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Megnyílt az új élményfürdõ Lentiben

1630 négyzetméteres résszel bõvült a fürdõ.

Szeptember 16-án megnyitott a lenti termálfürdõ új
élményvilága. Az új épületrész
a szállodaberuházás részeként
valósult meg.
Ennek keretében 1630
négyzetméteres résszel bõvült
a fürdõ épületkomplexuma.
– Már a nyitás elõtti napon
szép számmal voltak érdeklõdõk, mivel Lenti lakosai egy
nyílt nap keretében is megismerkedhettek az új fedett élményfürdõvel. A most megnyitott új élményfürdõrészen
kialakításra került egy 33°C-os
csúszdás élménymedence, benne külön kisgyermekeknek szóló résszel, családi csúszdával,

vízgombával és különféle élményelemekkel. Ugyancsak megépült egy 35°C-os melegvizes
élménymedence, benne számos masszázsággyal, buzgárral, ülõ- és álló masszázshelyekkel, 4 db nyakzuhannyal
és egy jacuzzi medencével –
tájékoztatott Kutfej Attila, a
Lenti Gyógyfürdõ Kft. ügyvezetõ igazgatója majd így
folytatta:
– Az új élményfürdõrészt a
szálloda vendégei automatikusan igénybe vehetik, a fürdõlátogatók pedig az alapbelépõ
mellé kiegészítõ jeggyel mehetnek az új élményvilágba. Az
(Folytatás a 2. oldalon)

MEGNYÍLT AZ ÚJ FEDETT ÉLMÉNYFÜRDO LENTIBEN!

Az új élményvilágban
csúszdás élménymedence, gyermekmedence,
jacuzzi és melegvizes élménymedence
(családi csúszda, gyermekcsúszda, masszázságyak,
hát- és derékmasszázs, nyakzuhanyok)
kínál felüdülést.
Alap fürdobelépo: 2 500 Ft
Gyermek belépo (3-13,99 éves korig): 1 500 Ft
Élményfürdo kiegészíto jegy: 700 Ft
(Az árváltoztatás jogát fenntartjuk)

Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu
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A Thermal Hotel BALANCE **** Megnyílt az új élményfürdõ Lentiben
Lenti
„L 16 éttermében”
Igazi kulináris élvezetek várják Önt!
Októberben

(Folytatás az 1. oldalról)
új élményfürdõvel jelentõsen
megnõtt a fedett fürdõ kapacitása és kínálata, hiszen a fedett részben már 7 medencét
tudnak a vendégek egész évben igénybe venni, ahol mindenki megtalálhatja a számára
leginkább megfelelõ fürdési
élményt. A 7 medence a szaunavilággal, a gyógyászati részleggel és a szépségfarmmal
együtt kiegészülve a négycsil-

lagos szállodával, a Thermal
Hotel BALANCE-al egy minõségi turisztikai kínálatot tud
nyújtani a hazai és külföldi
vendégeknek egyaránt már az
õszi-téli idõszakokban is. A
fedett folyosóval összekötött új
szálloda és a fürdõ egy olyan
komplex wellness attrakcióvá
teszi Lentit, amellyel jelentõsen elõre tudunk lépni a fürdõvárosok rangsorában.
Forrás: www.lenti.hu

Kolping-családok találkozója

MINDEN VASÁRNAP
12.00 - 14.00 óra között

Különleges menüajánlataink*
közül választhatnak kedvükre
kedves vendégeink
KEDVEZMÉNYESEN!
Mintegy 150-en vettek részt a találkozón.
A korábbi évek hagyományait követve idén is mintegy
150 fõ részvételével tartották
meg Lentiszombathely városrészben a Kolping-családok
éves találkozóját. A Szent Katalin Kolping Családi Egyesület által szervezett eseményen idén is a rendezvénynek
otthont adó településrész mûvelõdési központjánál gyülekeztek az alsópáhoki, veszprémi, körmendi és helyi csa-

patok, hogy elkezdjék a hagyományos fõzõverseny elõkészületeit.
Az ételek elkészülte és a
szakmai zsûri értékelése után a
résztvevõk a település vasútállomása mellett található Mária-fához vonultak, ahol Takács András lenti káplán tartott istentiszteletet, majd rövid
zenés mûsorral és a fõzõverseny eredményhirdetésével
zárult a program.
ar
ng
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*(Menüajánlataink levest, foételt és
desszertet tartalmaznak)

Lenti, Táncsics M. u. 8.
Érdeklodés, asztalfoglalás elozetesen a
0620/212-1978 telefonszámon.

• Bérfõzés

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás

um

ik

Ételeinkhez hozzáillo borokat is kínálunk!

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.
Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

2016. szeptember
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„Erõs és összetartó közösség alkotja Zalát”
Szeptember 17-én a Megyeháza Deák Ferenc termében
tartották Zala Megye Napját. A
megjelenteket elsõként dr. Pál
Attila, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke köszöntötte, aki
mondandójában beszámolt a
megyei hivatal munkájáról is.
– Azon polgárokat díjazzuk
ma ünnepélyes keretek között,
akik szorgalmasak, erõn felül
teljesítenek saját közösségükért, Zaláért és az ország elõrehaladásáért. Ez nem csak köszönetnyilvánítás, hanem inspiráció is a fiatalok felé, hogy
küzdjenek, dolgozzanak, méltón kövessék elõdjeiket –
mondta dr. Pál Attila, aki megemlítette a napirenden lévõ
fejlesztéseket is.
Az ünnepi közgyûlésen megjelent és felszólalt dr. Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa.
A köszöntõket követõen az
ünnepség a Megyei Közgyûlés
díjainak átadásával folytatódott, az elismeréseket dr. Navracsics Tibor és dr. Pál Attila
adta át.
Idén a Zala Megye Díszpolgára kitüntetõ címet Zalaegerszeg és Zala megye fejlesztése érdekében végzett
munkássága, kimagasló, világszerte elismert szakmai ered-

ményeiért, tudományos és közéleti munkásságáért, példaértékû munkájáért dr. Papp Lajos szívsebésznek adományozták. A Széchenyi-díjas szívsebész révén megyénkben világszínvonalú szívsebészeti, szívgyógyászati centrum és gyógyító
tevékenység jöhetett létre.
A közgyûlés Zala Megye
Címere Emlékplakett díjat adományozott dr. Hegyi Pál ny.
fõorvos részére. Zala Megye
Közigazgatásáért díjat kapott
dr. Németh Ágnes Izabella, a
Zala Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és talajvédelmi fõosztályának vezetõje, megyei fõállatorvos. Zala Megye Egészségügyéért díjat érdemelt ki prof.
dr. Bátorfi József, a Kanizsai
Dorottya Kórház nyugalmazott
volt fõigazgatója. A Zala Megye Szociális Gondoskodásáért díjat ítéltek oda a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Nagykanizsai Csoportjának.
Varga Szabolcs Gábor, a keszthelyi Vajda János Gimnázium
történelem és német szakos
tanára kiemelkedõ nevelõ-oktató és közösségi munkájáért a
Zalai Pedagógus díjban részesült. Zala Megye Sportjáért
díjat adományoztak Szécsi
Györgynek, a Zala megyei lovassport szervezésében vég-

A díjazottak dr. Navracsics Tibor (balról), dr. Pál Attila, illetve
Balaicz Zoltán polgármester és Vigh László országgyûlési
képviselõ (jobbról) társaságában.
zett kiváló munkájáért és kiemelkedõ oktatási tevékenységéért. Szintén Zala Megye
Sportjáért díjat vehetett át
Soós István válogatott labdarúgó, középpályás, a ZTE egykori
játékosa, a futball és a zalaegerszegi klub iránti elkötelezettsége és az utánpótlás érdekében végzett példaértékû
munkája elismeréseként. Zalai Civil Társadalomért és
Nemzetiségekért díjat érdemelt ki a Nagykanizsa-Miklósfai Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület. Zala Megye
Fejlesztéséért díjat adományoztak Pálinkás Róbert igazgatónak a keszthelyi Festetics
kastély és a Festetics örökség

megõrzése és turisztikai fejlesztése érdekében végzett tevékenységéért. Ugyancsak Zala Megye Fejlesztéséért díjat
vehetett át a minõségi családbarát turisztikai szolgáltatások
fejlesztése érdekében végzett
munkájáért Baldauf Csaba, az
alsópáhoki Kolping Hotel
igazgatója. Zala György díjban
részesült Illésné Major Julianna festõmûvész.
Pohárköszöntõjében dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott
kiemelte, hogy sok ember életútjával, munkájával, hivatásszeretetével és tehetségével rangot szerzett Zala megyének és
hazánknak.
Pataki Balázs

Önerõs beruházások és pályázatok Reszneken

Az új pályázatok elindulásáig, a nyertes pályázati támogatások megérkezéséig önerõs fejlesztéseket is végrehajt
a reszneki önkormányzat, tudtuk meg Kercsmár István polgármestertõl:
– Sajáterõs beruházásainkat említeném elõször, ugyanis
elsõsorban a diákmunkának

köszönhetõen fontos temetõi
felújításokat tudtunk elvégezni a sírkertben, továbbá a köztéri- játszótéri elemek is megújultak a falu központjában.
– Milyen pályázati lehetõségeket állnak a rendelkezésükre?
– Egyebek mellett a START
munkaprogramra is fõ hang-

súlyt helyeztünk, célunk volt,
hogy minél több bevételt szerezzünk az eladásokból és a
gépparkunk fejlesztése is fontos volt. Ezek a beszerzésre
kerülõ eszközök itt maradnak
a faluban, és a lakosság igényeit is szolgálják. 7 millió forintot tudtunk eszközfejlesztésre fordítani és további 600
ezer Ft-ot egy nagy fémvázas
fóliasátor felállítására. További
pályázatok elõkészítésén is
dolgozunk, az egyik épp az
említett munkaprogram továbbfejlesztését tartalmazza,
itt a volt óvodaépület felújítására adtunk be egy 25 milliós összegrõl szóló pályázatot.
– Milyen célra használják
majd ezt az épületet?
– Közösségi feldolgozót
tervezünk létrehozni, valamint

egy különálló épületben, az
immár húszmilliós eszközparkunk elhelyezését szeretnénk
megoldani. Itt lesz majd egy
hûtõkamra is, amely egy külön
pályázatunkban szerepel. Az
eszközbõvítés kapcsán elmondanám, egy 50 lóerõs szántóföldi mûvelésre alkalmas traktor, egy függesztett permetezõ
és egy szántóeke került beszerzésre (fotónkon látható).
Részt veszünk az adósságkonszolidációs pályázatban is, az
õsz folyamán a temetõnk, ravatalozó felújítását, vizesblokk
kialakítását tervezzük ebbõl az
összegbõl, valamint folytatnánk járdafelújításainkat a
Kossuth úton és a Béke téren
és befejeznénk a vizesblokk
felújítását a kultúrházban.
dj

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Lenti és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Alkalmazkodnak az igényekhez Jubilál a Pro Arte
Újabb urnasírhelyes parcellát jelölt ki Lovászi község
önkormányzata a település temetõjében, így alkalmazkodva
a temetkezési igényekhez, tudtuk meg Léránt Ferenc polgármestertõl.
– Önkormányzatunk 2009.
évben határozta el, hogy bõvíti a temetkezési lehetõségek körét, miután erre lakossági igény jelentkezett. A kínálkozó lehetõségek közül az
urnasírhelyes temetkezési lehetõség mellett döntött a
testület.
– Mennyiben vált be az új
temetkezési forma a gyakorlatban?

– Az azóta eltelt 6 év az akkori döntést igazolja vissza,
ugyanis a temetkezési szokások változása, és sajnos az
elhalálozások magas száma
miatt is tovább kell bõvítenünk az urnasírhelyek számát.
Ennek megfelelõen az idén
további tíz sírhellyel bõvítjük
az urnasírhelyes parcellát.
– Milyen forrásból oldják
meg a beruházást?
– A bõvítés forrása az önkormányzat költségvetése, terveink között szerepel, hogy 2017ben az adóskonszolidációban
nem részesült önkormányzatok
számára biztosított összegbõl
további tíz sírhelyet létesítünk.

Fogadóórák
Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester
fogadóórájára a 92/553-912-es telefonszámon lehet jelentkezni.
Önkormányzati képviselõk fogadóórái:
Ferenczi Róbert
2016. október 3-án (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,
Héra József
2016. október 3-án (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,
Árkovicsné Pezzetta Claudia
2016. október 5-én (szerdán) 9.00-10.00 óráig,
Vatali Ferenc
2016. október 5-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig,
Kiss Tamás
2016. október 7-én (pénteken) 8.00-9.00 óráig,
Dr. Fekete Zoltán
2016. október 12-én (szerda) 15.00-16.00 óráig,
Gáspár Lívia
2016. október 18-án (kedden) 15.00-16.00 óráig.
Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem
Városrészekben tartandó fogadóórák:
Ferenczi Róbert
2016. október 3-án (hétfõn) 10.00-11.00 óráig a
mumori kultúrházban,
Vatali Ferenc
2016. október 5-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,
Kiss Tamás
2016. október 7-én (pénteken) 9.00-10.00 óráig a
bárszentmihályfai kultúrházban,
Gáspár Lívia
2016. október 18-án (kedden) 16.00-17.00 óráig a
máhomfai kultúrházban,
Gáspár Lívia
2016. október 18-án (kedden) 17.00-18.00 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban
fogadják az érintett városrész lakóit.

Németh Dezsõ köszönti a résztvevõket.
Fennállásának 25 éves év- lók is. Egy egyesület vezetõfordulója alkalmából tartott jének nincs könnyû dolga, hikiállítás megnyitóval egybe- szen a közösség formálásán,
kötött ünnepséget a lenti Pro összetartásán kívül a mûködés
Arte Kulturális Egyesület. A szervezeti, anyagi kereteit is
tárlaton elsõként Horváth biztosítani kell. Komoly és
László polgármester köszön- felelõsségteljes, sokszor szép,
tötte az immáron negyed év- eredményes, néha idegõrlõ,
százada Lenti kulturális éle- konfliktusokkal és kudarcoktéért és a helyi értékek meg- kal járó munka ez. Akik ma
õrzéséért dolgozó civil szer- eljöttek a jubileumra, velem
vezet tagjait és a meghívott együtt mindannyian kegyelettel emlékeznek Varga Ferencre
vendégeket.
Munkájuk elismeréseként és azokra a társaira, akik az
több fesztivál -és nívódíjat, ok- elmúlt 25 év alatt sokat tettek
levelet mondhatnak maguké- a közösségért, de már nem
nak, bemutatkoztak a megye lehetnek velünk, és örömmel
és az ország több rendez- köszöntjük az egykori elnövényén, fesztiválján, kiállításán, kök közül Horváth Andrást,
kezük nyoma ma is látható a Németh Dezsõt, és a jelenleváros közterületein, intézmé- git, Tímár Lászlónét továbbá
mindazokat, akik a közelnyeiben.
A Pro Arte tagjai mindig is múltban és ma is tesznek
úgy gondolták, hogy van olyan azért, hogy ez a munka folymûvészi érték, amelyet az tatódjon – mondta Horváth
emberi kéz hozhat létre, van- László beszédében.
A polgármesteri köszöntõ
nak olyan értékek, melyeket
közvetlenül továbbadhatunk, után Németh Dezsõ, az egyemegõrizhetünk. Ezekbõl az sület egyik alapító tagja is röértékekbõl láthatunk itt, ma is vid beszédben köszöntötte a
ízelítõt, és ezekrõl tudnak vendégeket.
K.R.
majd mesélni az utánam szó-

Zalatáj naponta!
Nem kell a Zalatáj következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Szinte családtagnak számítanak…
Összesen 18 gondozottat
lát el Zalabaksa településen a
Zalamenti és Õrségi Szociális
Alapszolgáltatási Intézet alkalmazásában álló Koós Lajosné,
Zsuzsa és Horváthné Varga
Edina házi gondozó, akiket
Horváth Ottó, a község polgármestere javaslatára kerestük
fel és kértük munkájuk bemutatására.
– Tulajdonképpen ez egy
fizikai, egészségügyi és mentálhigiénés munkakör – mondja Koós Lajosné. – Az étkezés
igénylése és lebonyolítása, a
személyes szükségleteket szolgáló bevásárlás, a tisztálkodás segítése, a gyógyszerek
kiváltása, az orvoshoz kísérés
és még a tüzelõ behordása,
akár hóeltakarítás is a mi feladatunk.
– Milyen képességekkel kell
rendelkezni ilyen sokrétû feladatellátáshoz?
– A végtelenségig empatikusnak, türelmesnek kell lennünk, a gondozottak alig várják a szokott idõpontot, ami-

kor megérkezünk a lakásukhoz,
ha pedig kicsit késünk, egybõl
jön a kérdés: kivel, melyik
gondozottal volt probléma?
– Egyébként reggel fél
nyolckor indulunk és délután
négy óráig tart a munkaidõnk
– veszi át a szót Horváthné
Varga Edina – Az elõbbiekhez
kapcsolódva az orvoshoz kísérés szinte napi feladatunkká
vált, ellátottjaink között most
különösen sok a beteg, idõs,
orvosi ápolásra szoruló ember.
Szigorúan be kell osztanunk a
munkaidõnket, mindenkinek
van egy gondozási ideje (ami
egyébként mindössze fél óra),
amihez tartanunk kellene magunkat. Ezt fürdetés, hajvágás,
bolti sorbaállás, vagy akár a
távolságok megtétele esetében
– hiszen Cup község rész is
hozzánk tartozik és Zalabaksa
is hosszú falu – nagyon nehéz
betartani.
– Napi tíz kilométert biztosan kerékpározunk, az idõjárási körülmények sem számítanak, de igyekszünk minden

Balról Koós Lajosné, Zsuzsa, mellette Horváthné Varga Edina
házi gondozó.
feladatot ellátni. Nagyon szép
a mi munkánk, szeretetre méltóak a gondozottjaink, minket
már szinte családtagként kezelnek, minden problémájukat
megosztják velünk.
– Természetesen együttmûködünk a családtagokkal és
elengedhetetlen a munkánkhoz az önkormányzattal és a
falugondnokkal való jó kap-

csolat, melyért ezúton is köszönettel tartozunk. Ugyancsak kiváló a kapcsolatunk a
háziorvosunkkal, az asszisztensekkel, hiszen elõre leadhatjuk
a receptigényeket, meg tudjuk
gyorsítani a kiváltásukat, tehát
így együtt tudjuk ellátni a
lehetõ legjobban gondozottjainkat.
dj

Lengyelországi projektet valósítottak meg a pákaiak

A 100 tagú delegáció.

INGYENES

OPTI-LENT OPTIKA
Lenti, Alkotmány utca 22.
LÁTÁSELLENÕRZÉS
Tel.: 06 30 30 55 817
ÉS
SZAKTANÁCSADÁS 92/352-066
Jelentkezzen be most! www.optilent.hu

Lukács Tibor, Páka község
polgármestere a közelmúltban
legutóbbi lengyelországi projektükrõl értesítette lapunkat:
– A Pákai Magyar - Német
Baráti Kör szervezésében francia, német, lengyel és litván
tagok részvételével közel 100
fõs delegációval vettünk részt
Lengyelországban egy történelmi projekt „Élet Európában
- múlt, jelen, jövõ” tartalommal
meghirdetett találkozón.
– Milyen összegekbõl valósították meg a programot?
– Európai uniós támogatásból és saját források bevonására is szükség volt a megvalósításhoz.
– Milyen élményekkel gazdagodtak a találkozó során?
– Városnézésen vettünk
részt Stettinben, ahol a II. világ-

háborúval kapcsolatos emlékhelyeket látogattuk meg. Stettinbõl továbbutaztunk Gdaskba, vagy ahogy német kollégáink mondták Danzigba, itt is
világháborús emlékhelyek megtekintése volt a célunk, majd
hajóval utaztunk Westerplatte-ra, ahol a múzeumot és emlékmûvet néztük meg. Meglátogattuk a stutthoi lágert,
ahol idegenvezetõ kísérete
mellett tekinthettünk be a gázkamarák borzalmaiba és egy
korabeli filmet is levetítettek
nekünk. Az utolsó napon a 65
km-re fekvõ Marienburgba
utaztunk, itt is szakértõ idegenvezetés mellett tekintettük
meg az UNESCO kulturális
világörökség részének nyilvánított várat – zárta gondolatait
Lukács Tibor polgármester.

Nyitva tartás:
hétfõtõl - péntekig: 900-1700
szombat: 900-1200
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IX. Gesztenye, Bor és Toros Fesztivál Tormaföldén
Az igaz, hogy Hajdú László, Tormafölde polgármestere
érdeklõdésünkre azt hangsúlyozta, a falu összefogásának a
megmérettetése egy ilyen nagyszabású rendezvény megszervezése, a fesztiválra visszatérõ
vendégek azonban biztos megtapasztalták, körülményeiben,
a kiszolgálás terén, látványában valóban a térség legfontosabb õszi eseményévé nõtte ki
magát a tormaföldi fesztivál.
– 2008-ban fogalmazódott
meg bennünk, hogy létrehozunk egy térséget is érintõ eseményt, ami egyrészt a falu öszszefogásán, sok-sok munkán,
hagyománytiszteleten alapuló
rendezvény – mondta Hajdú
László. – Mindig is törekedtünk
a programok sokrétûségének,
a névadó gesztenye, bor, toroskáposztához kapcsolódó gasztronómiai hagyomány bemutatásához és a kiszolgálás színvonalának emeléséhez. - 15002000 fõ közötti látogatószámot
remélünk, ilyenkor megsok-

szorozódik a településünk létszáma, nagyon fontos, hogy az
idelátogatók jó hírünket vigyék tovább.
A fesztivál megnyitó ünnepségén jelen volt Bene Csaba, a megyegyûlés alelnöke és
Cseresnyés Péter államtitkár, a
térség országgyûlési képviselõje.
– Egyre több település jár
azon az úton, hogy saját identitását, hagyományait ilyen típusú esemény szervezésével
erõsíti meg. Ezek az alkalmak
nem csak arra jók, hogy jól
érezzék az emberek egymás
között magukat, hanem kötõdnek valahová, közösséget alkotnak, erõsítenek, amely tudat
késõbb egy - egy probléma megoldásában is segíthetik a hasonló gondolkodású embereket – fejtette ki a fesztivál kapcsán az államtitkár.
Takács Pál, a Zala Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
alelnöke, a több mint 30 csapattal megszervezett fõzõver-

Hajdú László köszönti a résztvevõket.
seny zsûrijének elnöke meglepetésének is hangot adott beszélgetésünkben.
– Talán egy kicsivel kevesebb gesztenyés étel készült a
mostani bemutatóra, ám egy
olyan helyet, csapatot is megismerhettem, ahol minden étel-

ben megtalálható volt a gesztenye. Nálunk itt - és ezt a falu
szülöttjeként mondom - szinte
külön versenyt vív az alsólakosi és a tormaföldi falurész,
ami tovább emeli az fõzõverseny színvonalát.
D.J.

Kolping Családi Nap Lentiszombathelyen

Zarándokhely lett a tölgyfa.
„Mûved a teremtés / a legnagyobb csoda / Benne lakozik:/ a boldogság hona.” Petõ
Jánosné, a Lenti Szent Katalin
Kolping család alapító tagjának, alkalomhoz írt verssorai
is elhangzottak Lentiszombathely városrészben, a Mária-fánál tartott ünnepi szentmisét
követõ mûsorban. A progra-

mok a délelõtt folyamán – közös szervezésben a városrész
önkormányzatával – fõzõversennyel, családi nappal kezdõdtek.
– A helyi családokat, idõseket, fiatalokat is megpróbáljuk
bevonni ebbe a rendezvénybe,
fõzõverseny, kulturális rendezvény, szentmise, a kisebbek-

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

nek egész nap ingyenes ugráló-vár áll a rendelkezésére –
mondta a programokról Gáspár Lívia települési képviselõ.
– Reményeink szerint – az elmúlt két évvel ellentétben –
az idõjárás is a kegyeibe fogadja a programunkat és sokan
idelátogatnak majd.
– Veszprémbõl, Alsópáhokról, Szombathelyrõl, Körmendrõl érkeztek Kolping családok
a mai programunkra – emelte
ki Kovács András, a vendéglátó egyesület titkára. – Rendhagyó módon az idén mindenki szabadon választhatja meg
az elkészítendõ bográcsos ételét, melyet szakértõ zsûri bírál
majd el. A délutáni programban lesétálunk a Mária-fához,
ahol tábori szentmisével gondoskodunk
lelki
táplálékunkról.
– Milyen története van a
Mária-fának?
– Annak idején a földbõl
fordította ki egy parasztember
a szobrocskát, melyet egy nagy
tölgyfán helyeztek el az itteniek,
aztán az évek folyamán csodatévõ zarándokhellyé vált ez a tölgyfa, a szobrot õrzõ szekrénykével
egyetemben. Mi a Lenti Szent
Katalin Kolping család tevékeny-

ségünkben õrizzük a szoborral összefüggõ hagyományokat,
évente összegyûlünk itt annak érdekében, hogy hitünkben megerõsödve, elmélyülve Istennel
való kapcsolatunkban, meg tudjuk ünnepelni ezt a szép napot,
és hálát adjunk azért, hogy
újfent találkozni tudtunk kolpingos barátainkkal.
dj

INDULÓ
KÉPZÉSEK
E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ
HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70
E-mail: titzala@t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014
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„Vizesek” országos versenye Lentiben

Másfél évtizedes múltra tekint vissza a verseny.
Összesen 21 csapat és közel 200 fõ részvételével szervezték meg szeptember 28-29én a XV. Országos Vízközmû
Szerelõversenyt, az ágazat legrangosabb szakmai eseményét,

melynek ez alkalommal a Lenti
Termálfürdõ és a Thermal
Hotel Balance**** Lenti adott
otthont.
A szakmai megmérettetés
megnyitóján dr. Pál Attila, a

Zala Megyei Közgyûlés elnöke,
Horváth László polgármester,
Arnhoffer András, a Zalavíz
Zrt. elnök-vezérigazgatója és
Kurdi Viktor, a Magyar Vízközmû Szövetség elnöke köszöntötte a megjelent csapatokat.
Az immáron másfél évtizedes múltra visszatekintõ verseny célja az ivóvízellátás területén dolgozó szakemberek
elméleti és gyakorlati felkészültségének megmérettetése,
hivatásszeretetének és szakmai
elkötelezettségének erõsítése,
a csapvíz fogyasztás és a víziközmû ágazat társadalmi elismertségének növelése, továbbá a szakmai kapcsolatok
ápolása.
A versenyen résztvevõ szerelõcsapatok szeptember 28én érkeztek Lentibe, ahol a két
nap során gyakorlati felkészültségüket és elméleti tudásukat mérték össze. Az elsõ
napon a Lenti Termálfürdõ területén gyakorlati versenyen

valós élethelyzetet szimulálva,
víznyomás alatt kellett egy hibaelhárítást elvégezni a szakembereknek. A második napon pedig elméleti tesztfeladat kitöltésével mérték fel a
versenyzõk szakmai- és a víziközmû szolgáltatáshoz kapcsolódó jogi ismereteit. A két
verseny eredményét összesítve
alakult ki a szerelõverseny sorrendje.
A verseny végeredménye:
1. Fehérvíz Zrt. Székesfehérvár
(itt lesz 2017-ben a következõ
verseny), 2. ÉTV Érd és Térsége Víziközmû, 3. ÉDV Észak
Dunántúli Vízmû Tatabánya.
A Zalavíz Zrt. legutóbb
2010-ben volt a rendezvény
házigazdája és a zalai csapat
legutóbb tavaly Szombathelyen nyert versenyt.
A Zalavíz Zrt. csapata a
szabályok szerint nem vehetett
részt az idei versenyen, hiszen
a feladatok összeállítása a rendezõ cég feladata.

Õszi Fesztivál
Több ezer látogató számára
színes programokat, változatos
zenei stílusokat felvonultató
mûsort és még számos kikapcsolódási lehetõséget kínált a
szeptember 16-17-én megrendezett hagyományos Õszi Fesztivál Lentiben.
A hétvégi programsorozat elõestéjén Czirók Dénes
„Zala vármegye postatörténete
1900-ig” címû bélyegbemutatójára várták az érdeklõdõket,
melyet a napjainkban országszerte nagy népszerûségnek

örvendõ Intim Torna Illegál
nevû együttes nagy sikerû
másfél órás koncertje követett.
A fesztivál hagyományos
eseménye a baráti társaságokból, munkahelyi kollektívákból
verbuválódó csapatok gasztronómiai összecsapása volt. A
kora délutáni eredményhirdetésen végül a legjobb ételért
járó elismerést a városi fõzõversenyek egyik állandó csapata, a helyi postahivatal kollektívája nyerte dödöllés bivalypörköltjével.

Dr. Alotti Nasri elõadása Lentiben
A lenti dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet
„Öngyógyító Lenti Kistérség”
Egészségfejlesztési Irodája szervezésében
dr. Alotti Nasri PhD.MSc
osztályvezetõ fõorvos, egyetemi docens
„Szíved felbecsülhetetlen érték! Mit teszel érte?”
címmel elõadást tart.
Helyszín: Városi Mûvelõdési Központ Lenti
Idõpont: 2016. október 15., (szombat), 18.00 óra.
A belépés díjtalan.
A részvétel elõzetes regisztrációhoz kötött,
amelyre a korlátozott férõhelyek száma miatt
regisztrációs jegy igényelhetõ a
Városi Mûvelõdési Központ Lenti jegypénztárában,
október 04-tõl
hétköznap 10.00 - 17. 00 óra között.
Tel.: 06-92/551-017

Fellépett az Intim Torna Illegál is.
A tavalyi évvel ellentétben
az idõ is kegyes volt a programszervezõkhöz és a látogatókhoz, így délután kettõkor
Horváth László polgármester
ünnepi köszöntõvel nyitotta
meg a késõ estig tartó kulturális programok sorát.
A nagyszínpadon folyamatosan zajlottak a kulturális és
zenei programok. A fellépések
sorát helyi amatõr mûvészeti
csoportok és szólisták részvételével megtartott kulturális
gálamûsor nyitotta meg, majd
ezt követõen a gyerekek nagy
örömére a Lentiben több alkalommal is sikeres mûsort
adó Balássy Betti - Varga Feri
énekes házaspár lépett színpadra.
A gyerekeknek szóló elõadás után Bangó Balázs, Birinyi Mónika, Koczpek Enikõ
alkotta formáció akusztikus

koncert keretében adott elõ
jól ismert hazai és külföldi
slágereket, majd az est elsõ
sztárvendége az Mc Hawer és
a Tekknõ néven ismert duó
hozott igazi mulatós hangulatot a rendezvénytérre.
A programok szervezõi az
idõsebb korosztályra is gondoltak, számukra a megyeszékhelyi színház mûvészei, Debrei
Zsuzsa és Hertelendi Attila
állított össze klasszikus operettslágereket felvonultató egy
órás mûsort, amit a 90-es évek
egyik legnépszerûbb hazai
technoegyüttesének, a Kozmix néven ismert formációnak fellépése követett. A zenés
programok sorát a Calypso
Plus Band másfél órás koncertje zárta, majd a 2016-os
Õszi Fesztivál látványos tûzijátékkal ért véget.
K.R.

10

Lenti és Vidéke

2016. szeptember

A jövõre is gondolnak Rédicsen
Az akció a megjelenéstõl 2016. október 15-ig vagy a készlet erejéig érvényes!

A fotón a már megtisztított rédicsi erdõrészlet a Tenke hegyen.
A START munkaprogram
keretében egy, a helyi önkormányzat birtokában lévõ, gyönyörû fekvésû területet tisztítottak meg a közelmúltban
Rédicsen. A munka részleteirõl, a tervekrõl Soós Endréné
polgármester asszony számolt
be lapunknak:
– Az említett programban
vállaltuk egy gazos, elvadult
terület megtisztítását, hogy a
késõbbiekben õshonos gyümölcsfákat telepíthessünk a
helyére.
– Hol tartanak a munkálatokban?
– A nehezén túl vagyunk,
ugyanis egy teljesen gazos,
fákkal, bokrokkal benõtt, vad
területet kellett megtisztítani.
A munkaprogramban résztvevõ emberek kézi munkával
végezték a feladatot, most
gépekkel a gyökérzet, a tuskók
kiforgatása következik, majd a

fák telepítése, a terület körbekerítése,
villanypásztorral
való felszerelése fog megtörténni.
– Hányan vettek részt a
munkában és honnan szerezték be a gyümölcsfákat?
– 15 fõ vett részt a munkában, akik egyébként egész
nyáron hasonló feladatokat
végeztek a település zöld területein. A gyümölcsfákat Pórszombatról Kovács Gyula erdésztõl szereztük be, aki a
„Tündérkertek” megalapítója.
Mi is hasonlóképpen gondolkozunk, hiszen ezeket a fákat,
a gyümölcsösünket a késõbbiekben is gondozni kell. 250
gyümölcsfáról van szó (100
alma, 100 körte, 25 szilva, 25
cseresznye fa), a gyümölcsfeldolgozás, a kert gondozása remélhetõleg hosszú távon munkát ad majd a helybelieknek.
dj

www.zalatajkiado.hu
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Máhomfától Pekingig
Guncz Nóra zenepedagógus lenti-máhomfai származású, azonban a sors igencsak
messze, a kínai fõvárosba,
Pekingbe vetette. A fiatal tanárnõt elõször iskoláiról kérdeztük:
– 2005-ben végeztem a lenti Arany János Általános Iskolában, majd a szombathelyi
zenemûvészeti szakközépiskolában folytattam. Tanulmányaimat a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetemen elõször elõadó mûvészet - zenekar és kórusvezetés szak, majd mesterszakon zeneismeret, énekzene tanári szak elvégzésével
fejeztem be. Mindeközben Írországban is jártam Erasmus
képzés keretében tágíthattam
zenei érdeklõdésemet Dublinban.
– Aztán az út egészen Pekingig vezetett. Hogyan került
a kínai fõvárosba?
– Tanárom, dr. Nemes László Norbert keresett meg tavaly
kérdésével, hogy van-e kedvem külföldön dolgozni, én
igennel feleltem, miközben átvillant az agyamon az összes
európai ország. Egy héttel késõbb derült ki, hogy ez az
ország Kína lesz és annak is a

fõvárosa, Peking. Kicsit megilletõdtem, mit fogok én ott
csinálni, nem ismerve sem a
kultúrát, sem a nyelvet.
– Mi a feladata, hogyan
tanítja kínai növendékeit?
– Elsõsorban zenét, szolfézst és ének-zenét egészet kicsi kortól 3-4 éveseknek zeneóvoda szinten, valamint hasonló tantárgyakat 7-8 éveseknek.
Egyébként a pekingi Magyar
Kulturális Intézet munkatársaként dolgozom, ahol a Kodály
Zoltán által kidolgozott koncepció szerint végezzük a zeneoktatást.
– Mindez egy zeneiskolában történik, vagy válogatott
gyerekek vehetnek rajta részt?
– Az intézetben kineveztünk egy termet „zeneteremnek”, ahol a Kodály „pont”
programot valósítjuk meg, ide
érkeznek az érdeklõdõk, akiket bizonyos szempontok alapján aztán felmérünk (pl.: hogyan viszonyul a zenéhez, a
közösséghez, társaihoz) majd
beosztjuk egy csoportba és
kezdõdhetnek a foglalkozások.
– Azt tudjuk, hogy a zene
nyelve mindenhol megérthetõ,
hogyan mûködik ez egy távoli
országban?

Egy elõképzõs diákkal…

Zalai aranyérem Lendván
A közelmúltban rendezték
Lendván a XI. Nemzetközi
Halászléfõzõ Versenyt, melyen
3 országból – Szlovéniából,
Horvátországból és Magyarországról – összesen 32 csapat
vett részt. A három zalaegerszegi – Szíjártó László, Udvar
Sándor, Major Gyula és a lenti
Tompa Pál (csapatvezetõ) –

által alkotott „Zalai kontárok” csapata képviselte Zala
megyét.
A szakmai zsûri véleménye
szerint ebben az évben is sikerült a 2012-es elsõ helyezésüket megismételni, aranyérmesek lettek. A csapat tagjait
több évtizedes baráti kapcsolat fûzi össze.

Kodály Zoltán születésnapján Pekingben.
– Az a tapasztalatom, hogy
valóban közérthetõ a zene
nyelve, mindemellett a kommunikációs nyelvünk az angol,
és van egy segítõ tanárunk is,
aki ha kell, kínaira fordítja a
tudnivalókat. Néhány vezényszót azért már magam is kínaiul mondok a gyermekeknek.
– Hogyan tovább Pekingben?

– Októberben kezdõdik az
új tanév az érdeklõdést figyelve biztos vagyok benne, hogy
még több csoportot be tudunk
majd indítani és gyermek –
felnõttkórusunk létszámában
is további gyarapodást remélek. Nagyon várom és nagy
tervekkel indulok neki az új
tanévnek.
dj
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Csatlakozzon ön is az elégedett megrendelõimhez!
Nyílászáró, redõny, párkány, reluxa, szúnyogháló,
szalagfüggöny, harmonikaajtó beépítése, szerelése.
Rövid határidõ,
hosszú élettartam!
Hívjon bizalommal: 30/490-5395 /Lenti/

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

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

30 % kedvezmény
Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117
E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

Hullanak a falevelek,
gondoljon a közelgõ télre,
fesse még ki lakását a hófehér
Tilatex-el!

Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 7-17
szombat 7-12

Most akciós áron 16 l-es (176 m2)

4990 Ft

