak
boldogulni, családot alapítani,
házakat és templomokat építeni, mert a magyarok szerelmesek lettek a Kárpát-medencébe.
A köszöntõk után Németh
Csaba káplán megszentelte,
majd a polgármester és az ünnepi szónok megszegte az új
kenyeret. A megemlékezés a
helyi nyugdíjas klub népdalcsokrával zárult.
K.T.

OPTI - LENT OPTIKA

Lenti, Alkotmány u. 22. • Tel.: 352-066 • 30/3055 817

VILÁGÚJDONSÁG:
PROFESSZIONÁLIS OPTIKAI MÉRÉS
IPAD ALKALMAZÁS SEGÍTSÉGÉVEL!

www.zalatajkiado.hu

www.optilent.hu
Egészségpénztári kártya elfogadó hely

2012. augusztus
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Semmi sem pótolhatja az anyatejet
Az anyatej világnapja alkalmából az anyatejes táplálást
népszerûsítõ és egészségügyi
tanácsokkal, szolgáltatásokkal
tarkított programot szerveztek
minap Lenti és a kistérség
védõnõi. A Lenti Telephelyes
Óvoda Vörösmarty úti gyönyörû parkjában megtartott eseményrõl Lapatné Szalai Mariann védõnõ számolt be lapunknak:
– Egyre népszerûbb a legtermészetesebb táplálási mód.

Az anyukák megértik, hogy ez
a legjobb, amit a gyermeküknek adhatnak és igyekeznek minél hosszabb ideig
szoptatni.
– Mire kell ügyelnie egy
szoptatós anyukának?
– A puffasztó, fûszeres ételek általában zavarhatják a kisbabát is, tehát vigyázni kell az
étkezés minõségére és a kellõ
folyadékbevitelre is.
– Igencsak leterheltek a
védõnõk a térségben. Ez azt je-

Két elsõ hely a zalaiaknak
Anyukák gyermekükkel a tornatermi foglalkozáson.

A gyõztes csapat.
Augusztus 18-án Lendván
rendezték meg a VII. Nemzetközi Halászléfõzõ Versenyt. A
színvonalas rendezvényen a 28
induló csapat közül a zalai
„Kontárok” 3 fõs csapata lett
az elsõ helyezett. Csapatvezetõ
Tompa Pál Lentibõl, „fõfõzõ
mester” Szijártó László, „zöldségszobrász” Udvar Sándor,
mindketten Zalaegerszegrõl.
Külön elsõ hellyel jutalmazták a legszebben feldíszített asztalt. Kovács János
Venesz-díjas mesterszakács (a
Tolna Megyei Inyenc Klub
elnöke) méltatásában kiemelte
a természetes ízek harmóniáját. Az ötfõs mesterszakácsokból álló zsûri elismeréssel
szólt a zöldségekbõl, gyümölcsökbõl (sárgarépa, uborka,
retek, sárgadinnye, stb.) faragott asztaldíszítésekrõl.
– Hobbi szinten több évtizede fõzünk együtt baráti társaságokban, erre a versenyre
most neveztünk elõször – mesélte Tompa Pál.
Az elsõ helyezés jutalma
150 euró, emléklap, kötény,
póló, kerámiatál és ital volt.

lenti, hogy emelkedett a gyermeklétszám?
– Kicsit emelkedett, évrõlévre 55-60 gyermekszületést
regisztrálunk, de inkább azt
mondanám, hogy a problémás
szülõk száma és az adminisztrációs feladataink okozzák leterheltségünket.
Az eseményen különbözõ szûrésekkel, (vérnyomás, koleszterin, vércukor, testzsír) várták
az érdeklõdõket, de aki kíváncsi
volt, meghallgathatta magzatának szívhangját, különbözõ mozgásos feladatokat és jógát is
kipróbálhattak a megjelentek.

– Hogyan értsük azt a kifejezést, hogy „babajóga”? – fordultunk Grófné Östör Márta
védõnõhöz a baba-mama jóga
foglalkozás helyszínén.
– Ez a mozgásforma azért
fantasztikus, mert mind a babát, mind az anyukát mozgásra
készteti, az együttmozgás öröme pedig már pár hetes korban is kiemelten hat a kicsikre.
Harmóniát, szeretet kölcsönöz, amely megalapozhatja az
egészséges életmód kialakulását a családban – mondta a
foglalkozás vezetõje.
dj
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Utassy József
emlékére

2010. augusztus 27-én,
hosszú betegség után hunyt
el Zalaegerszegen Utassy
József (képünkön). Halálának kétéves évfordulójára
emlékezik versével a barát
és pályatárs, Soós József lenti költõ.
emlékbõl
vert
bilincs
roppan
(Utassy Józsefnek)
nehéz sár és nehéz isten
hamukodik tudás, szellem
kötve csontod fölkéregbe
mígnem újra szervesedve
fénybe szakad gyökerestül
hazug világ belerendül!
új varázs száll a varázsra:
dalok zengnek, szívnek drága
szólnak fénylõ égi honnak
ronthatatlan Pantheonnak
emlékbõl
roppan

vert

bilincs

talán fölkel a nap holnap…

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

2012. augusztus

„Nyitott könyvtár - ablak a világra…”
A Lenti Városi Könyvtár
projektzáró eseményére hívta
meg lapunkat. A „Nyitott könyvtár - ablak a világra: iskolabarát
könyvtári szolgáltatások és tevékenységek a Városi Könyvtár
Lentiben” címû projekt keretében több közös program
valósult meg a lenti Napközi
Otthonos Óvoda, a város több
iskolája és a Városi Könyvtár
Lenti együttmûködésében.
Német Józsefné könyvtárigazgató a következõképp foglalta össze a programsorozat
lényegét:
– 2010 áprilisában adtuk
be a TÁMOP 3.2.11 kiírásra
pályázatunkat és majdnem egy
év múlva kaptuk az értesítést
nyertes projektünkrõl. 14 hónapig tartott komplex programunk, melynek a fõ célja
szabadidõs tevékenység kínálata az együttmûködõ partner
intézmények számára.

Fotó: Sári Zoltán
Az óvodások mûsora a zárórendezvényen.
– Hogyan valósították meg
céljukat?
– Legtöbbször az adatok bizonyítják egy program sikerét,

VÁLASSZON ÖN IS A ZALA VOLÁN
UTAZÁSI IRODA AUTÓBUSZOS
AJÁNLATAIBÓL!
VELENCE ÉS SZIGETEI:
Murano - Burano - Torcello
Szept.7-9.
42.900,-Ft/fõ
PRÁGA - KARLOVY VARY
Szept.20-23.
49. 900,-Ft/fõ
TÖRÖK KÖRUTAZÁS (félpanzió)
Szept.28-Okt.7.
175.900,-Ft/fõ
ÉSZAK-MAGYARORSZÁG - SZLOVÁKIA
Okt.5-7.
32.500,-Ft/fõ
RÓMA - ORVIETO - TIVOLI
Okt.3-7.
82.900,-Ft/fõ
ISZTAMBUL - SZÓFIA - BELGRÁD
Okt.18-23.
91.900,-Ft/fõ
A FELVIDÉK történelmi városai
Okt.19-23.
54.500,-Ft/fõ
További ajánlatainkat keresse irodáinkban.
Belföldi programjainkra SZÉP kártyát és
Üdülési Csekket is elfogadunk!

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Keszthely
Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Hévíz

Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399
Nagykanizsa: 93-536-716

Zalaegerszeg: 92-511-045
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Lenti

Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

CZOTTER IRODATECHNIKA
Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése
és szervize.
Másológépek bérelhetõk.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824

így elmondanám, 1016 fõ vett
részt összesen az általunk kiválasztott célcsoportokból, akik
óvodások, általános és középiskolások. Szakkörök, témanapok, témahetek megtartásával,
vetélkedõkkel,
kirándulással
dolgoztuk fel a témákat. Mindezt játékos formában, kicsit
nem iskolai tanórai jelleggel,
valóban a szabadidõ értékes
eltöltése keretében szerveztük
a programokat, így a kulturális
kompetenciák fejlesztésénél
például színdarabot tanultak
be a gyerekek, amely igazán
egy újszerû forma.
A záró rendezvényen Horváth László polgármester is
köszöntötte a projekt résztvevõit, hangsúlyozva az olvasást
és könyvtárt népszerûsítõ
programok fontosságát, melyek által az alapvetõ tudásszint is könnyebben elsajátítható minden fiatal számára.
dj

Zsalugátereket
keresünk!
Régi (legalább 80-100 éves),
mûködõképes
zsalugátereket keresünk!
Érdeklõdni a méretek
pontos megadásával:
92/596-936,
hétköznap 8-15 óráig,
illetve a
zalataj@zelkanet.hu
e-mail címen

2012. augusztus
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Keresik a megoldást, bíznak a folytatásban
Nemrég még munkásfelvételt terveztek
Fél évvel ezelõtt még 60-80
munkás felvételét tervezték…
Ezért is érintette váratlanul a
lentieket, hogy a német Prevent konszernhez tartozó, de
bosnyák tulajdonban lévõ CarInside Kft. szeptember végén
bezárja lenti gyárát. A napilapok már beszámoltak a részletekrõl, vagyis arról, hogy a
délnyugat-zalai kisvárosban gazdasági racionalizálásra hivatkozva 142 munkást bocsátanak
el. Pontosabban maradhatnak
a cégnél, amennyiben vállalják
a Nagykanizsára, illetve Körmendre történõ utazást. Csillag Balázs ügyvezetõ igazgató
a megyei napilapnak nyilatkozva elmondta, hogy nemcsak azoktól váltak meg végkielégítéssel, akik nem tudták
elfogadni a felkínált lehetõséget. Valójában nem minden
lenti dolgozónak tudtak volna

munkát biztosítani. Elmondása
szerint a lenti üzem munkásai
közül mintegy száztól köszönnek el.
– Július közepén szereztünk információt arról, hogy
csoportos leépítés lesz a cégnél. Felvettük a kapcsolatot
Csillag Balázs ügyvezetõ igazgatóval, hogy talán sikerül megoldást találnunk arra, hogy
megmaradjon a termelés Lentiben. Hasonlóan, mint 2009ben, amikor az Eybl Hungária
csõdbe ment. Az akkori városvezetés és polgármester hathatós támogatásával sikerült
megoldást találnunk. Most is
segítséget ígértünk, hogy ne
kelljen elküldeni a dolgozókat
– mondta lapunknak Horváth
László, Lenti polgármestere.
– Hogyan reagáltak a cégnél az önkormányzat megkeresésére?

Étterem és kávézó bérbeadása
Lenti Város Önkormányzata pályázatot ír ki a lenti mûvelõdési házban kialakításra kerülõ, szerkezetkész állapotú
melegkonyhás étterem, valamint kávézó bérbeadására.
A pályázati kiírás átvehetõ Farkas Tibor vagyonkezelõnél,
illetve a polgármesteri hivatal (8960 Lenti, Zrínyi u. 4.) titkárságán.
A pályázat benyújtási határideje: 2012. szeptember 19.,
11.00 óra

Szeptember végén bezár…
– Azt mondták, hogy a termelés racionalizálása miatt
döntött úgy a tulajdonos, hogy
a meglévõ négybõl két telephelyét bezárja a Car-Inside Kft.
Körmendre 70-130, Nagykanizsára 30-35 dolgozó kerülhetne át, a számadatokat illetõen
több variáció is felmerült. Azt
az információt kaptuk, hogy
ezen a döntésen már nem
változtat a tulajdonos. Szeptember végén befejezõdik Lentiben a termelés, az ingatlanokat szeretnék eladni, hasznosítani. Az önkormányzat továbbra is partner lenne, segítene abban, hogy Lentiben
megmaradhasson az üzem.
Úgy gondolom, hogy piac-

kutatásban és befektetõ keresésében is együtt tudnánk mûködni. Ismételten hangsúlyozom, hogy váratlanul ért bennünket ez a döntés, hiszen néhány hónapja még munkásfelvételrõl volt szó. Már azt szerveztük, hogy a munkába álló
kismamákat hogyan tudjuk segíteni a gyermekek elhelyezésében. Az elbocsátások érintik
a munkanélküliségi rátát, ami
eddig 8 százalék körüli volt, s
ez kedvezõ a megye több térségéhez képest. Idõközben beindult egy 200 millió forintos
projekt a városban, a „Mesterségek Tere” Lentiben keretében 120 munkanélküli részére
ráhangoló-motiváló tréning kerül megrendezésre. Ennek befejezése után 60 fõ részére
négy szakmában nyílik mód
foglalkoztatásra. Sajnos ebbe a
programba már nem kerülhettek bele a Car-Inside Kft.tõl elbocsátott dolgozók.

www.zalatajkiado.hu
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Nagy hangsúlyt fektetnek a megelõzésre Gutorföldén
Nyakas István, Gutorfölde
polgármestere ajánlotta a riportot dr. Barbalics Marianna
háziorvossal. A beszélgetés apropója, hogy a doktornõ internetet és egyéb tájékoztató irodalmat is használ gyógyító
munkájához.
– 2003 óta dolgozok Gutorföldén, akkor költöztünk
ide családunkkal, férjemmel és
két gyermekemmel (egy 13
éves fiam és egy 8 éves kislányom van) – kezdte bemutatkozását a doktornõ – Pécsett végeztem az orvostudományi egyetemet 2001-ben,
majd azután vettem részt a
házi orvostan rezidens képzésben, amelynek gyakorlatát
Szombathelyen végeztem, s
utána kerültem ide. 2006-ban
szereztem meg a háziorvosi
szakvizsgámat.
– Milyen körülmények fogadták annak idején?
– Mivel a körzetben akkor
helyettesítésben volt megoldott az orvosi ellátás, nagyon

Dr. Barbalics Marianna
sok feladatot adott a betegek
feltérképezése, a megfelelõ terápia kialakítása, új betegek
felvétele, megismerése, az elsõ
félévi munkánk ezekre koncentrált. Késõbb már a rendszeres, folyamatos körzeti munka, a beállított terápia kialakított egy jól mûködõ rendszert. Munkánkban elsõsorban
a megelõzésre helyezzük a
hangsúlyt, majd az észlelt betegség kezelése után a meg-

felelõ kontrollvizsgálatok jelentik a teljes terápiát.
– Milyen feltételek állnak
mindehhez a rendelkezésére?
– Rendelõnk ittlétem alatt
tetõ és nyílászáró cserén esett
keresztül, folyamatosnak mondható az akadálymentesítési
programunk teljesítése. Néhány kényelmi vonatkozású
felújítási feladat vár ránk, hogy
a várakozó betegek is komfortosabb körülmények között
legyenek. Eszközeink megfelelõek, pályázatunkat beadtuk az
idén is, melynek megvalósulása a közeljövõben történik,
mintegy másfél milliós támogatásból. Két éve a csertalakosi
önkormányzat sikeres pályázat
révén egy félautomata defibrillátor is a birtokunkba került,
nagy szükségünk szerencsére
még nem volt rá.
– Milyen egyéb módon
végzik a megelõzõ, gyógyító
munkát?
– Mindig törekedtünk a
betegeink naprakész tájékoz-

tatására. Egészségmegõrzõ, fejlesztõ elõadásokat tartunk, Cukorbeteg Klubunk van, ahol az
életmódjukat sikeresen átalakító betegeink elmondják társaiknak eredményeiket és még
egészséges ételek kóstolására
is sort kerítünk. A még pontosabb, gyorsabb tájékoztatás érdekében indítottuk el honlapunkat a www.harmatcseppbt.hu
oldalon, továbbá már a Facebookon is. Itt ismertetõket, tájékoztatókat, körzetünkre vonatkozó híreket, sõt recepteket is találnak az érdeklõdõk.
Az is a terveink között szerepelt, hogy megkönnyítsük
egyetlen asszisztensünk számára az idõpontkérést, hiszen
ezt is megtehetik betegeink
elektronikus formában, sajnos
ennek a használata még nem
igazán népszerû. Betegtájékoztató füzetet is adtunk ki, elsõsorban az idõsebb korosztály számára, akik talán nem
jártasak az internet világában.
dj

Lengyelországban a pákaiak delegációja
pon a lengyel csoport kezdte a
bemutatkozást, az õ prezentációjuk megtekintése volt a
délelõtt folyamán, délután a
csodás Zakopánét fedeztük fel.
Rendre következtek a különbözõ országok bemutatói egyegy napon, közben pedig lehetõség nyílt Krakkó, Wieliczka
– ahol a sóbányát néztük meg –,
Auswitz - Birkenau, az egykori
koncentrációs tábor, a Tátra
Nemzeti Park és egy múzeum
megtekintésére Kuzniceban. A
mi bemutatónk a negyedik
napon volt, csoportunk meg-

Öt ország (Lengyelország,
Magyarország,
Franciaország, Litvánia, Németország)
részvételével zajlott az a projekt, amelyen a pákai delegáció is részt vett a közelmúltban, tudtuk meg Lukács
Tibortól, Páka polgármesterétõl, aki maga is részt vett az
utazáson.
– 15 és 25 év közti fiatalok
utaztak Lengyelországba, Zakopánéba. Az utazás a „A tevékeny idõskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve” elnevezésû prog-

ram része keretében zajlott és
ez a hivatalos megfogalmazás
nem mást takar, mint azt az
igyekezetet, hogyan is segíthetünk az idõsödõ emberek
életkörülményein.
– Milyen elemekbõl állt az
utazás?
– Minden ország fiataljai
készítettek 1 - 1 projektet,
melyben bemutatták a saját
országukban élõ idõsek helyzetét. Az elsõ nap elsõsorban a
résztvevõk ismerkedését, játékokat, a program megbeszélését jelentette. A második na-

próbálta a magyarországi idõsek helyzetét bemutatni egy
általunk készített kisfilm, a
településünk gyakorlata az idõsek gondozásával kapcsolatban a témát körüljárva. Érintettük például azokat az ingyenes egészségügyi szûréslehetõségeket, amelyeket biztosítunk, az ebédkiszállítás gyakorlatát és a fõbb – egyedül
élõ, nehezebb sorsú idõs lakosság körében végzett – családgondozási feladatainkat –
zárta gondolatait Lukács Tibor.
dj
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Szoboravatással tisztelegtek Tormaföldén
A Szent János hegy névadó
szoboravatójára várták az érdeklõdõket a tormaföldi hegyháton a közelmúltban. A Németh Kálmán ötlete nyomán
Boa Endre által elkészített
szobor ünnepélyes leleplezése
elõtt Kondákor József polgármesterrel beszélgettünk a
hegyhát pezsgõ életérõl.
– Annak idején megfogalmaztuk a hegyhátak fejlesztését, minden erõnkkel azon dolgoztunk önkormányzatunk és
egyesületünk összefogásával,
hogy életet leheljünk és megteremtsük a hegyhát hagyományokhoz hû „életét”. Közösséget említettem és nem felejthetjük ki a falu polgárainak, a
hegyi gazdák önzetlen támogatását, amely létrehozta a mai
szoboravatót is.
– Ez a felpezsdült élet
nyomon követhetõ a zártkertek mûvelésében is?
– Nyomon követhetõ, mind
többen telepítenek újabb tõkéket, tehát nem a hanyatlás,
hanem a fejlesztés a jellemzõ a
birtokokon is. Ehhez járulunk

hozzá szakmai programjainkkal, amelyek biztosítják a gazdák számára a szakszerû szõlõtermesztés, borkészítéshez
szükséges tudást.
– Hány tulajdonosról beszélhetünk a Szent János
hegyen?
– Körülbelül negyven birtok van, ebbõl harminc az, melyet naponta gondoznak, használnak és mint mondtam,
újabb és újabb építkezésekrõl,
pincefelújításról és telepítésekrõl számolhatunk be.
Az ünnepi eseményen elõször a Letenyei Fúvószenekar
térzenéje fogadta az érdeklõdõket a Gaál László birtokán
felállított szobornál. Az avatáson közremûködött a Da Bibere Borlovagrend több képviselõje, köztük dr. Pálfi Dénes
kertészmérnök, aki érdeklõdésünkre a következõképp méltatta az eseményt:
– Számomra egyénileg és a
Da Bibere Borlovagrend nagymestereként is nagy öröm ez a
mai szoboravatás. Hiszen rendünk alapcélja a hagyományok

Kondákor József mondott beszédet a szoboravatón.
õrzése, újak teremtése és a ha- ták megölni, neki nem lett basonló kezdeményezések erõ- ja és ennek az események a
sítése. A tormaföldi hegyen ez tiszteletére tartjuk meg a mai
már a második szoboravatás, a napig a borszenteléseket – fogSzent Orbán szobor immár két lalta össze a közismert boréve õrzi az idelátogatók útját, a szakértõ.
Az ünnepség délután a kilámai, János evangélistáról elnevezett szobor átadása pedig új tónál kulturális mûsorral és a
hagyományt teremt. Az õ kap- helyi borok kóstolásával folycsolata a nedûvel közismert: tatódott.
dj
amikor mérgezett borral akar-

Hagyományápolás Zalabaksán
közben. Végül aztán a Kálmán
Sándor tagtársunk szerezte
alsónemesapáti gép került a
birtokunkba, melyet egy lelkes
társaság és önzetlen támogatóink felújítottak és társunk
emlékére „Sanyi”-nak keresztelve be is mutattunk a nagyközönségnek.
– 70 éve vittük el a Tantalics-pajtából a cséplõgépet,
amely számomra egy felejthetetlen élmény volt, 14 éves
voltam akkor, mezítláb, vászonnadrágban kísértem ki a gépet
1941 júniusában – erõsítette
meg az elõbbieket Bíró József,
aki kiváló egészségben, szálfa
A gépmatuzsálem és kezelõi…
A helyi Hagyományápoló,
Kertbarát és Kulturális Egyesület szervezésében cséplõgépet avattak – így erõsítve tovább a hagyományõrzõ tevékenységet Zalabaksán.
– Az ötlet megvalósítása tulajdonképpen egy véletlen következménye – avat a részletekbe Berkes József, az egyesület elnöke. – Még 2009 tavaszán keresett fel Bíró József

Lendváról, aki egyébként Göntérházáról származik. Oda vitték el házamból még a két háború között azt a cséplõgépet,
amely már száz éves és a mai
napig használatban van náluk.
Mondhatom, ebbõl a kis beszélgetésbõl kapcsolatfelvétel,
barátság, göntérházi látogatás
lett, ahol felvetõdött az a gondolat, hogy nálunk is be kellene mutatni a gépet munka

termetével állt most is az ünneplõk között. – Két cséplõgépünk is volt, mindig munkát,
megélhetést adott a családunknak.
Az ünnepségen Krisztánovics György szavalata idézte fel
a korai paraszti munka nehézségét és szépségét, majd a
gép kezelõit mutatta be az
egyesület elnöke. Végül a gép
indítása következett, felhangzott a cséplõgép dobjának jellegzetes „buffogása” és egy
idõutazás résztvevõiként nézhették az érdeklõdõk a gépmatuzsálem munkáját.
(Dányi)
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„Ezt a földet választottam…”

Méltó módon ünnepeltek augusztus 20-án.
A Republic együttes dal- faltrajzverseny, arcfestés, élõ
szövegrészletét választotta iro- bábukkal sakk és palacsintadalmi mûsorának címéül az ál- sütõ verseny várta az ifjabbalamalapítás ünnepén, a lovászi kat, míg a felnõttek az immár
Kerka - völgye Baráti Kör hagyományos fõzõversenyen
mutathatták meg bográcsos tuEgyesület.
A programok már 19-én a dásukat. Léránt Ferenc polgárfalunappal megkezdõdtek. A mester délutáni köszöntõje
teljesség igénye nélkül: ping- után mazsorett bemutató, a Mupong és malom verseny, asz- raszemenyei Dámák, ír - sztepp

bemutató és operett-gála várta
a nagyérdemût, az este pedig
bállal, tûzijátékkal zárult.
Jánosi Ferenc elnökkel
egyesületük 10. évfordulójáról,
a falu 690. éves fennállásáról is
megemlékezõ mûsorukról beszélgettünk:
– Egyesületünk együtt jubilált a hagyományos augusztus

2012. augusztus
20-i ünnepi mûsorunkkal.
Büszkén mondhatom, hogy
megszépítette a környezõ községek kulturális életét. Ezért is
gondoltuk azt, hogy válogatást
adunk az eddigi mûsorokból,
áttekintve, hogy évrõl-évre milyen kérdéskörhöz kapcsolódva emlékeztünk meg államalapításunk ünnepérõl. Hazafias
tartalmú versek, énekek hangzottak el a szûkebb és tágabb
szülõföldrõl, foglalkoztunk a
határon innen és túl élõ magyarsággal versekkel, dalbetétekkel, majd megemlékeztünk
Lovászi elsõ írásos – 1322-bõl
fennmaradt – emlékérõl és
ezeket a történelembe helyezve, kronológiai sorrendet
tartva építettük be a mûsorba, összefûzve az államalapítás, Szent István királyunk
emléke és a kenyérszentelés
ünnepével, melyet felkérésünkre Páli Zoltán plébános
végzett el.
– A jubileumnak kapcsán
további megemlékezések is
lesznek a faluban?
– Nagyszabású kiállítást
tervezünk az elmúlt idõszak
fényképeibõl, dokumentumaiból, sõt egy kiadvány kiadását
is tervbe vettük, így állítva emléket 10 éves munkánknak.
dj

„Mi bújik a kazalban?...”
Rédicsek a parasztolimpián
Stokker Sándor, Rédics
polgármestere a reszneki parasztolimpiára hívta fel a figyelmünket, melyre falujukból
is indítottak csapatot.
– A körjegyzõségünkhöz
tartozó Resznek már több éve
megrendezi a parasztolimpiát,
amely igen jó lehetõség a mozgásra, a települések közötti
kapcsolatok ápolására és a
nevébõl adódóan a hagyományõrzésre is – tette hozzá
Stokker Sándor.
Kercsmár István, Resznek
polgármestere elõször a sportesemény múltját idézte fel.
– Ez a verseny a régi paraszti élet munkáit idézi meg,

az akkor használt eszközök
használatát gyakoroltatja játékos formában a résztvevõ 5 fõs
( négy férfi, 1 hölgy) csapatok
számára. Helyben ez volt a 6.
olimpiánk, de három éve Budapesten, a „Vidék Napján” is
bemutattuk a játékunkat, nagy
sikert aratva a közel húszezres
közönség elõtt.
– Kik vettek részt az idei
megmérettetésen?
– 19 csapat nevezett a környékbeli településekrõl, valamint Kustánszegrõl, Szlovéniából és Misefáról is érkeztek csapatok, utóbbiak maguk is rendeznek hasonló versenyeket, így
a kapcsolat bõvítését tervezzük.

„Forma 1-es” kerékcsere…
– Említsünk meg néhány
érdekes feladatot!
– Látványos feladat a „petrence-hordás” melyet – ahogy
régen – két rúddal kell végezni. A „szekér - szerelés” játékunk régebben abból állt,
hogy a rövid szekérbõl hoszszút, vagy a hosszúból rövidet
kellett szerelni, most azonban
a Forma 1-hez hasonlóan a
kerékcsere volt a feladat. A „Mi

bújik a kazalban?” játékban 15
tárgyat kell mielõbb megtalálni egy szalmakazalban. Megemlítenék egy újabb játékot is,
amely nagyon hasonlít a lakodalmakban játszott „mozsártánchoz”.
A 6. reszneki parasztolimpia dobogósai: 1. Szentgyörgyvölgy, 2. Õriszentpéteri Tritikáli, 3. Reszneki Csikók.
(Dányi)
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Sorstársi találkozó
A Nemzetközi Sorstársi
Termálfürdõi Találkozók sora
a 12. állomásához érkezett a
közelmúltban tartott programmal, tudtuk meg Kovács Bélától, a lenti „Fehérbottal a
Kerka Mentén” Látásfogyatékosok Egyesülete elnökétõl, az
esemény házigazdájától. Az
esemény szinte állandó résztvevõje a Muraszombati Vakok
és Gyengénlátók Egyesülete
delegációja, akikkel 2002 óta
együttmûködési megállapodás
alapján mûködik együtt a lenti
szervezet.
– 2001-es egyesületi megalakulásunkat követõen létesítettünk kapcsolatot a szlovéniai társegyesülettel, 2002-ben
írtuk alá az együttmûködési
megállapodást. Ezek után évente több alkalommal is találkoztunk, kicserélve tapasztalatainkat. 2003-ban Rakicanban
(Szlovénia) találkoztunk a „Fo-

gyatékosok éve” alkalmával,
2004 augusztusában Lentiben
pedig több mint kétszáz fõ
részvételével Regionális Nemzetközi Sorstársi találkozóra
került sor. Itt egyébként a horvátországi Varazsd vármegyébõl érkezett vendégeink is voltak. 2007-ben Murszombaton
állami szintû találkozó jött
létre egyesületeink közremûködésével, ahol újabb megállapodás született az együttmûködés és a további találkozók
megtartását illetõen. Mindezek mellett egymás közgyûlésein is képviseltetjük magunkat. Úgy gondolom, a több
mint tíz éves közös munka
gyümölcsözõ, hasznos tapasztalatokkal szolgáló együttmûködést eredményezett.
Hasonló véleményen volt a
rendezvényen Vojko Proszek,
a muraszombati sortársi szervezet alelnöke is, aki érdek-

Új káplán Lentiben

Az egyházmegyei áthelyezéseket követõen Németh Csaba személyében új káplán érkezett a lenti plébániára, aki
augusztus 1-én kezdte meg
szolgálatát városunkban. A bánokszentgyörgyi származású
Csaba atya celebrálta az ünnepi szentmisét az augusztus
20-i megemlékezésen.

– Bánokszentgyörgyrõl indultam, tanulmányaimat Zalaegerszegen, majd Gyõrben, a
szemináriumban
folytattam.
Idén nyáron szentelt pappá
megyéspüspökünk. Elsõ állomáshelyen Lenti, azt mondják
az elsõ hely a legmeghatározóbb. Bár Lentiben eddig
nem jártam gyakran, esperes
úrral régóta ismerjük egymást,
volt több találkozásunk, közös
kirándulásokon is részt vettünk. Szolgálatom idején mindenekelõtt szeretnék sokat tanulni esperes úr tapasztalataiból, megszerzett tudásából és
szeretném megismerni az ittenieket, jó kapcsolatot kialakítani a hívekkel és ezt követõen elõrelépésként mindenkit egy kicsit közelebb vinni
Istenhez, megmutatni, hogy õ
a hétköznapokban is jelen van
– mondta a káplán.

Minden típusú szivattyú
javítása!
Zalaegerszeg, Kökény u. 4.
Légrádi Ferenc
vállalkozó
Tel.: (30) 946-0633

Kovács Béla köszönti a szlovéniai delegációt.
lõdésünkre építõ jellegûnek
nevezte a lenti szervezettel
való együttmûködésüket.
– A találkozásaink, eszmecseréink mindkét egyesület
számára igen pozitívak voltak,
megismertük egymás munkáját, az érdekérvényesítésben
szerzett tapasztalatokat. A közgyûléseken történõ részvételünk mélyebb betekintést enged a mindennapok egyesületi
munkájába, további egyeztetéseket folytatunk az újabb találkozóink részleteiben, egyeztetjük együttmûködésünket a kul-

túra, a sport és a rekreációs
tevékenységeket illetõen.
Az egész napos programon
délelõtt fürdõzés, kikapcsolódás várta a Zala és Veszprém
megyei sorstársakat, valamint
a muraszombati és a ptuji egyesület tagjait. Utóbbi Janez Solina alelnök vezetésével vett részt
a találkozón. A szlovéniai vendégekkel közösen elfogyasztott
ebéd adott további alkalmat a
sortársi kapcsolatok erõsítésére,
a sorskérdésekkel kapcsolatos
kérdések közös megvitatására.
Dányi József
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TÁJÉKOZTATÁS

Fogadóórák

Lenti Város Önkormányzata és a Lenti Hulladékkezelõ Kft.
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 2012. szeptember 10. és
18. közötti idõszakban lomtalanítást szervez az alábbiak szerint:

Horváth László polgármester
fogadóórájára a 92/553-912-es telefonszámon lehet
jelentkezni.
Ferenczi Róbert alpolgármester
fogadóórájára jelentkezni a 92/553-912-es telefonszámon
lehet.
Települési képviselõk fogadóórái:
Árkovicsné Pezzetta Claudia
2012. szeptember 5-én (szerdán) 9.00-10.00 óráig,
Vatali Ferenc
2012. szeptember 5-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig,
Drávecz Gyula
2012. szeptember 7-én (pénteken) 17.00-18.00 óráig,
Dr. Fekete Zoltán
2012. szeptember 11-én (kedden) 15.00-16.00 óráig,
Gáspár Lívia
2012. szeptember 18-án (kedden) 16.00-17.00 óráig
fogadóórát tartanak,
Héra József
2012. szeptember 20-án (csütörtökön)16.00-17.00 óráig.
Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozóterem
Városrészekben tartandó fogadóórák:
Vatali Ferenc
2012. szeptember 5-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,
Drávecz Gyula
2012. szeptember 17-én (hétfõn) 17.00-18.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében,
Gáspár Lívia
2012. szeptember 18-án (kedden) 17.00-18.00 óráig a
máhomfai kultúrházban,
Gáspár Lívia
2012. szeptember 18-án (kedden) 18.30-19.30 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban,
Héra József
2012. szeptember 20-án (csütörtökön) 17.00-18.00 óráig a
mumori kultúrházban
fogadják az érintett városrész lakóit.

2012. szeptember 10-14.

Lenti város területén

Szeptember 10. (hétfõ)
Boglárka utca
Fûz utca
Jókai utca
Bethlen Gábor utca
Hársfa utca
Thököly utca
Rákóczi utca
Rozmaring utca
Akácfa utca
Béke utca
Bocskai utca

Szeptember 11. (kedd)
Templom tér
Takarék köz
Alkotmány utca
Zrínyi utca
Lehel utca
Iskola utca
Vörösmarty utca
Átkötõ utca
Liget köz
Kossuth úti emeletes házak

Szeptember 12. (szerda)
Hunyadi utca
Csörgõ utca
Csalogány utca
Tölgyfa utca
Fenyõ utca
Gát utca
Zöldmezõ utca
Deák utca
Telek utca
Kisfaludy utca
Nyírfa utca
Sugár utca
Dózsa Gy. utca
Kinizsi utca
Szeptember 13. (csütörtök)
Lentihegy
Hegyalja utca
Petõfi utca
Bánffy utca
Ifjúság utca
Szövetkezet utca
Gyöngyvirág utca
Ady utca
Bottyán utca
József A. utca
Honvéd utca
Tompa M. utca
Széchenyi tér

Szeptember 14. (péntek)
Kossuth utcai családi házak
Gyár utca
Lovarda utca
Termál utca
Pacsirta utca
Hóvirág utca
Tõzike utca
Kankalin utca
Ciklámen utca
Vadvirág utca
Boróka utca
Táncsics utca

2012. szeptember 17-én (hétfõn)
Máhomfa és Lentikápolna,
2012. szeptember 18-án (kedden)
Mumor, Lentiszombathely és Bárszentmihályfa
városrészek területén.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az akció keretén belül
építési törmelék, nyesedék, kerti hulladék
nem kerül elszállításra!

Lenti Hulladékkezelõ Kft.
értékesíti a saját elõállítású
Kerka Komposzt
termésnövelõ anyagát
1.100 Ft/tonna + ÁFA egységáron
Fuvar díja: 5.500 Ft + ÁFA.
Megrendelhetõ:
Tel./Fax: +36 92/551 387; +36 92/351 379
E-mail: info@lentihuke.hu

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

2012. augusztus
Néhány hónapos technikai
szünet után tovább folytatódik a Centrál Társasház építése. Lenti frekventált részén, az átépítés alatt álló
városközpont közelében és a
polgármesteri hivatallal szemben 26 lakás kerül kialakításra. Az építkezésrõl a beruházó cég, az EU-Régió Kft.
vezetõjét, Puskás Róbertet kérdeztük.
– Mikor indultak el a kivitelezõi munkák?
– A Centrál Társasház építését 2011-ben kezdtük meg.
Az elõkészületi munkálatok
után, 2012 év elejére szerkezetkész állapotba hoztuk az
épületet, ami azt jelenti, hogy
az utcafronton és a hátsó részen még egy emeletet építettünk, valamint a társasház tetõ
alá került.
– Miért volt szükség ezután a néhány hónapos leállásra?
– A folytatáshoz, befejezéshez új generál kivitelezõ cég-
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Folytatódik a Centrál Társasház építése
gel kellett szerzõdnünk, mert
a korábbi építkezési vállalkozó
nem tudta tartani a határidõket. Kiválasztottuk az új
partnert, amely augusztus elején megkezdte a munkálatokat. Az új generálkivitelezõ cég
kapacitása és szakmai felkészültsége megfelelõ arra, hogy
ebben az évben átadjuk a társasházat. Az épületben felgyorsultak a munkafolyamatok. Jelenleg több szakági munka
kivitelezése folyik. A legfelsõ
szinten, a 3. emeleten falazzuk
a lakásokat, miközben az elsõ
szinten már folyik a víz- és
fûtésszerelés. Elkészült a társasház hõközpontjának a szerkezeti kialakítása és folyamatban a három emeletet összekötõ lift aknaszerkezetének az
építése is.
– Egy átlagos társasházi
otthonhoz képest mennyivel

Kirándulás az Õrségbe

Az elsõ szinten már szerelnek.
lesznek mások ezek a lakások?
– Prémium kategóriás lakásokat építünk. Különös figyelmet fordítunk a hang- és hõszigetelésre, hiszen napjainkban ez nagyon fontos a költséghatékonyság szempontjából.
Tágas, világos lakásokat készítünk, melyekbe fa nyílászárók
kerülnek beépítésre. A társasházban egy külön hõközpont
biztosítja a fûtés és a melegvíz
ellátást. Lakóink kényelme érdekében, gondolva az idõsebbekre és a mozgássérültekre,
lift kerül beépítésre. A 3. emeleten egy infraszaunás wellness rész kerül kialakításra,

ahol lakóink pihenhetnek és
feltöltõdhetnek energiával.
– Milyen árakkal számolhatnak a potenciális vevõk?
– A nagyvárosokkal, a fürdõvárosokkal, vagy akár a szomszédos szlovéniai Lendvával
összehasonlítva, lakásaink árai
sokkal kedvezõbbek. Az érdeklõdõk már 7.5 millió forinttól
2
tudnak választani a 35 m - 80
2
m erkélyes, vagy akár teraszos
lakások közül.
– Mikor költözhetnek be
az új lakók?
– Terveink szerint ez év végére elkészülünk. Vevõink nagyszerû karácsonyi ajándékkel
lephetik meg magukat.

A kertbarátok egy csoportja, az õrségi túrát szervezõ Röszler
Attilával.
Az Õrség egyik legszebb településére, Magyarszombatfára látogattak el a Lenti Kertbarát Kör Egyesület tagjai az
éves programsorozat részeként. A kertbarátokat a civil
szervezet alelnöke Röszler Attila és testvére, Röszler Árpád
látták vendégül.
– A program a neves fazekas mester, Albert Attila mûhelyében kezdõdött, aki bemutatta a kerámiakészítés folyamatát, munkáit, valamint közben tájékoztatót tartott a fazekasság kialakulásáról, történetérõl, illetve a településrõl. Ezt
követõen a csoport megtekintette a községben található Vadászati Múzeumot, ahol Gömbös Mátyás tulajdonos mutatta
be az élõben ritkán látható
állatfajok trófeáit. A múzeum

után a helyi szeszfõzdébe látogattunk el a tagokkal. Itt Takács Gyula tulajdonos mutatta
be az üzem berendezéseit, a
pálinkafõzés folyamatát, majd
a kóstolás sem maradt el. A
továbbiakban az Öreg-hegyen
Röszlerék és Varga József szõlõbirtokán tettünk pincelátogatást, ahol borkóstoló következett és szakavatott szemmel
mustrálhattuk a tulajdonosok
arany minõsítésû borait. Az
estet hegyigulyás fõzéssel és
mulatsággal zártuk. A több
mint negyven fõs csoportot
elvarázsolta az õrségi táj szépsége, a tartalmas program, a
kiváló szervezés és a vendéglátók szívélyessége – tájékoztatta lapunkat Elekné Horváth Magdolna.
kt

– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

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

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

Lenti és Vidéke

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

www.zalatajkiado.hu

Még nincs vége a nyárnak!
Újítsa fel kerítését a Cell Kolor termékcsaláddal,
amit most akciós áron megvásárolhat a Bécs Festékházban!

• Cell Kolor selyemfényû zománcfesték
(fehér, fekete, barna, sötétbarna, zöld, sötétzöld, vörös, sárga, kék)
14 fajta színben 1.190 Ft-tól/l

Nyitva tartás:

• Cell Kolor töltõalapozó (fehér)
1.990 Ft/l

• Cell Kolor korróziógátló alapozó (fehér)
1.990 Ft/l

• Lakkbenzin hígító 640 Ft/l

• Nitro hígító 640 Ft/l
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szombat 7-12

