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Bûnmegelõzési Pont Lentiben

Gaál Ernõné és Rákos Zoltán is elhozta kerékpárját.

Vidám Nyári Programok
a Lenti Termálfürdõben

MINDEN HÉTVÉGÉN!

Játékos sportvetélkedõk, aquafitness,
játszóház, strandfoci- és röpi minibajnokság
az élménymedencénél!
Óriáscsúszda és népi körhinta!
Zenés programok júliusban:
Július 1. Operettslágerek (György-Rózsa Sándor és Kurkó József)
Július 8. Sláger DJ
Július 15. Mardi Gras Jazz Band
Július 22. Ataru Taiko (japán dobosok, képünkön)
Július 29. Sláger DJ

Nálunk mindenki megtalálja a kedvére valót!
www.lentifurdo.hu; furdo@lenti.hu • Tel: 0692/351-320

Nagyszabású, egész napos
Bûnmegelõzési Pont elnevezésû programot szervezett a
Lenti Rendõrkapitányság és a
Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság a napokban Lentiben.
Már a délelõtti órákban érkeztek kerékpárosok a Bike Safe
regisztrációs helyszínre a mûvelõdési központ elõtti rendezvénytérre, ahol a kerékpárok adatait rögzítették, majd
vitték fel egy központi adatbázisba a rendõrség munkatársai.
– Ezeket, a matricával ellátott kerékpárokat kevésbé tulajdonítják el, tudják az elkövetõk, fényképek, vázszám, tulajdonosi adatok állnak a rendel-

kezésre a kerékpár azonosításához. – mondta a kerékpáros
regisztráció kapcsán Bükiné
Papp Zsuzsanna rendõr alezredes, a ZMRFK Bûnmegelõzési Alosztályának vezetõje.
– Milyen programokat tartanak még ma a bûnmegelõzés jegyében?
– Az ORFK „Házhoz megyünk” programjának részeként alakítjuk ki ezeket bûnmegelõzési pontokat, elhoztuk
„Mentsétek meg Gordont” –
interaktív játékunkat, az Arany
János Általános Iskola 5. osztályával játszunk, mellyel az
internetes veszélyekre hívjuk
fel a figyelmet.
(Folytatás a 2. oldalon)

2

Lenti és Vidéke

Ismét Lenti Nyári Esték

Kaczor Feri is a fellépõk között.
– Mindent elõkészítettünk
a rendezvényünk folytatásához, csak az idõjárás tréfálhat
meg bennünket – mondta
Horváth László polgármester
a 2017-es Lenti Nyári Esték
rendezvénysorozata elsõ bemutatóján, ahol hatalmas zápor fogadta az érdeklõdõket.

A Mûvelõdési Központ
Színháztermében megtartott
mûsoron elõször Gergely Róbert volt a sztárvendég, a programsorozat elsõ szakaszában
(július 7-ig) elõadó lesz
Kaczor Feri, Péter Szabó Szilvia, Opitz Barbara, Koós Réka
és Dolhai Attila.

Bûnmegelõzési Pont Lentiben

Dr. Vajda Gábor, a lenti kapitányság vezetõje a fórumon.
(Folytatás az 1. oldalról)
– Mennyire vannak tisztában a fiatalok az internet,
például a közösségi oldalak
veszélyeivel?
– Felületesen már mindenki hallott a veszélyekrõl, de
nem tudatosul, hogy velünk is
elõfordulhat, hogy becsapnak,
kiközösítenek bennünket. Az
internet egy „arctalan” világ,
nem tudjuk, hogy ki van a
másik oldalon, milyen szándékkal veszi fel a kapcsolatot

velünk, milyen információkat
tud meg rólunk és azokat mire
használja. A mai programok
keretében megcéloztuk a felnõtt korosztályt is, délután lakossági fórumon várjuk az
érdeklõdõket, ahol bûn és
baleset-megelõzéssel kapcsolatos témákkal foglalkozunk,
kérdésekre, tapasztalatok megosztására is sor kerülhet –
foglalta össze az alosztályvezetõ.
dj
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi
férõhelyeire
A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyûlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A
pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.
1. A pályázat benyújtásának feltételei:
A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik
pécsi egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve
tárgyévben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és
fõiskola kollégiumi férõhely elbírálási szempontjainak,
• kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
• akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4)
bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben
a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert
férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat
kiírójának.
A férõhely másnak nem adható át.)
2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi
ellátást indokolttá teszik.
• a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben elért jó
tanulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az
érettségi eredménye), választott szakterületével vagy más tanulmányaival összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.
3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:
• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos
igazolása, elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány másolata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a
felvételrõl,
• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkáltatói
kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerû
rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat,
munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló
igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl. egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.
Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett, felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.),
vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról
(www.zala.hu).
A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.
4. A pályázatok beérkezésének határideje:
2017. augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról:
2017. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó
pályázó automatikusan kizárja magát a részvételbõl.
6. Egyéb:
> A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
> Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az
általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a
pályázat kiírójának.
> A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
> Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallgatók.
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Szakmai kirándulás - egész napos programmal

Zsúfolt programon vettek részt.
A Ság-hegyre és a Somlóhegyre kirándult szakmai program keretében a Lenti Kertbarát Kör Egyesület tagsága. A
részletekrõl Röszler Attila
egyesületi elnök tájékoztatta
lapunkat:
– Elsõ állomásunk Celldömölkön a KOVVIN Pincészet

volt, birtok- és borbemutatóval. Ezt követõen megmásztuk a Ság-hegyet, megtekintettük a „krátert”, a bazaltbányászat helyét. Egy fõhajtásra
megálltunk a trianoni keresztnél, majd a bátrabbak felmerészkedtek a legmagasabb
csúcsra, hogy gyönyörködhes-

Az akció a megjelenéstõl július 20-ig érvényes!

senek a csodálatos panorámában.
– Hogyan folytatódott a
szakmai nap?
– Danka Imre pincészetében ebédeltünk, ugyanitt borkóstolás és a birtok megtekintése is a program része volt.
Délután Somlóvásárhelyen meglátogattuk Fazekas András pezsgõüzemét. A hely különlegessége a titkos receptúra alapján,
válogatott minõségû somlai
borokból készült antikzöld
üvegekbe töltött pezsgõ. Természetesen meg is kóstolhattuk. Ezek után a Várkapitány
Pincészet látogatása következett. A több száz éves Turul
pince fölött helyezkedik el a
Makovecz Imre tervei alapján
készült borturisztikai vendégház. A tulajdonos – Csáki Tibor – több fajta, kiváló somlói
bor – köztük természetesen a
Juhfark – kóstolása közben be-

mutatta Somló-hegyet, a birtokát, pincészetét és a különleges látványosságú bortrezort.
Ugyanitt megtekintettük a
Koperniczky Alkotóházat és
Koperniczky hagyatékát, akit a
„Somló festõjeként” is emlegetnek. A vacsoránkat a Fazekas Pincészetben fogyasztottuk el, szintén kiváló borok
kóstolása mellett.
– A felsorolásból kiderült,
hogy gazdag élményekkel térhettek haza…
– Nagyszerû és zsúfolt program áll mögöttünk, feltétlenül
meg kell említeni dr. Tánczos
Frigyes barátunk, tagtársunk
nagylelkû, önzetlen – és immár sokadik – anyagi támogatását, amellyel hozzájárult a
kirándulás költségeihez. A tagság nevében ezt az adományt
ezúton is szeretném tisztelettel megköszönni.
dj

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje E-000803/2014/A001
Kisteljesítményû kazán fûtõ
E-000803/2014/A007

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Napirenden a mentés
A Zala Megyei Közgyûlés
2017. június 22-i ülésén a
testület elsõként Vincze Luca
megyei vezetõ mentõtiszttõl
kapott tájékoztatást a Zala megyei mentõállomások mûködésérõl. Elhangzott, hogy az elmúlt idõszakban fennakadás
nélkül, biztonságosan tudták
végezni a mentési feladatokat,
amelyek száma 2016-ban 27.131
volt Zalában, a megtett kilométerek száma pedig 916.236 km.
A korábbi jelentõs humánerõforrás hiányt új dolgozók
felvételével,
GYES-en
lévõ
munkatársak
visszatérésével
tudták enyhíteni, illetve sokat
jelentettek a béremelések, valamint a dolgozók anyagi megbecsülését elõsegítette a megbízási szerzõdés kötésének lehetõsége többletfeladatok ellátására és az önkéntes alapú 24
órázás lehetõvé tétele.
Az elmúlt években kialakított új mentõállomások révén
megvalósult a 15 percen belüli
betegelérés a megyében, bár
problémát jelent, hogy hiányzik még egy esetkocsi, amelyért folyamatosan lobbiznak.
A sármelléki légimentõ szolgálatot elég gyakran igénybe

veszik a térségben, sokszor
ennek bevetésével tudják csak
biztosítani a 15 percen belüli
betegelérést rohamkocsi hiányában. A 10 zalai mentõállomásból 9 esetében felújítással
és korszerûsítéssel megfelelõ
munkakörülményeket tudtak
kialakítani, a zalaegerszegi állomás épülete azonban annyira elavult, hogy helyette
mindenképpen újat kellene
építeni.
Dr. Pál Attila, a közgyûlés
elnöke köszönetét és elismerését fejezte ki a mentõszolgálat munkatársainak elmúlt
idõszakban végzett áldozatos
munkájáért.
Ezt követõen a Zala Megyei
Értéktár Bizottság 2017. I. félévi tevékenységérõl szóló beszámolót tárgyalta meg a közgyûlés. Elhangzott, hogy öt
újabb érték került be ez idõ
alatt a megyei értéktárba, s
tevékenységük nyomán Hungarikummá vált „A Hévízi-tó és
a tradicionális hévízi gyógyászat”, valamint bekerült a Magyar Értéktárba „Dr. Bakonyi
Károly szõlõnemesítõ életmûve”. Egy tag lemondása miatt
új bizottsági tag megválasz-

Vincze Luca adott tájékoztatást a Zala megyei mentõállomások
mûködésérõl.

A lenti mentõállomás…
tására is sor került. A közgyûlés elnökének javaslata alapján
Pácsonyi Imrét, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnökét választották a megyei értéktár bizottság
tagjává.
Jóváhagyta a testület a Zala
Megyei Önkormányzat részvételét három újabb nemzetközi
pályázatban: A Duna Transznacionális Program felhívására
benyújtott, a KKV-k vezetésében idõszerûvé váló generációváltással, a magasan képzett
szakemberek elvándorlásának
problémájával foglalkozó MentorNET címû projektben az
önkormányzat vezetõ partnerként vesz részt. A Central
Europe Transznacionális Program második felhívására benyújtott RURES elnevezésû,

megújuló energiával kapcsolatos pályázatban, illetve a Nápolyi Egyetem vezetésével a
Horizon 2020 Program forrásaira LANDSUPPORT címmel benyújtott agrár-jellegû
pályázatban
projektpartnerként szerepel.
A közgyûlés módosította
2017. évi költségvetését és
elfogadta az év második felére
vonatkozó munkatervét.
Ezt követõen zárt ülésen
döntöttek a képviselõk a Zala
Megyei Közgyûlés által alapított kitüntetõ cím és díjak adományozásáról. Az elismerések
átadására a 2017. szeptember
23-án, a Megyeházán tartandó
ünnepi ülésen kerül majd sor.
Forrás:
Zala Megyei Közgyûlés

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

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

2017. június

Lenti és Vidéke

5

V. Nyugdíjas klubok mûvészeti találkozója Lovásziban
Ötödik alkalommal fogadta
a megyei nyugdíjas klubjait
mûvészeti találkozó keretében
a Lovászi Olajbányász Nyugdíjas Klub. Tóth Károlyné, a
klub vezetõje érdeklõdésünkre kiemelte, az önkormányzat,
élén Léránt Ferenccel nagyban
támogatta, hogy megrendezhessék a találkozót:
– Hiába adtunk be pályázatot, bár befogadták, közel ezredikek voltunk a kiadott listán.
Mindez nem törte meg lendületünket, célunkat, hogy közelebb hozzuk egymáshoz a klubokat, bemutatkozási lehetõséggel, ismerkedéssel egybekötött találkozók alkalmával –
mondta Tóth Károlyné.
– Hányan jöttek el a mûvészeti bemutatóra?
– Zalaegerszeg térségétõl,
Nagykanizsáig, szlovéniai part-

nereink, mintegy 260 fõ vett
részt a találkozón, ahol a köszöntõk után kórusok, dalkörök, szólisták, citerások, versmondók mutatták be mûsoraikat. Az estet aztán tombolasorsolás, vacsora és az elmaradhatatlan ismerkedés, tapasztalatcsere követte.
– A helyi egyesületünk pályázatot nyújtott be a mai esemény megtartására, amelyet
elbírálói nem méltányoltak kellõképpen, de ennek ellenére
önkormányzatunk és az egyesület önerejébõl létrejöhetett
ez a program – mondta köszöntõjében Léránt Ferenc
polgármester. – Külön köszöntöm azokat a klubokat, csoportokat, akik elsõ alkalommal
tisztelték meg rendezvényünket, így a zalaegerszegi Vadrózsa és Szivárvány dalköröket,

Kertészet Pákán

Felvételünkön a helyi fellépõk.
az iklódbördõcei Cserta dalkört, a ságodi Gyöngyvirág
Nyugdíjas Klubot, a Hármasmalmi népdalkört Szlovéniából.
– Ez egy olyan rendezvény,
ahol nyugdíjas klubok találkoznak, elõadják hagyományõrzõ
elõadásaikat és teljesítik azt a
missziót, amit a közösség megtartásáért az idõsebb korosztály érdekében felvállaltak –
tette hozzá beszédében Cseresnyés Péter államtitkár, országgyûlési képviselõ. – Mi
jobb annál, amikor az önök

korosztálya mutatja meg a
fiatalabbaknak, hogy nem csak
a rádióban léteznek a slágerek,
hanem olyan dalkinccsel, népmesékkel, néptánccal rendelkezünk, melyhez fogható hasonló mélységben talán nincs
is a világban.
Az esemény rangját tovább
emelte Bene Csaba, Pácsonyi
Imre, a megyegyûlés alelnökei
és Iványi Ildikó az „Életet az
éveknek” szervezet Zala megyei alelnökének jelenléte.
dj

Gyógypedagógusok elismerése
Nagy öröm és megtiszteltetés érte a Lenti Móricz intézmény gyógypedagógusait.
Sok évtizedes, kiemelkedõen sikeres munkájukért Szabó
László FODISZ elnök sportruházattal (képünkön) ajándékozta meg Paksa Tibor és Paksa Tiborné tanárokat. A ruhák
értékét növeli, hogy paralimpiai sportolóink ilyen ruhákBüszkék a gondozott kertre…
Sikeres, kertészettel kapcsolatos kezdeményezésükrõl
számolt be lapunknak Lukács
Tibor, Páka polgármestere:
– Az idén kezdtük el a kertészkedést, de az eredményeinket látva elmondhatom, hogy
érdemes volt belevágni – vonja
meg a program mérlegét beszélgetésünk elején Lukács Tibor.
– Kilenc fõvel indítottuk Start
munkaprogram keretében a lehetõséget, a régi iskolai kertet
szántottuk fel és kezdtünk növénytermesztéssel foglalkozni.
– Milyen növényeket termesztettek és hogyan értékesítik a megtermelt primõr árut?

– Szinte minden kiskerti
növényt megtermeltünk: krumplit, paprikát, paradicsomot,
cukkinit, tököt, babot, uborkát, hagymát ültettünk. A helyi
iskola konyháján értékesítjük
az árut, ami nagyon jó dolog,
mert kétszáz méterre van a
konyhától a terület, így aztán
tényleg frissen kapja az iskola
a feldolgozásra kész zöldséget.
Egyébként nagyon szép a kertünk, érdemes a szemnek
elidõzni az ápolt növényeken és a dolgozóink is büszkék
rá – zárta gondolatait a polgármester.
(d)

ban szerepeltek Brazíliában, a
riói olimpiai játékokon!
E sorok írója büszke arra,
hogy az országban egyedülálló
dedikált mez és sportruházati
gyûjtemény boldog tulajdonosa.
A Lenti és Vidéke újságon
keresztül (is) köszönöm elnök
úr nemes gesztusát.
Paksa Tibor
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Zeneiskolai sikerek
Pusztainé Sebõk Lívia, az
Arany János Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola intézményvezetõje
érdeklõdésünkre a 2016/2017-es tanév
során elért eredményeket foglalta össze:
– A tanév során az alábbi
versenyeken szerepeltek kiváló
eredménnyel
növendékeink:
Zala Megyei Zeneiskolák X.
Vonóstalálkozója - Keszthely,
2017. 02. 15. Siklósi Lili Hanna
- ezüst minõsítés, Küplen Viktória - bronz minõsítés. Felkészítõ tanár: Tóthné Piros Ilona.
XV. Sistrum Zenei Furulyaverseny - Szombathely, 2017.
02. 17. Keszei Kata - arany
minõsítés. Felkészítõ tanár:
Szekérné Gróf Lilla.
VIII. Zala Megyei Furulyás
Találkozó és Verseny - Lenti,

2017. 03. 01. Szóló kategória:
Németh Nelli - ezüst minõsítés,
Lukács Zsófia - bronz minõsítés. Felkészítõ tanáruk: Gyulavári Adrien, Keszei Kata nívódíj, Maturicz Mira - ezüst
minõsítés. Felkészítõ tanáruk:
Szekérné Gróf Lilla, Kiss
Dorina - bronz minõsítés.
Felkészítõ tanár: Pék András.
Kamara kategória: Keszei Kata
- Maturicz Mira- ezüst minõsítés. Felkészítõ tanáruk: Szekérné Gróf Lilla.
XV. Sistrum Zenei Zongoraverseny - Szombathely, 2017.
03. 10. Berkes Marcell - ezüst
minõsítés, Völgyi Zétény bronz minõsítés. Felkészítõ tanár: Dobos Sándor.
Zala Megyei Zeneiskolák
Szolfézsversenye - Zalaegerszeg, 2017. 04. 24. Pálfi Botond - bronz minõsítés. Felké-

A zeneiskolai növendékek.
szítõ tanár: Kulcsár-Takács
Katalin.
V. Zala Megyei Gyermek és
Ifjúsági Szóló Táncverseny - Zalaegerszeg, 2017. 05. 28. Hácskó Bendegúz - arany minõsítés. Felkészítõ tanár: Kiss Norbert György.

– Nagyon büszkék vagyunk növendékeinkre, reméljük, hogy a következõ tanévben tovább növeljük sikereinkkel iskolánk hírnevét! –
zárta tájékoztatóját Pusztainé
Sebõk Lívia.
D.J.

Pünkösdi programok Rédicsen

Az egyik fõ esemény a fõzõverseny volt.

A pajta színház…
A hagyományoknak megfelelõen kétnapos programsorozatot szervezett a pünkösdi ün-

nep idejére Rédics Önkormányzata. A falu egyik legnagyobb ünnepének számító ese-

ményrõl és a megújulás lehetõségeirõl Soós Endréné polgármestert kérdeztük.
– Az idei programsorozatunk sok tekintetben megújult
az eddigiekhez képest. A
START pályázat keretében sikerült támogatást nyernünk és
egy gyönyörû pajta színházat
tudtunk építeni az összegbõl.
A pünkösdi programunk elsõ
napján tartott Fáraó bállal fel is
avattuk az építményt.
– Milyen folytatása lesz
ennek a beruházásnak?
– Egy komplett rendezvényteret szeretnénk kialakíta2
ni ugyanitt. 263 m -es térkõvel
borított teret kell elképzelni,
felújítjuk a kerítést, jövõre pedig egy fedett nézõtér megépítése a tervünk. Visszatérve
pünkösdi programunkra, soksok helyi fellépõvel, az Asz-

szonykörrel, helyi iskolások
szereplésével színesítjük a délutánt, melynek sztárvendége a
„Piás Nõvérkék” lesz.
– A délutánunk egyik fõ
eseménye a fõzõverseny, melyre évrõl évre tucatnyian neveznek – vette át szót Gaál
Károly, a helyi Kertbarát Kör
elnöke. – Korábban a mûvelõdési házban szoktuk tartani a
búcsúi bálokat, majd a Fáraó
zenekar helyi illetõségû tagja
javaslatára települtünk ki a
sportpályára és szerveztük
meg kísérõeseményként elõször a fõzõversenyt. 14 csapat
nevezett az idén, babgulyás
elkészítése a feladat, melyhez a
belevaló húst és a tüzelõt mi
biztosítottuk. A legjobbak Rédics logóval ellátott pólót és a
település borát kapják jutalmul.
dj
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Sportnap nyugdíjasoknak

Harmadszor szerveztek közös programot.
Sportnapot szervezett partnerklubjai tagsága számára a
közelmúltban a Lenti Civil
Nyugdíjas Klub. Császár Dezsõ klubvezetõ a találkozóval
kapcsolatban elmondta: immár harmadik alkalommal
szerveznek közös programot
idén a csesztregi és a lovászi
klubokkal.
– Elõször Lovásziban voltunk egy tekeversenyen, utána
a csesztregi klub rendezett egy
snapszer-versenyt, most pedig
klubunk látja vendégül a tag-

ságot egy sportnap programon – tette hozzá Császár
Dezsõ.
– Gyönyörû a helyszín,
minden adva van a kikapcsolódáshoz!
– Igen, a Lenti Vadászház
adta csodálatos környezet a
helyszínünk. A feladatokat pedig úgy állítottuk össze, hogy a
korosztálynak megfelelõ legyen. Sporttémájú kvízkérdéseket állítottunk össze, tartunk
élelmiszer felismerési játékot,
ügyességet követel a darts, a

labdadobás, a vizes feladatunk
és a kerékpáros pálya.
– Mennyiben verseny a
mai találkozó?
– Itt mindenki nyertes lesz
a ma, mindenki dobogós helyezett lesz (gondoljunk a
résztvevõk számára!), minden
feladatvégrehajtást értékelünk,
összesítünk, oklevelet kapnak
a résztvevõk, melyet Horváth
László polgármester úrral
írunk alá, hiszen õ ennek az
eseménynek a védnöke, valamint egy-egy ajándékcsomag is
a résztvevõk jutalma, melyet a
Lenti Rendõrkapitányság Baleset-Megelõzési Bizottsága, az
Egészség Fejlesztési Iroda
(EFI) és a Polgármesteri Hivatal ajánlott fel. Hálásan köszönjük a Lenti Vadásztársaságnak az objektum használatát,
az EFI munkatársai segítségét,
kiemelném még a lenti Gönczi
Ferenc Gimnázium diákjainak
jelenlétét, akik ugyanúgy a
csapatok tagjai és jelenlétükkel, aktív részvételükkel
„fiatalítják” a programot.
A versenyen 1. helyezést
ért el a Lovászi Olajbányász
Nyugdíjas Klub, 2. a Lenti Civil
Nyugdíjas Klub, 3. a Csesztregi
Korhatártalanok Klubja lett.
D.J.

Szent András túra Zalabaksán

Berkes József köszönti a túrázókat.
Hetedik alkalommal tartotta meg Szent Andrásról – az
õstelepülésükrõl – elnevezett
túráját a Zalabaksai Hagyományápoló, Kertbarát és Kulturális Egyesület. Sohár László
túravezetõt elõször arról kérdeztük, hogyan sikerül megújítaniuk az évente megrendezett eseményt.
– Létezik egy olyan közösség nálunk, amelynek tagjai
igénylik ezt a túrát és tesznek
is azért, hogy évente megrendezhessük. A túra útvonala 6
km, de igény szerint hosszabb-
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ra is tervezhetõ, amire sajnos a
résztvevõ korosztály szempontjából még nem volt szükség. Az állomáshelyeket minden alkalommal felújítjuk és
elõkészítjük a táborhelyet is.
Kiemelném az állomáshelyek
között szereplõ kaszálórétünket, véleményem szerint euró-

pai szinten sem található még
egy ilyen, védett növényektõl
hemzsegõ rét.
– Megtettünk mindent annak érdekében, hogy jól érezzük magunkat, felkészítettük
az állomáshelyeket, beszereztük a koszorút, melyet a keresztünknél helyezünk el –
hangzott a túra kapcsán Berkes József egyesületi elnök
köszöntõjében. – A hagyományt teremteni kell, elsõ
próbálkozásnál egy emlékkõ
elhelyezése történt a faluban
az õstelepülésünk emlékére.
2010-tõl egyesületünk kezdte
ápolni, feleleveníteni ezt a
hagyományt és immár nyolcadik alkalommal találkozunk
ezen a túrán.
Az idõjárás a délelõtti órákban még nem fogadta kegyeibe a túrázókat, akik így egy
kicsit késõbb, az esõ elállta
után vágtak neki a távnak, de a
jókedv, a kikapcsolódás, az emlékhelyen megtartott ünnep
tovább erõsítette a helyiek hagyománytiszteletét.
dj

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Miért nem fõz a férfi?…

Az összeesküvés elméletek korát éljük, én is találkoztam eggyel, amit ezúton
megosztok. Állítólag egy titkos nõi szervezet már a
múlt század eleje óta próbálja elérni, hogy a férfiak
vegyék át a nõk helyét a
konyhában. Így a nõknek
lenne idejük a világot jobbá
tenni, mert úgy tûnik, hogy
ez a férfiaknak megoldhatatlan feladat.
Elõször úgy gondolták, a
legegyszerûbb megoldás az
lenne, ha a férfiakat fizikailag megpróbálják a konyhában tartani. (Láncoljuk oda
õket…, ez volt az eredeti
terv.)
A férfiak erõfölényétõl
tartó titkos nõi szervezetek
azonban nem bíztak ebben
az egyszerû megoldásban.
Ezért titkos kutatások indultak arra, vajon milyen
megoldással lehetne a férfiakat tartós konyhai munkára fogni. A konyhabútorok formáját, színét, méretét, elrendezését változtatták meg, hogy a férfiakat
rávegyék a konyhai munkára. A 60-as években végsõ
elkeseredésükben még a
miniszoknyát is kitalálták,
hogy a férfiakat becsábítsák
a konyhába.
Majd kitalálták a mosogatógépet, ami hatására érthetetlen módon megjelentek a férfiak a konyhában.
Informátorom szerint ez a
titkos nõi szervezet a mai
napig mûködik. Bár számára érthetetlen, mért nem
jöttek rá hamarabb arra,
hogy miért nem akar fõzni
a férfi?
A válasz roppant egyszerû… Hogy kezdõdik minden
recept?
– Végy egy tiszta edényt!...
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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24 órás kerékpáros maraton Lentiben
277 regisztrált biciklis, 5
éves a legfiatalabb, 78 éves a
legidõsebb kerékpáros, 45
összesen megtett kör (6,6 km
volt 1 kör), az 297 km. 27 fõ
tekerte végig szombattól vasárnapig, 24 órán keresztül a távot, õk 8019 km-t tettek meg
összesen… Ez lenne a számszaki mérlege a Lentiben 13.
alkalommal megtartott 24 órás
kerékpáros maratonnak. Kovács Erik szervezõtõl, a Mocorgók Egyesület elnökétõl
egyéb részleteket is megtudtunk a versenyrõl:
– Másfél hónapos elõkészítõ munka elõzte meg versenyünket, megújultunk a támogatóink és az útvonalunk terén
is. Az útszakaszváltozás komolyabb balesetvédelmi szerve-

zést is igényelt, itt szeretném
megköszönni a Lenti és Térsége Polgárõr Egyesület támogatását, tagjai 24 órában biztosították az útvonalunkat.
– A kiírásban kísérõ programok is szerepeltek a sportesemény mellett!
– Arra gondoltunk vasárnapra való tekintettel, hogy
családi programokat tartunk,
légvár, egy profi ügyességi
kerékpáros park, Airsoft bemutató, aszfalt rajzverseny,
arcfestés várta a kisgyermekes
családokat, lehetõséget adva
arra, hogy menjenek a versenyben egy-két kört, aztán
másik programon is részt vehettek a családok az újabb körök mellett.
dj

Fogathajtó verseny Reszneken

Szép környezetben, gyönyörû idõben került megrendezésre a Zala megyei fogathajtó bajnokság fordulója Reszneken, a régi sportpályán és
környékén.
– Nagyon szép, látványos
versenyt láthattunk, hiszen 13
fogat nevezett a versenyre,
mely most már hagyománnyá
vált községünkben, hiszen immár harmadik alkalommal került megrendezésre – avat a
részletekbe Kercsmár István
polgármester. – A bajnokságra
három Zala megyei egyesület,
a Zalalövõ és Környéke Lovassport Egyesület, a Kanizsa Lovas Klub és a kehidakustányi
Zala-Völgye Lovas Egyesület
nevezett. Vas megyébõl a
gencsapáti, a lukácsházi és az

uraiújfalui egyesületek fogathajtói érkeztek a versenyre.
– Milyen eredmények születtek?
– Az akadályhajtást a zalalövõi Lebics István nyerte, aki
hiba nélkül, a leggyorsabb idõvel teljesítette mindkét fordulót. A vadászhajtásban vasi
versenyzõ végzett az élen, a
gencsapáti Tõnix Lovas Egyesület hajtója, Geröly Tibor személyében. Akadályhajtásban a
zalalövõi egyesület versenyzõje, Szalár Róbert szerepelt
még jól, (fotónkon) aki a második helyezést érte el. Õ az,
aki a zalalövõi egyesület részérõl segítette a verseny megrendezését, amiért külön köszönetet szeretnék mondani neki.
(d)

277-en regisztráltak…

Fogadóórák Lentiben
Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester
fogadóórájára a 92/553-912-es telefonszámon
lehet jelentkezni.
Önkormányzati képviselõk fogadóórái:
Héra József
2017. július 3-án (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,
Dr. Fekete Zoltán
2017. július 25-én (kedden) 15.00-16.00 óráig.
Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozóterem
Városrészekben tartandó fogadóórák:
Héra József
2017. július 3-án (hétfõn) 10.00-11.00 óráig a
mumori kultúrházban,
Kiss Tamás
2017. július 7-én (péntek) 19.00-20.00 óráig a
bárszentmihályfai kultúrházban
fogadják az érintett városrész lakóit.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Lenti és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.

Zalatáj naponta!

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

A HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

Mûsorunk megrendelhetõ.
Kérésre „házhoz megyünk”!

Hagyárosbörönd, Fõ út 37. (templomnál)
Telefon: 06-20-336 5202
E-mail: kocsishuszonhat@freemail.hu

ÉLETHÛ PORTRÉK KÉSZÍTÉSE
fénykép alapján!
Ács Edit, Hagyárosbörönd, Fõ út 37.
Telefon: 06-30-676 1383
E-mail: annaedit9@freemail.hu

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.

www.zalatajkiado.hu

