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Lendvai találkozás a miniszterelnökkel

Balról Horváth Ferenc, Orbán Viktor és dr. Pál Attila.

Lapzárta után került sor a szomszédos Szlovéniában az országgyűlési választásokra. A Szlovén Demokrata Párt korábbi
kampányrendezvényén részt vett Orbán Viktor magyar miniszterelnök is, hogy kifejezze támogatását a párt és jelöltjei felé.
A miniszterelnök a lendvai színházban megtartott pártrendezvény előtt találkozott a muravidéki magyar kisebbség vezetőivel is, köztük Horváth Ferenccel, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnökével. A találkozón – melyen részt vett dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke is – több, a határ menti térséget érintő kérdésről is
tárgyaltak.
A Zala Megyei Közgyűlés elnöke az ott elhangzottakról elmondta: a magyar kormány kiemelt fontosságú ügyként kezeli a
Zalaegerszeg-Rédics-Lendva vasútvonal kiépítését, melyhez készül a megvalósíthatósági tanulmány. Emellett több kérés
fogalmazódott meg a muravidéki vezetők részéről, melyeket a
magyar oldal támogat.

Szilvágyiak kirándulása Fókuszban a kerékpáros turizmus
Ópusztaszert is felkeresték
Május 25-26-án kétnapos kiránduláson vettek részt a szilvágyiak. Az útról Péntek Katalin polgármester számolt be:
– A kirándulásra az önkormányzat, az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága „Kulturális alapellátás támogatása 1000 fő alatti kistelepülések számára” segítségével került sor. Az út során ellátogattunk az
Ópusztaszeri Történeti Emlékparkba, valamint Szeged és
Kalocsa épített és kulturális környezetét tekintettük meg.

Pácsonyi Imre alelnök megnyitója.

Az Ópusztaszeri Történeti Emlékparkban.

A kerékpáros turizmus volt
a témája annak a műhelytalálkozónak, amelyre a közelmúltban került sor a Lenti
Művelődési Központban. A
Szlovénia és Magyarország
összefogásán alapuló, „Kerékpáros turisztikai szolgáltatáscsomagok kialakítása Zala
megyében” projektről Pácsonyi Imrét, a megyegyűlés alelnökét kérdeztük:
– A mai trendeket megvizsgálva felismerhetjük, hogy
a kerékpáros turizmus fellendülőben van, egyre nagyobb
lesz ennek a szeletnek a részesedése a turizmust érintő
bevételekből. Nagyon fontos
továbbá itt Dél- és NyugatZalában, a határmentén, hogy

az itteni településeknek egy
kitörési pontot is jelentenek a
turizmus fejlesztési lehetőségei. A Zala Megyei Önkormányzat vezető partnerségével zajló projektben most jutottunk el idáig, hogy azokat a
szolgáltatásokat, azokat a turisztikai attrakciókat kell rendszerbe szervezni, amelyet az
idelátogató kerékpáros turisták,
vagy az itt tartózkodó és kerékpározni szerető turisták megnézhetnek, igénybe vehetnek.
A program témái között
szerepelt a kerékpározás, mint
turisztikai termék, a kerékpáros turizmus promóciós lehetőségei és helyi szolgáltatáscsomag - ötletek
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45 éves a Kerka Táncegyüttes
Kettős bemutatóval ajándékozta meg a néptánc szerelmeseit megalakulásának 45.
évfordulója alkalmából a Kerka Táncegyüttes. A Káprázatos
Kalotaszeg - Mátyás huszár
emlékére és a Jubileumi Gálaműsor teltházas érdeklődést
vonzott a Városi Művelődési
Központ színháztermében. Az
utóbbi előadás előtt a két
alapító tagot, Tímár Lászlónét
és Tímár Lászlót kerestük fel
kérdéseinkkel:
– Kardos Tibor volt a néptánc oktatónk az elején, a régi

művelődési házat éppen akkor
bontották, ezért a gimnáziumban próbáltunk – emlékezett a
kezdetekre Tímárné, Zsuzsi.
– Jómagam pedig Lovásziban kezdtem táncolni még gyermekkoromban Kovács Bélánál,
majd Zalaegerszegre, a Zalai
Táncegyüttesbe kerültem. Kardos Tiborral együtt táncoltam,
majd Lentiben folytattuk, itt
ismertem meg a feleségemet is
– vette át a szót Tímár László.
– Milyen emlékek idéződnek fel ebből a sok évtizedes
néptáncos pályafutásból?

A bemutató egy pillanata.

– A szereplések csodálatosak voltak, egyszerű körülmények között, az elején kölcsönzői ruhákban léptünk
fel, nagyon szép sikereink
voltak. Később családosan már
egy kicsit nehezebb volt a
próba, fellépés, de mindig
találtunk megoldást. Igazi közösséget alkottunk mi néptáncosok, erősítettük egymást, ha fáradtabbak voltunk,
a közönség pedig mindig
meghálálta a szép bemutatóinkat.
Kiss Norbert koreográfus,
a Kerka Tánccsoport vezetője
a nehézségeiket is megemlítette beszélgetésünkben:
– Két gyermekcsoportunk
is lebetegedett a bemutatóra és
még a két táncos est sem volt
elég, hogy minden érdeklődő
láthasson bennünket. Ez utóbbit majd igyekszünk orvosolni.
Egyébként az elmúlt öt év
„termését”, táncait igyekszünk
összegyűjteni egy csokorba,
együtt a visszajövő és idősebb
táncosokkal színesítjük a gálaműsort.
A jubileumi ünnepségen
Horváth László polgármester

Horváth László köszöntője.

köszöntötte az évfordulós táncosokat.
– A Kerka Táncegyüttes
nagyon fontos szerepet tölt be
Lenti és vidékének kulturális
életében, Göcsej és az Őrség
rendezvényeinek rendszeres
fellépője. Tevékenysége alatt
létrejött a Kerka Kulturális
Egyesület is, amely a néptánc
népszerűsítését hivatott szolgálni és a csoportok oktatását,
ügyeit szervezi – hangzottak a
polgármester köszöntő gondolatai.
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Történelem verseny Lovásziban
A korábbi évekhez hasonlóan idén is megrendezésre került a
lovászi Buda Ernő Körzeti Általános Iskola által szervezett regionális történelmi csapatverseny, melyet ezúttal is Csáki Lajos,
az iskola pedagógusa irányított.
– Az idén a török hódoltság koráról, Magyarország történetének 1526-1699 közötti időszakáról szólt a verseny - avatott a
részletekbe érdeklődésünkre Csáky tanár úr. – A megmérettetésre a Dunántúlról és Pest megyéből nevezhettek 4 fős csapatok. A
nevezési határidőig több mint 30 csapat adta le jelentkezését. A
tanulóknak először két írásbeli fordulón kellett számot adniuk a
tudásukról, melyben többek között a történelmi ismereteket számon kérő kérdéseken kívül olyan feladatok is szerepeltek, mint
pl. versírás a korszak jelentős történelmi személyeiről, térképkészítés, vagy épp levélírás egy várostromról.
– Az előkészítő feladatok után hogyan zajlott Lovásziban a
verseny?
– Az értékelés után a kialakult sorrend alapján a legjobb 10
csapat került be a lovászi művelődési házban megtartott döntőbe.
Itt a csapatoknak egy bemutatkozó verssel és egy szabadon választott, a korszakhoz kapcsolódó monda eljátszásával is készülniük kellett. Természetesen nem maradhattak el az írásbeli feladatok: totó, rejtvény, képfelismerés, csaták, évszámok, igaz-hamis játék követte egymást. Ezeken kívül 21 villámkérdésre is válaszolniuk kellett a csapatoknak. A 3 tagú zsűri értékelése alapján a
nap végén a következő sorrend alakult ki az első három helyen:

A győztes borsfai csapat, háttérben középen Cserti Anikó
igazgatónő, mellette Csáky Lajos tanár, szervező.

1. Borsfai várvédők (Borsfa) 245 pont, 2. Almádi hajdúk
(Balatonalmádi) 232, 3. Hajdúk (Tatabánya) 226.
Minden résztvevő tanuló és felkészítő pedagógus könyvjutalomban részesült. A szervezők köszönetet mondanak a Zalaegerszegi Tankerületnek és a Lovászi Iskola Gyermekeiért Alapítvány tagjainak, akik anyagilag támogatták a verseny lebonyolítását, valamint Cserti Anikó igazgatónőnek, aki évről évre
lehetővé teszi a verseny megrendezését.
(d)
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Muravidéki együttműködés, nemzeti összetartozás
Közel harminc éve minden esztendőben megerősítik a kapcsolatot
Immár több mint negyedszázados múltra tekint vissza a
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és a Zala
Megyei Önkormányzat között köttetett együttműködési megállapodás, mely ez évben is aláírásra került. A hosszú éveket felölelő
értékes, nemes munka folytatásának megerősítése a Nemzeti
Összetartozás Napján, június 4-én történt meg Zalaegerszegen.
E napon határokon átívelve megemlékezünk nemzetünk tragédiájáról, a nemzeti érzés egységét nyomatékosítva, lehetőséget
kínálva a magyarság összetartozásának kinyilvánítására. Trianon
1920-ban elszakította többek között az előtte Zala és Vas megyéhez tartozó magyar településeket.
E tények tükrében köszöntötte a Megyeházán dr. Pál Attila, a
Zala Megyei Közgyűlés elnöke Horváth Ferencet, a Muravidéki
Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnökét, Lendva alpolgármesterét, gratulálva a szlovén parlamenti választáson elért
nagyarányú győzelméhez. Pál Attila rávilágított, hogy a megállapodás előtt a határon túli magyarság és az anyaországiak közötti
határ fizikailag létezett ugyan, de lelkükben és szívükben nem.
Hangsúlyozta, hogy a megye ismét 1 millió forintot biztosít az
együttműködés értelmében, amelynek jelentősége nem az összegben, hanem a tartalmában lényeges. A hatékonyságát jelezve
példaként tett említést arról a megvalósíthatósági tanulmányról,
amelynek értelmében, mintegy 100 millió forintból a Zalaegerszeg-Lenti-Rédics-Lendva vasútvonal épül. A tanulmány ősszel
kerülhet a magyar kormány elé, majd forrást biztosítva készülhetnek el az engedélyes tervek.
A kiépített kapcsolatok eredményeként valósult meg a Tenkehegyi kerékpárút alapkőletétele a határmentén, azon a helyen,
ahonnét három országot lehet látni, a Tenke-hegy és a szlovéniai
Lendva-hegy között.
Horváth Ferenc beszédében kiemelte, hogy a muravidéki nemzeti közösség számára nagy jelentőséggel bír a Zala megyével és
településeivel való egyre bővülő, jó kapcsolatok ápolása, amely
az ismeretszerzésen túl, a barátságok kötésében is megnyilvánul.
Magyarország kormánya is jelentős támogatásban részesíti a Mu-

Az együttműködési megállapodás 2018-ra vonatkozó aláírásának pillanatai.

ravidéken élőket. Mindezek az általa képviselt magyarok részére
hatalmas lelki bíztatással és megerősítéssel bírnak a megmaradás
terén, melyekért ez alkalommal is köszönetét fejezte ki.
Az együttműködési megállapodás 2018-as évre megjelölt céljai között szerepel, a Zala György Emlékév kapcsán szervezett
programok, drámatábor iskolásoknak zalai szakemberek vezetésével, a Hevesi Sándor Színház vendégszereplése Lendván, könyvkiadás, a Nemzeti Összetartozás Napjához kapcsolódó rendezvény.
Közel harminc év történéseit átélve, megtapasztalva mindkét
fél kijelentette, hogy a Szlovéniában élő magyarság nemzeti
kultúráját, hagyományainak, valamint nemzeti identitásának
megőrzését felölelő célok, programok megfogalmazása és kivitelezése hatékonynak bizonyultak.
Az együttműködési megállapodást az alelnökök és a sajtó
munkatársainak jelenlétében a két elnök, dr. Pál Attila és Horváth Ferenc írta alá.
Török Irén

Kiadvány Lentiről
A Helyi Értékek Házában
(volt Pro Arte Ház) tartották a
közelmúltban a Lenti Város és
a térség értékei című kiadvány
bemutatóját. A füzet megjelenéséről Horváth László polgármester tájékoztatott:
– A most megjelent könyv
egy korábbi hasonló tematikájú
kiadványunkat egészíti ki, annak fejlesztett változata, ami
köszönhető az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Művelődési Intézet pályázati forrásának. 2013-ban hoz-

tuk létre a Lenti Települési Értéktár Bizottságot, annak érdekében, hogy feltérképezze városunk olyan értékeit, melyet
nem csak a helyi értékek sorába, de megyei értékként, akár
hungaricumként is megbecsüljünk. Az itt folyó kiváló munkára más is felfigyelt. Lezsák
Sándortól, a parlament alelnökétől felkérést kaptunk, hogy
vegyünk részt a Népfőiskolai
Hálózat munkájában és lehetőség szerint csatlakozzunk is
ahhoz. Ennek megfelelően még

Horváth László, Kovács Zoltán és Lelkes András tájegység vezető a kiadvánnyal.

márciusban részt vettünk Kovács Zoltánnal, a bizottság elnökével a Kárpát-medencei értékeket felvonultató háromnapos konferencián, ahol Powerpointos bemutatóval ismertettük Lenti értékeit. További kapcsolataink építését igazolva Németh-Baksa Judit és Egri Éva
bizottsági tagok a lakitelki konferencián jártak a napokban és
hasonló módon ismertették meg
így munkánkat.
Kovács Zoltán bizottsági elnök
így foglalta össze munkájukat:

– Ma már olyan eseményekről tudok beszámolni, hogy
a lentiertektar.hu oldalon 13-14
értékünk található meg különböző kategóriákban. Az idén az
első fontosabb szakasz zárásához érkeztünk, jövőre már nem
csak az épített és kulturális
örökséget szeretnénk bővíteni,
hanem sok olyan, itt tevékenykedő ember munkáját kívánjuk
felvenni, mint például Horváth
Károly népzenekutató gyűjtését, vagy épp a Kerka Táncegyüttest.
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„Egészségnap a jövő generációjáért”
randóságról, várandós jóga készítheti fel a kismamát a szülésre,
és beszélgetünk arról, hogy mi fog történni a szülőszobában.
Dietetikus látja el tanácsokkal a kismamákat és megpróbáljuk a
különböző tévhiteket is eloszlatni az anyatejes táplálással kapcsolatban.
– Kik a segítői a programban?
– A helyi védőnőkön kívül Bedő Mihácz Helga laktációs
(anyatejes táplálást segítő) szakember, Faricsné Molnár Mária
dietetikus, Bajsz Berta Anita védőnő a szülőszobával, a szüléssel kapcsolatos tudnivalókat mondja el. Köszönettel tartozunk a helyszínért a helyi Egészség Fejlesztési irodának is.
dj

Útfelújítás Gosztolában

Baba-mama jóga, jobbról Grófné Östör Márta védőnő.

A fenti címmel szervezték meg programjukat a lenti és a
térségi védőnők május közepén. Az Egészségfejlesztési Irodában tartott rendezvényre várandós kismamákat, kisbabákat és szüleiket várták a védőnők, a programokról Grófné Östör Márta
szervező beszélt lapunknak:
– Kismamáink nagyon szerencsés helyzetben vannak, ugyanis manapság nagyon sok segítséget kapnak várandóságukhoz,
ezeknek a modern követelményeknek szeretnénk megfelelni
mi, védőnők is mai komplex programunkkal.
– Milyen kihívásoknak kell megfelelniük?
– Úgy tűnik, hogy egyre kevesebb fiatal vállal gyermeket,
amikor azonban megszületik a baba, akkor úgy érzik, nekik tökéletesnek kell lenniük. Vagyis nem az örömöt találják meg a
kisbabájukkal való kontaktusokban, nem a játékot részesítik
előnyben, hanem egy feladattudattá válik: mi az, amit jól kell
megcsinálni. Jól kell szoptatni, nevelni, ne sérüljön a baba,
ezek nagy nyomás alá helyezik a szülőket.
- Mi lehet a megoldás?
- Nem lehet rosszul nevelni, ha a szeretet jegyében történik
a nevelés, természetesen nem a kényeztetés, a majmoló szeretet
az út, amikor a gyerek a csilláron lóg és az egész családot felforgatja, sőt irányítja. Akkor teszünk jót a gyereknek, ha sokat
játszunk vele, sokat mesélünk neki, ha példákat hozunk elé,
amit majd követnie kellene, ezeket a magokat kicsi korban tudjuk elültetni.
– Hogyan szolgálják az elmondottakat mai programjaik?
– A baba-mama jóga alatt már az egészen piciny gyermekünkkel együtt tudunk játszani, mozogni, szó lesz a vá-
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• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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• Bérfőzés

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Jelentős útfelújítási munkákat végeztek nemrég Gosztolában. A fejlesztésekről Balogh
Ferenc polgármester számolt be.
– Hazai kiíráson nyertünk
mintegy 16 millió forintot, melyhez az önkormányzat több
mint 4 millió forint önerőt biztosított. Ebből a keretből 700
méter hosszban és 4, illetve
helyenként 5 méter szélességben sikerült leaszfaltoztatni a
belterületi utakat – mondta
Balogh Ferenc. – Emellett a
vis maior keretből is részesültünk, itt mintegy 8,6 millió
forint állt rendelkezésünkre
helyreállításra. Ebből két út-

szakaszt tudtuk megújítani.
Ezekkel a fejlesztésekkel – úgy
gondolom – Gosztola elért egy
olyan szintre, hogy a következő időszakban már más megoldandó feladatokra tudunk koncentrálni. Ilyen például a vízhálózat további fejlesztése.
A polgármester arról is beszámolt, hogy a szolgáltató a
tavasz folyamán kiépítette az
optikai kábelhálózatot is a lakók igényeinek megfelelően.
A településen július 22-én
tartják a falunapot, erre a napra tervezik a felújított útszakasz ünnepélyes avatását és
további programokat.
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Pünkösdi programok Rédicsen
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Fõzni jó!
Majd az apa…
A dedeshegyi vagányok főzőcsapata.

A diákok műsora.

A hagyománynak megfelelően kétnapos rédicsi pünkösdi faluprogramok között az első napot a családoknak szentelik a
szervezők.
– Vasárnap családi programok várták az érdeklődőket, futballmérkőzésen a szentgyörgyvölgyi csapatot fogadtuk és igazi
búcsúi hangulat várta az érdeklődőket – kezdte tájékoztatóját a
rendezvényekről Soós Endréné polgármester asszony. – Pünkösdhétfőn a már nagy hagyománnyal rendelkező főzőversenyükkel indítottuk a napot (16 csapat nevezett a versenyre – a
szerk.), majd kulturális műsor és sztárvendég várta a szórakozni
vágyókat. Felléptek a helyi Móra Ferenc Általános Iskola diákjai, a Csesztregi Pávakör, hastáncos bemutató is volt, Pál Adrián
és a Jó Laci Betyár nyújtotta a kiváló hangulatot.
– Megújult környezet fogadja a focipályára érkezőket!
– Igen, még a tavalyi pályázati támogatásunkból oldottuk
meg a térkövezést, kulturált környezetben tudjuk megvalósítani
Soós Endréné polgármester
programjainkat.
dj megnyitója.

Vándorkupát alapítottak a sportnapra

Közös bemelegítés.

A lenti Civil Nyugdíjas Klub
hagyományosan jó kapcsolatot
ápol a Csesztregi Korhatártalanok
Klubjával, valamint a Lovászi
Olajbányász Nyugdíjas Klubbal.
– Megállapodásunk alapján
minden évben Lovásziban tekeversenyt, Csesztregen snapszer bajnokságot, nálunk pedig
sportnapot szervezünk – részletezte a kapcsolatok tartalmát
a házigazda lentiek nevében
Császár Dezső. – Klubunk vándorkupát alapított az első helyezést elérő csapat részére a

sportnap tiszteletére és a program rendszeressé tétele érdekében. Az idei rendezvényünket
május 24-én tartottuk meg a
lenti vadászházban.
– Hány fős csapatokat alakítottak és hogyan zajlott a
verseny?

– A klubok 5-5 fős csapatokkal vettek részt a versenyeken, de természetesen szívesen
láttuk a kísérőket is. A közös
bemelegítés után sorversenyek
lebonyolítására került sor az
Egészségfejlesztési Iroda munkatársainak irányításával. Ezt
légpuska lövészet követte, melynek feltételeit a Lovászi Lövészklub biztosította. Utolsó
versenyszámként pedig csocsóban játszottak körmérkőzést a
csapatok. Az eredményhirdetésen részt vett Drávecz Gyula
városunk alpolgármestere is.
Szoros küzdelemben a győzelmet a csesztregi klub szerezte
meg, ezzel első alkalommal elnyerve a vándorkupát.
Megtudtuk még, hogy a program közös vacsorával és beszélgetéssel zárult, a rendezvény
a Civil Kurázsi Közalapítványon keresztül a „Társadalmi
szerepvállalás erősítése Lentiben” európai uniós támogatással valósulhatott meg.
-d-

Gyerekeknél, ahogy régen, ma is előfordul, hogy a
játék hevében valamelyik
kedvenc játékukat baleset
éri. Ilyenkor az ijedtségen és
néha a síráson túl az anyák
mindig elmondják a varázslatos mondatot:
– Nincs baj, majd apa
megjavítja!
Ez rendre megteszi a hatását, a gyerekek megnyugszanak.
Egy fárasztó nap után este hazaért László. Az íróasztalán, a számítógép mellett
talált egy játékot, amivel valami történt. Eltörött vagy
szétesett. Játék közben megesik az ilyesmi gondolta
László és bosszankodás helyett mosolyogva elővette a
fiókból az erre a célra beszerzett szerszámait és varázsolt. Majd másnap reggel,
a reggelinél odaadta a megjavított játékot. Az öröm
ilyenkor
nagyobb
volt,
mintha új játékot kapott
volna a gyerek. László az
ilyen pillanatokat többre becsülte, mint a munkája során
a főnökétől kapott elismerést, mert a főnök szeme
nem szokott úgy csillogni az
örömtől, mint a gyerekeké.
Teltek múltak az évek, a
gyerekek is nagyobbak lettek. A játékok meg egyre silányabb minőségűek. Lászlónak egyre nagyobb feladat
lett varázsolni. A felesége
észre is vette ezt. Ezért úgy
gondolta, hogy segít Lászlónak és egy új varázsmondatot talált ki ezeknek a játékbaleseteknek a kezelésére:
– Nincs baj, majd apa
vesz másikat!…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Hetés vendégül lát…
XII. alkalommal került megrendezésre a Hetés vendégül lát!
- programsorozatban a Hetési Gasztronómiai Kiállítás és Vásár
Bödeházán. A kétnapos programsorozatról kérdeztük a hetési
falvak polgármestereit, először Bán Lajost Szijártóházáról:
– A hagyományoknak megfelelően helyi ételekkel búbos
túróval, vágott zsírral, sonka - és babkrémmel, hőkön sült pereccel vártuk az érdeklődőket falunkban.
– Mennyire népszerűek ezek a régi ételek?
– Egyre népszerűbbek, sokan nem is hallottak arról, hogy mi
az a vágott zsír, hogyan készül, aztán a kóstoláskor derül ki, milyen finomságról beszélünk.
– A hőkön sült kerek perec nálunk Gáborjánházán is az első
számú étek volt, melyet bab- és krumpli gulyás ételekkel „kísértünk” – vette át a szót Pantó László polgármester.
– Hogyan készül az a sokat emlegetett perec?
– A hőkön sült kifejezés arra utal, hogy kemencében sült
tésztaféléről van szó, őseinktől, nagyanyáinktól eltanult recept
szerint, ami az omlós tésztát eredményezi melegen (vágott zsírral) és hidegen (pörkölt mellé, vagy üresen) is fogyasztható.
Szabó Zoltán, Zalaszombatfa polgármestere kiemelte, hogy
hetési szőttes kiállításuk egyedülálló, csodálatos emléket állít az
ügyes kezű, helyi asszonyoknak.
– Sok érdeklődő megtekintette szőttes kiállításunkat, majd
kemencében sült langallóval kínáltuk meg a látogatókat. A
langalló alapja egy kelt tészta, amelyre különböző feltétek kerül-

Fumu áldása Lendvai Zoltán plébános által.

Jobbról Büki László polgármester, Pácsonyi Imre, a megyegyűlés alelnöke és Vigh László országgyűlési képviselő.

nek, például füstölt szalonna, hagyma adja az uralkodó ízt.
Különleges volt még két helyi művészünk, Árvainé Balogh
Anita és Árvai László népművészeti installációja, valamint
játékos pecaversenyt is tartottunk.
Végül Büki László polgármestert, a bödeházi XII. Hetési
Gasztronómiai Kiállítás és Vásár házigazdáját kérdeztük az évek
óta több száz érdeklődőt vonzó programjukról:
– Immár XII. alkalommal szerveztük meg programunkat, ha
egészségem és a térség akarata engedi, bizony nekivágunk a
tizenharmadiknak is! Egyre modernebb körülményeket tudunk
biztosítani a kiállítóinknak, utat, parkolót építettünk, szép, egységes sátrakból lehet kínálni a portékákat. Aztán a két Sárdról
(Külsősárd, Belsősárd – a szerk.) Resznekről, Bagladról összehordtuk a padokat, asztalokat, hogy mindenki elférjen, kényelmesen helyet tudjon foglalni műsorunkhoz.
– Milyen programmal kedveskedtek az idelátogatóknak?
– Köszöntöttem a megjelenteket, itt volt Pácsonyi Imre, a megyegyűlés alelnöke és Vigh László országgyűlési képviselőnk is.
– Szükség van ilyen napokra, sok itt a kóstolnivaló, ezek az
értékek ránk jellemzőek, az itt élőkre, mert a hagyományaink
nélkül kevesebbek lennénk – ezek már Vigh László országgyűlési képviselő megnyitó gondolatai voltak a rendezvény kulturális műsora előtt.
A sokféle hetési finomság Bödeházán is végigkóstolható volt,
aki pedig jóllakott, a Jó Laci Betyár nótáira szórakozhatott.
dj

Wiesendorfi kiránduláson a pákaiak
A pákai Magyar- Német
Baráti Kör tagjai 14 fő részvételével négy napot töltöttek a
közelmúltban a németországi
testvérvárosban, Wiesendorfban – értesítette lapunkat látogatásukról Lukács Tibor polgármester.
– Az „Építkezés és sordöntő
évek” elnevezési projekt keretében került megrendezésre ez
a találkozó, melyen négy további ország települései (francia, lengyel, litván, német) vettek részt. Szombati napra esett
az érkezésünk Gross Oesingenbe, ahol a házigazdáink fogadtak bennünket. Vasárnap
megtekintettük a Jericow-kolostort, majd a Krumke lovagházat. Hétfőn Halbstadtba ve-

zetett az utunk, csodálatos városnézésben volt részünk. Kedden az ilyenkor szokásos workshop keretében a Schönecke fogadóban egy nagyon szép ünnepségen vehettünk részt, ahol
a nemzetközi kapcsolatokért
felelős minisztérium általi kitöltött Európai-oklevelek átadására történt meg a résztvevő
delegációknak. Ezek után megkoszorúztuk a wiesendorfi temetőben nyugvó magyar katonák sírhelyét, amely hagyomány valamikor testvértelepülési kapcsolatfelvételünk alapját adta. Szerdán fogadásban
volt részünk a wiesendorfi városházán, majd elköszöntünk
hivatalos meghívóinktól. Azonban még nem indultunk haza-

Megemlékezés a wiesendorfi magyar katonasíroknál.

felé, hiszen az ottani barátaink
szervezésében Wolfsburgba, az
autógyártás városában tölthet-

tük a napot – zárta tájékoztatóját Lukács Tibor polgármester.
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Falunap Lendvajakabfán A hegyi pincék védelmében
Az elmúlt hetek lendvajakabfai eseményeiről tájékoztatta lapunkat Liszjákné
Babolcsai Erika polgármester:
– A kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű
támogatásán elnyert összegből valósítottuk meg a kemence és a kiülő közötti területen
a térkövezést, erre 500 000
forint állt rendelkezésre. Május utolsó hétvégéjén falunapot tartottunk. A délelőtti
szentmisét Molnár János plébános celebrálta, aki 40 évvel

ezelőtt Resznek körzetében
látta el a papi feladatokat.
Délután kulturális műsor vette
kezdetét. Fellépett a Csesztregi Pávakör, majd a csonkahegyháti tánccsoport, amelynek tagjai retrotáncokkal szórakoztatták a közönséget. Természetesen megvendégeltük a
meghívottakat és a faluban
élőket kemencében sült langalóval, valamint vadból készült
ételek kerültek az asztalra.
Estére fokozódott a jókedv,
közös éneklés kezdődött harmonika kísérettel.
A fotón Hegedűs Roland, Szabó Róbert, Szabó Gábor polgárőrök és Lévai Gábor pincetulajdonos.

Kulturális műsor szórakoztatta a résztvevőket.

I. Göcseji Népzenei Tábor
Szeretettel várunk minden kedves zenélni vágyó fiatalt (816 év) az I. Göcseji Népzenei Táborba! Az esemény fő célja,
hogy az ország népzenekedvelő gyermekeit összehozza, ezáltal
a barátságokon túl a népdalok tanulása lehet a közös nyelv. A
népi ének tanulás mellett a fiatalok a citerán való tudásukat is
fejleszthetik a táborban. A zenén kívül kézműves foglalkozások, táncház, valamint kirándulás is színesíteni fogja a hét
napjait.
A tábor időpontja: 2018. augusztus 12-17.
Helye: Barlahida Vadászház
Részletes információk elérhetők a Csádé zenekar honlapján. Érdeklődni Gubinecz Ákosnál lehet.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 • sz.: 9 -12
00
00
Ebédszünet: 11 -12
00

30

00

00

A Lenti Rendőrkapitánysággal karöltve közbiztonsági akciót hajtott végre a napokban a Lenti és Térsége Polgárőr Egyesület. A részletekről Szabó Gábor egyesületi elnököt kérdeztük:
– A Lenti Rendőrkapitányság körzeti megbízottjaival együtt történt lentihegyi akciónk, amely az utazóbűnözők kiszűrésére, a
pincebetörések és terménylopások megelőzése érdekébe történt.
– Hogyan fogadják a pincetulajdonosok a jelenlétüket?
– Szinte napi kapcsolatban állunk velük, nem csak ilyen közös akciókban veszünk részt, hetente önállóan is előfordulunk
ezeken a helyeken, ilyenkor felhívjuk a gazdák figyelmét értékeik biztonságára és a jelzésadás fontosságára. Egyébként nagyon örülnek nekünk, a jelenlétünknek, amely távol tartja az
idegeneket és segít megvédeni értékeiket.
– Hogyan váltak be munkájuknál a közelmúltban átvett új
gépkocsik?
– A két jármű nagyszerűen szolgálja tevékenységünket,
nemrég a országos közlekedési vetélkedőt biztosítottunk a városban, a közeljövőben két, több száz résztvevős kerékpárverseny is érinti a várost, tehát nagy hasznát vesszük az üzembiztos új járműveinknek.
dj
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Újabb kiránduláson a kertbarátok

Hangulatos, boltíves pincében jártak.

A Lenti Kertbarát Kör Egyesület májusban kétnapos szakmai
kirándulást szervezett Zircre és Pannonhalmára. Beszámolót
Röszler Attila adott lapuknak:
– Első állomásunk Balatoncsicsón a Szabó és Fia Borpincénél volt. A birtok és a pincészet bemutatása mellett egy öt tételes borkóstoló során megízlelhettük a házigazda kiváló borait.
Délután Zircen idegenvezetéssel megnéztük az apátsági templomot és kellemes sétát tettünk az apátság műemléki környezetében lévő arborétumban.

– Hogyan folytatódott első napjuk?
– Megtekintettük a ciszterci apátság sörfőzdéjét, ahol bemutatták a sörkészítés folyamatát és az ott készült sörök vásárlására
is volt lehetőség. Később szállásunkat foglaltuk el, ami a Jeskó
Panzióban volt. Itt kezdtük a második napot is, az apátság épületében lévő Bakonyi Természettudományi Múzeumot tekintettük
meg. Ezt követően utunk a Reguly Antal Szakképző Iskolához
vezetett, ahol a különleges mezőgazdasági eszköz- és gépgyűjteményt néztük meg. Vasárnap délután a Pannonhalmi Apátság
következett programunkban. Itt ugyancsak tárlatvezetéssel jártuk
be a látnivalókat, majd az apátsági pincészetben a főborász
bemutatta a pincerendszert, a borkészítés modern gépeit, eszközeit és természetesen megkóstoltuk a kitűnő borokat is. Végezetül egy gyógynövénykerti sétát tettünk, ahol sok-sok gyógynövényt és azok jótékony hatásait ismerhettük meg bencés
csokoládé kóstolóval egybekötve.
– Ennyi érdekesség után már csak a hazaút következhetett!
– Hazafelé Győrújbaráton az Ács Pincében fogyasztottuk el
vacsoránkat borkóstolás mellett. A gazdag programot nyújtó
szakmai kirándulás a résztvevők elégedettségét váltotta ki,
amelyen közel negyvenen vettünk részt. Feltétlenül meg kell
említenem, hogy ezt a kirándulást is – mint ahogy már többször
– dr. Tánczos Frigyes barátunk, tagtársunk önzetlen, nagylelkű
adományával támogatta, az utazás költségét valójában ő finanszírozta, amelyet ezúton is szeretnék megköszönni – zárta tájékoztatóját az elnök.
dj

A volt névadó házánál is jártak
város egyéb nevezetességeit. Jó
hangulatú kiránduláson vett
részt tagságunk, mely egyrészt
egyesületünk hagyományápoló
tevékenységét is tartalommal
töltötte meg, másrészt a kikapcsolódásra is alkalmas volt.
– Hogyan teremtették el a
program költségeit?
– Sikeres pályázatot nyújtottunk be a Zala Megyei Közgyűléshez, ezúton is megköszönjük a megyegyűlésnek és
elnökének, dr. Pál Attilának a
kapott támogatást.
(d)

A csapat tagjai a Bazilika előtt.

Bottyán János, kuruc brigadéros házát is megtekintette
Esztergomban a Szépkorúak
Civil Szervezete delegációja
legutóbbi kirándulásán. A volt
Lenti Lövészdandár névadójával kapcsolatos hagyományokat ápoló szervezet útjáról

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

Barta Ödönné elnök számolt be
lapunknak:
– Nagy örömmel töltött el,
hogy meghirdetett kirándulásunkra, melynek hagyományőrző programjai is voltak, több
mint félszázan jelentkeztek.
Tervezett programjaink között
szerepelt ez a kirándulás Esztergomba, ahol felkerestük
Bottyán János kuruc brigadéros
lakóházát, valamint a róla elnevezett szakiskolánál megkoszorúztuk a kialakított emlékhelyét. Ezek után kötetlen városnézés volt a programunk,
megtekintettük a Bazilikát és a

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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Horgászverseny Csesztregen
Mintegy 15 éves múltra tekint vissza a Csesztregi Horgász
Egyesület évről évre megrendezésre kerülő versenye – tájékoztatott Csondor Gyula, az egyesület elnöke.
– A vegyes hasznosítású, önkormányzati tulajdonú tavunkat
magunk gondozzuk, a tagságunk tartja karban – kezdte beszélgetésünket a festői szépségű tó mellett az elnök.
– Hány taggal rendelkeznek?
– 70 főben lett meghatározva a tagság létszáma, ezt megközelítettük 67 fővel. A mi feladatunk a tó védelme, a vízszint
szabályozása egy zsilippel, a környék tisztántartása. A versenyünket a helyi önkormányzat és egy lenti horgászbolt támogatja, a díjazás ennek megfelelően történik.
– Mennyire népszerű a tavuk?
– Évente mintegy 300 napijegyet adunk el annak ellenére,
hogy a térségben több horgásztó is található. Sokan mondják, jó
karban lévő, halakkal teli, szép környezetben lévő tó a miénk.
– Milyen fejlesztési terveik vannak?
– Az önkormányzattal közösen egy szlovén-magyar pályázattal szeretnénk a tó kiszolgáló egységeit, tárgyait (szemetesek,
ülőhelyek, padok) felújítani, folytatnunk kell a part védelmét,
mert a hullámzás folyamatosa mossa a tó szélét. Ez utóbbit is az

Zajlik a verseny, előtérben Tóth József, hátul Tóth Nándor és
Csiszár Kristóf horgászok.

egyesület tagsága végzi, büszkék vagyunk arra, hogy a munkákra, akár két napra 20-30 főt is tudunk mozgósítani.
A horgászverseny eredményei, gyermek kategória: 1. Borsos
Bence, ifjúsági: 1. Csiszár Kristóf, felnőtt: 1. id. Tóth Károly
9,22 kg, egyben legnagyobb halat fogó 6,12 kg, 2. Borsos László
7.60 kg, 3. Kiss József 7,2 kg. A „Halat nem fogók”díját, a Lenti
Garda Horgászbolt különdíját Kulcsár István kapta.
dj

Családi délután aVörösmarty-iskolában Nyertes pályázatok Bagladban
A Vörösmarty Oktatási Nevelési Alapítvány Kuratóriuma és az iskola szülői szervezete immár hagyományszerűen tartotta meg a közelmúltban Családi délután programját. Némethné Cseke Viktória
szervezőtől megtudtuk, minden
sportolni, főzni, versenyezni
szerető családot, közösséget
vártak a délutánra, melyet évről

évre új programokkal színesítenek.
Az idén motorok bemutatójára is sor került például, de a
teljesség igénye nélkül: kézműves sarok (képünkön), ügyességi játékok, szabadtéri főzőcskézés, tűzoltó bemutató, óriás
csúszda, élőcsocsó is várta az
érdeklődőket.
(d)

Két projekt is befejeződött

Szebb, rendezettebb lett a település.

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

Bagladban az elmúlt időszakban két projekt is befejeződött – tájékoztatta lapunkat Lóránt Beáta polgármester:
– Még 2017-ben nyújtottunk be pályázatot Kancsal
Ferencné alpolgármester irányításával a Közép- és Keleteurópai Történelmi és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány CP-02-es felhívására,
mellyel 1.169.200 forintot
nyertünk az I. és II. világháborús emlékmű renoválására
és környezetének rendbetételére. Ez a támogatás 100

százalékban fedezte a költségeinket. A kivitelezést a vállalkozók határidőre befejezték. A kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű
fejlesztéseinek támogatása pályázattal mintegy 500 ezer forintot nyertünk, melyből a
faluház épülete mellett futó
járdát tettük rendbe, valamint
a lábazatot színeztük. Határidő előtt befejeződött a kivitelezés, szinte azonos időben
az előbbivel. A két felújítással
sokkal rendezettebb lett településünk, bár tennivaló még
bőven akad.
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Karbantartás és szépítés a feladat Márokföldön
A szennyvízkérdés megoldása is ad tennivalót

Márokföld attrakcióinak állagmegóvása, minőségének fenntartása, szépítése adja
most a legnagyobb feladatot a falu vezetőségének, tudtuk meg Szabó István
polgármestertől.
– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy kialakított turista vonzerővel bíró helyeink,
pl: energiapark, kalandpark, virágos utcáink karbantartottságát fenntartsuk, hogy
azt sugallják, ami a szórólapjainkon is látható. Persze ezek akkor készültek, amikor
minden a legszebb és legújabb volt és elmondhatjuk napi használatnak, látogatottságnak vannak kitéve. Fontos, hogy az
energiapark útvonalai tiszták, frissen nyírtak legyenek, a táblák feliratai ne legyenek
hiányosak, naptól kifakultak.
– Nehéz helyben munkaerőt találni
ezekhez a munkákhoz?
– Mint sok helyen, mi is munkaerőhiánnyal küszködünk, már csak azért is,
mert az előbb említett karbantartási mun-

kák egyfajta szakértelmet, ügyes kézimunkát feltételeznek és nem biztos, hogy
közhasznú munkával ezt meg lehet oldani.
Öt-nyolc ember dolgozik nálunk folyamatosan, tartja karban az attrakciókat és
környéküket nem kis leterheltség mellett.
– Milyen terveik vannak, hiszen látványosságot, pihenést, sportolást bőven kínálnak az idelátogatóknak?
– Valóban már csak arra törekszünk,
hogy hozzátegyünk az eddig kialakított
látnivalókhoz, gondolok itt például egy kis
pihenő tóra, amely nagyon jól illene a falu
képéhez. Természetesen a mindennapi élet-

www.zalatajkiado.hu

ben hasznosítható feltételeinken is javítanunk kell, folyamatosan dolgozunk a
szennyvízkérdés megoldásán a faluban,
valamint a közvilágításunk rekonstrukciójára is szükség lesz a közeljövőben.
– Ez utóbbit pályázat útján, vagy
önerőből tervezik?
– Napaelemes megoldással, költséghatékony beruházást hajtanánk végre, olyan
ajánlatot kaptunk a kivitelezőtől, amely két
év alatt megtérülne és minőségjavulást
tudnánk elérni a közvilágításunkban.
dj
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Irány Nova!
Sok szerettel várunk minden érdeklődőt Novára, a XXX.
Göcseji Aratónapok programjaira, 2018. július 13-14-15-én!
A jubileumi rendezvény igazi különlegessége lesz a Magyar
Rodeo Egyesület bonyolításában a közép-európai élő bika
rodeo show és verseny. Ezen kívül műsort ad a 100 Tagú
Cigányzenekar, az Ismerős Arcok, és más újdonságok is
várják az érdeklődőket. A részletes program a következő:
Július 13. Péntek:
20.00-22.00 Nemzeti Hang
- élőkoncert
22.30-00.02 Előesti bál,
zenél Éder Gabee, közben
24.00-kor sztárvendég: Bódi
Csabi
Július 14. Szombat:
8.30 órától gyülekezés a
sportpályánál
a
rendezvénysátorban, zenél a
Csádé Zenekar
9.00 A XXX. Kézikaszás
Arató- és Cséphadarós Csép-

lőverseny, valamint a III. Göcseji Dombérozó megnyitója,
Kivonulás az aratómezőre, verseny kb. 12-ig.
Felhívás letölthető:
www.nova.hu
12.00 Gulyásparti
13.00 Cséphadarós cséplőverseny
14.00 100 Tagú Cigányzenekar műsora
15.00 Hagyományőrző együttesek műsora
16.00 I. Göcseji tarlófutóverseny
17.00 Tündérkert bemutatása

17.30 Eredményhirdetés
19.00 órakor Élő-bika Rodeo közép-európai verseny előfutam (sportpálya mellett)
21.30 órától Aratóbál, játszik: a Fáraó Együttes, közben
22.00 órakor tűzijáték
Július 15. Vasárnap:
11.00-17.00 Polgári Lövész
Egylet bonyolításában: Sportlö-

vészet, Négy Kos Hagyományőrző Íjász Egyesület bonyolításában: íjászati bemutató,
íjászati lehetőség
11.00-14.00 Off-road show
13.00-17.00 Egészségsátor
14.00 Zumba bemutató
14.30 Csimszi Rudolf &
Mónika
15.30 Jolly és Suzi műsora
16.30 Kacor Feri műsora
18.00 Élő Bika Rodeo
Közép-Európai Verseny
20.30
Ismerős
Arcok
Együttes koncertje
A rendezvény alatt: kézműves bemutatók, vásár,
láda-vasút, népi játékok, Zala
Múltja Hagyományőrző Egyesület kiállítása, valamint látogatható a helytörténeti kiállítás és a római katolikus
templom.

Emlékezés az elődökre
2020-ban ünnepli 100 éves
fennállását a Zalaegerszegi Torna Egylet. A patinás klub egykori szakosztályainak kiválóságai szerepelnek abban a kötetben, amely ismét kapható szerkesztőségünkben, vagy utánvéttel megrendelhető.
A könyv ára: 1.000 Ft.
Érdeklődni:
Zalaegerszeg, Kosztolányi
Dezső tér 1/B.,
telefon:
92/596-936, 30/378-4465,
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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mxm lakberendezés rovata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férőhelyeire
A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyűlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.

A VM Sportlövők bajnokcsapata az utolsó mérkőzés előtt. Hátul
(b-j): Völgyi Márk, Berke Tamás, Wünsch Lajos, Tóth Bence, elöl
Varga Norbert, Horváth Bálint, Varga Balázs. A képről hiányzik:
Bajusz Dániel, Vitéz Richárd, Szabó Bence, Szabó István.

A február közepétől április
végéig tartó téli labdarúgó
bajnokságra ebben a kiírásban
öt csapat nevezett Lentiben. A
mérkőzések egy részét a Vörösmarty iskola tornatermében
rendezték meg, majd március
végétől már műfüves pályán, a
Lenti TE sporttelepén zajlott a
küzdelem. A csapatok összesen
nyolc mérkőzést játszottak le,
melyek során 210 gól született.
Végül újra a VM Sportlövők
együttese lett a bajnok 18 ponttal, második helyen a Tip-Top
csapata végzett 15 ponttal, ők
az öt győztes mérkőzés mellett
három vereséget gyűjtöttek be.
A bronzérmet pedig a SasiBenz Bt. nyerte el négy nyertes

és négy vesztes meccsel. A bajnokcsapat 58 rúgott mellett 32
gólt kapott, míg az ezüstérmes
együttes kettővel több találatot
kapott, mint amennyit szerzett.
Éles volt a küzdelem. Az
április 12-én lejátszott Tip-TopVM Sportlövők mérkőzés után
a Tip-Top például még óvást is
benyújtott. Ezt az illetékes bizottság jogosnak ítélte és a
mérkőzést 3-0-ás végeredménnyel a Tip-Top csapatának
adta, ám a gárda végül így is a
második helyre szorult.
A téli bajnokság gólkirálya
14 góllal Pörzse Lajos (Fregatt
TK) lett, a legjobb kapusnak
Kulcsár Ernőt (Tip-Top) választották.

Közzététel
A Kerka Kulturális Egyesület (8960, Lenti, Templom tér 5.)
2017. évi gazdálkodásának fő mutatói:
Mérlegfőösszeg: 3 223 eFt;
Közhasznú tevékenység bevételei: 3 696 eFt;
Közhasznú tevékenység ráfordításai: 1 751 eFt;
Tárgyévi eredmény: 1 945 eFt;
SZJA 1% bevétele: 179 eFt
Köszönjük az 1%-os felajánlásokat, kérjük a jövőben is
támogassák egyesületünket!

Ha elolvasta, adja tovább!

Lenti és Vidéke

1. A pályázat benyújtásának feltételei:
A kollégiumi férőhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik pécsi
egyetem vagy főiskola nappali tagozatán, (illetve tárgyévben
felvételt nyert) és megfelel azon egyetem és főiskola kollégiumi férőhely 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 férőhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának.
A férőhely másnak nem adható át.)
2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi ellátást
indokolttá teszik.
• a hallgatónak az elbírálást megelőző félévben elért jó tanulmányi eredménye (első évfolyamos hallgató esetén az érettségi
eredménye), választott szakterületével, vagy más tanulmányaival összefüggő kiemelkedő teljesítménye.
3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férőhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelező mellékletei:
• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos igazolása, első évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány másolata, valamint felsőoktatási intézmény igazolása a felvételről,
• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelő igazolások (munkáltatói
kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerű
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 átvehető, illetve igényelhető megcímzett, felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.),
vagy letölthető 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 érdeklődni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal, telefon: 92/500-722.
4. A pályázatok beérkezésének határideje: 2018. Augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról: 2018. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó pályázó automatikusan kizárja magát a részvételből.
6. Egyéb:
• A kollégiumi férőhely egy tanítási évre vonatkozik.
• Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az
általa elnyert férőhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a
pályázat kiírójának.
• A férőhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
• Azonos feltételek esetén elsőbbséget élveznek a megye kisebb
településén élő hallgatók.
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Gyereknap Nován
Május utolsó szombatján terített asztal várta, zsíros keidén is gyerekzsivajtól volt nyér zöldségfélékkel, palacsinhangos az IKSZT épülete és tával és lángossal lakhatott jól,
udvara Nován.
majd a kalóriákat pingpong
11 órától Böröcz Rolandék versenyen égethette.
várták nagyszerű gitárbemuta15 órakor kezdte műsorát a
tóval az ifjúságot. A kiállított híres Nagy Jonathán bűvész. A
gyönyörű darabokat nem csak gyerekeknek kölcsönadta bűvők szólaltatták meg, a gyere- erejét, kicsik-nagyok együtt
kek is kezükbe vehették, és ki derülve a lekonyuló varázsis próbálhatták őket. Siker- boton, álmélkodással figyelték
élménytől gazdag pillanatok
voltak. Eközben a kisebbek az
udvaron az óvónők társaságában színezhettek, majd felzengett a hegedű, s a zeneszóra
vidám táncot jártak.
A jelentkezők activityt
játszhattak, az ügyes kezűek
gyöngyöt fűzhettek, míg másokat épp átváltoztattak az ovi
dolgozói arcfestéssel, csillámtetkókkal. Ezalatt a szemfülesek észrevették, hogy áll már
az ugrálóvár és a trambulint is
megrohamozták. Aki mindeközben megéhezett, azt szorgos kezű segítőinknek hála, A tréfás varázslat.

Felhőtlen szórakozás…

az üres dobozból előkerülő
nyuszit, és lebegő asztalkáját.
Ezután az x-boksz előtt váltották egymást a táncolni vágyók, majd a nagyterembe
gyűlt mindenki. A rajz, activity, pingpong, és just dance
versenyek eredményhirdetése
következett. Senki nem maradt
ajándék nélkül, a helyezettek
külön jutalmat kaptak, s szokás szerint mindenki fagyival
olthatta a szomjat ebben a jó
időben.

Idén a gyereknap vasárnap
is folytatódott, közkívánatra
gyöngyfűzési
lehetőséggel,
majd a Tekergő Bábszínház
előadásával. Zsákbamacska osztás, majd just dance buli zárta
a napot.
A felhőtlen szórakozás lehetőségét a Nováért és Gyermekeinkért Alapítvány, és Nova Község Önkormányzata
biztosította, és köszönet jár a
Nyugdíjas Klub önkéntes segítőinek is.
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GÓ-NA újratöltve Szentgyörgyvölgyön

Eredetileg gyermekeknek épült, de rengeteg család, baráti társaság keresi fel.

A neves kézilabdás házaspár, Gódorné Nagy Mariann és
Gódor Mihály két évtizede telepedett le Szentgyörgyvölgyön
és hozta létre a GÓ-NA Őrségi
Szabadidőközpontot.
„Ezt a szabadidőközpontot
tulajdonképpen a gyerekeknek
építettük meg, ráépülve az osztálykirándulásokra, erdei iskolákra, a nyári táborokra, de itt a
gyerekek mellett rengeteg család jön gyerekekkel, baráti társaságok érkeznek sportnapokra.” – nyilatkozta régebben Gódor Mihály.
2017 végén a Gódor házaspár és az akkor frissen alakult
szentgyörgyvölgyi Elevenszeg
Szolgáltató és Kereskedelmi
Szociális Szövetkezet együttműködési szándéknyilatkozatot írt
alá egymással. A szövetkezet
ennek birtokában turizmusfejlesztés témakörben adott be
munkahelyteremtő pályázatot
az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
FÓKUSZ programjába. A pályázat nyert és a szövetkezet
idén áprilistól üzemeltetője lett
a 4 hektáros szabadidőközpontnak, melyben több mint 100 fő
részére szállás és étterem is
található.
„A pályázat maximum 8 fő
részére biztosít munkalehetőséget. A kedvezményezettek közmunkások és regisztrált álláskeresők lehettek, akik többek
között most a zöldterület karbantartását, és a szállások ellátását végzik. Mivel a szabadidőközponthoz étterem is tartozik, további 2 főt alkalmaztunk
a pályázati támogatáson kívül.”
– mondta el Liszkay Balázs, a
szociális szövetkezet elnöke. –

„A szabadidőpark jelenlegi féléves nyitva tartását egész évesre szeretnénk bővíteni. Ehhez
erős marketing, színvonalas
üzemeltetés és remek programok szükségesek. Az éttermet
szintén egész évben szeretnénk
üzemeltetni.”
Idén tavasszal a GÓ-NA
részt vesz egy EFOP-VEKOP
kísérleti projektben, mely során
az Oktatási Hivatal minősítette
és javasolta a szabadidőközpontot a programban résztvevő

iskolák számára, hogy a gyönyörű környezetben, különböző
témamodulokban a tanulás közösségi élménnyé tudjon válni
a gyermekek számára. A szövetkezet további turizmusfejlesztési tervei között szerepel a hamarosan megépülő
helyi termék bolt, melyben
reggeliző, kávézó és ajándékbolt is helyet kap majd. Az
üzlet kialakítására szintén a
megnyert pályázat ad lehetőséget.
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Az úszásé volt a főszerep
Úszóünnep volt a közelmúltban a Lenti Gyógyfürdőben,
ugyanis a helyiek voltak a házigazdái a XIX. Kerka Kupának és
a Somogy és Zala megyei régiós körversenynek. Kiss Tamás a
Lenti GYUK elnök-vezetőedzője a sportesemény megnyitója
után állt lapunk rendelkezésére a részleteket illetően:
– A szlovéniai Radenci csapatával kiegészülve nemzetközi a
versenyünk, a körverseny pedig az amatőr sportolókat célozza
meg, az országban az első húsz ranglistán belül és kívül elért
eredményeket, versenyzőket külön-külön díjazzuk. Nekem ez a
13. versenyem, természetesen együtt a szülőkkel, hiszen ők a
versenybírók, a segítők, a lebonyolítók és a versenynek helyt adó
Lenti Termálfürdő is egyre nagyobb súllyal kezeli az úszósportot. Az idén 140 nevezés érkezett a versenyre.
– Van fontossági sorrend a két viadal között?
– A Kerka Kupa nagyobb hagyományokkal rendelkezik, a
körversenyt néhány éve együtt szervezzük Keszthellyel,
Marcalival és Csurgóval. Tovább emeli a különlegességek sorát
a speciális, rendelkezésünkre álló 33 1/3 m-es medence.
– Mitől különleges?
– Az úszás távjait általában 50 m-es, ritkábban 25 m-es medencében teljesítik, itt tehát a 25 és 50 m-es specialisták is „meg
vannak lőve”, nekünk pedig ez az otthoni edzéskörülményeinket
jelenti.
– Milyen esélyekkel indulnak a versenyeken?
– A 2005-2007-es születésű korosztályban várok komolyabb
eredményeket, és indulnak a 2010-és 2011-es születésű kicsik,

140 nevezés érkezett a versenyre.

akiknek ez az első megmérettetésük. A Lenti GYUK 55 fővel
vesz részt ezen a versenyen.
Szerkesztőségünk természetesen megkapta a verseny eredményeit tartalmazó 12 (!) oldalas jegyzőkönyvet, helyhiány miatt
most eltekintünk a közlésétől. A Lenti GYUK csapatának ezúton
is gratulálunk az elért eredményekhez és további sportsikereket
kívánunk!

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

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

A Nagy László Teke Kupa résztvevői.

Tizenkilenc férfi és három
női csapat vett részt a Lenti
TK által egykori játékostársuk, Nagy László emlékére
rendezett nemzetközi tekeversenyen május 11-13 között
Reszneken – tájékoztatta lapunkat Stángli Tibor szervező. A háromnapos kupán Horváth László, Lenti polgármestere köszöntötte a résztvevőket.
A tornát a férfiaknál a
Resznek TK I. csapata nyerte a

Lenti TK és a Resznek II.
csapatai előtt. A hölgyeknél a
Teke Tikok csapata, az amatőr
férfiaknál a Fémtermék Zalaszentiván győzött. Egyéni legjobb Markó Attila (Lenti TK)
és Erdősi Tímea (Teke Tikok)
lettek, a legjobb teliző címet
Horváth Péter (Resznek TK),
a legjobb tarolóét pedig Bekő
Péter (Lovászi Bányász) szerezte meg.
dj

Lenti és Vidéke
Közéleti havilap

Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
Szerkesztõség:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Készült:
Göcsej Nyomda Kft.; Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./Fax: (92) 316-783
ISSN 1585-3411

16

Lenti és Vidéke

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

2018. június

