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Ez volt a harmincadik…

Kis- és nagybandák vágták a rendet, kötötték a kévét.

Lenti Város Önkormányzata Magyar Közút Nonprofités a
Zrt. Zala megyei igazgatósága által ünnepség keretében adták át
a felújított . Az eseményen előszKerka-hidat ör Vigh László
országgyűlési képviselőhöz fordultunk a beruházással kapcso-
latos kérdéseinkkel.

– Mintegy 2550 jármű halad át naponta átlagosan a 75-es
számú út ezen szakaszán, amely indokolttá tette a híd felújítását.
A Creaton üzem hatására megnövekedett a teherforgalom is, a
Kerka-híd teherbírása pedig korábban 32 tonna volt. A most át-
adásra kerülő híd megerősítést kapott, immár 80 tonna teherbírá-
sú, szélesebb nyomtávon lehet áthaladni rajta. Kiemelném a fel-
újítás menetét is, hiszen az előbb említett forgalom elterelésére
nem volt mód, így az egyik oldal építése mellett haladhatott a
forgalom fél sávon, majd következhetett a másik sáv megépítése.

A Zalaegerszegi Tesztpálya miniszteri biztosától még meg-
tudtuk, több utat is felújítanak terveik szerint a térségben, többek
között a Lenti-Mumor szakasz is sorra kerülhet. A beruházások
az egyébként 100 milliárdos országos program részeként való-
sulhatnak meg és felméréseik szerint 60 milliárd forint szüksé-
ges csak a zalai alsóbb rendű utak (3200 km-nyi -útvonal) meg
újítására a jövőben, melynek megvalósításáért sokat tesz a tárca.

A hídavató ünnepségen polgármester isHorváth László
köszöntötte a megjelenteket:

– A város keleti kapujának megújításáról beszélhetünk, 2017-
ben adtuk át a munkaterületet, köszönet illeti a beruházás
kivitelezőjét a kiváló munkáért, és a mintegy 300 millió forintos
forrásért Magyarország kormányának – mondta a polgármester.

– A mi életünkben is egyedi, hogy új hidat avathatunk, ez in-
kább a teljesen új utak építésénél jellemző, most a forr -ások birto
kában sikerült egy kritikus állapotban lévő műtárgyat felújí-
tanunk – tette hozzá az ünnepségen a Közút Zrt.Mórocz József,
megyei igazgatója. – A továbbiakban feladatunk még Mumor,
Bárszentmihályfa térségében az útburkolat felújítása, valamint
kiemelném a Rédics - Bödeházi bekötő út megújítását, mellyel a
Muravidék megközelítése válhat könnyebbé.
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Két és félszer nagyobb teherbírású lett

Az avatás pillanata…

A Térségi Kulturális Ran-
devú, a Göcseji Dombérozó
harmadik alkalommal fogja
össze huszonnégy település

helyi értékeit és hagyomá-
nyait bemutató rendezvé-
nyeinek sokaságát, melynek
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A 2021-2027 közötti támo-
gatási időszakban az innováció
és a fenntartható, élhető kör-
nyezet két olyan terület, amely-
re az Európai Unió több forrást
szán közölte az innovációs–
és technológiai miniszter Zala-
egerszegen -, az 1,4 milliárd fo
rint ráfordítással létesült hul-
ladékválogató üzem július ti-
zenharmadiki avatásán.

Palkovics László kiemelte:
a fenntarthatóság egyik fontos
eleme, hogy mit kezdünk azzal
a hulladékkal, ami keletkezik,
de a legfontosabb – ami tuda-
tossági és szabályozási kérdés
egyszerre – hogy kevesebb
hulladék keletkezzen.

Jövőnek szóló üzenet

Az új üzem avatásán részt
vett többek között Vigh László
országgyűl dr. Pálési képviselő,
Attila, a megyei közgyűlés
elnöke, , ZalaBalaicz Zoltán -
egerszeg polgármestere.

A és a3B Hungária Kft.
Szabadics Zrt. konzorciumi
együttműk -ödésével megvaló
sult hulladékválogató üzem
felépítéséhez a Gazdaságfej-
lesztési és Innovációs Opera-
tív Program (GINOP) pályá-
zatán 506 millió forint támo-
gatást nyertek el, a fennmara-
dó összeget önerőből finan-
szírozták ismertette– Nagy
Zoltán -, a kft. ügyvezető igaz
gatója.

Balról Palkovics László, Vigh László, dr. Pál Attila és Ba-
laicz Zoltán.

Jubileumi aratás és cséplés Nován

Tiszta szívből jövő hagyományápolás

Hatalmas, megérdemelt sikert arattak a világhírű muzsikusok.

részeként valósult meg a XXX. Göcseji Aratónapok- Kézikaszás
Arató és Cséphadarós Cséplőverseny július 14-én .Nován

A reggeli órákban az ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét
a két rangos esemény, melyen a szervezők mellett aVigh László,
térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta e programsorozat
falvak életében betöltött jelentőségét.

Az országos rangúvá vált népi kulturális kavalkád házigazda
szerepét betöltő község harmadik évtizede vállalja fel e tájegy-
ség hagyományait felsorakoztató fesztivált, melynek egyik fő
szervezője a település polgármestere, .Lendvai Jenőné

– Nova életében évente a legjelentősebb esemény, amelynek
célja főként a hagyomány továbbvitele, és megmutatni a fiatal
korosztály számára, hogy őseink milyen fáradságos munkával
szenvedtek meg a kenyérgabonáért. Mi úgy mondjuk, hogy
Nova „Göcsej szíve”, ezért is csatlakoztunk a Göcseji Dombé-
rozó rendezvénysorozathoz, valamint az időpont is egybe esik.
Az idén igyekeztünk egy kicsit különlegesebb programmal ké-
szülni. Első alkalommal kerül megrendezésre a I. Göcseji Tarló-
futóverseny és az Élő Bika Rodeó Közép-európai-bajnokság,
valamint nagy örömünkre elfogadta meghívásunkat a 100 Tagú
Cigányzenekar. Az arató bandák idén zalai településekről nevez-
tek be a versenybe, az előző években más megyékből és a hatá-
ron túlról is jöttek a megmérettetésre, de reméljük, hogy néző-
ként érkeznek érdeklődők – foglalta össze a rendezvény lényegét
a polgármester asszony.

A kis- és nagy aratóbandák hagyományos eszközökkel (ka-
sza, fagereblye, favilla) a kezükben, és aratóétkekkel a kosaraik-
ban kivonultak a mezőre, ahol az előre kimért parcellán kellett
kézi erővel learatni a búzát. A kaszapengéses, gabonaszagú
levegőben, a dalra fakadt asszonyok körében a férfiak rendet
vágtak, majd a búzamező fogyásával, sokasodtak a keresztek.

A kaszásokból, marokszedőkből, kévevetőkből és kötözőkből
álló bandák a déli órákban fejezték be a munkát, majd az öttagú
zsűri bírálta a tarló magasságát, a tarló-és a kéve egyenletes-
ségét, rendezettségét, kötözés-és a keresztek minőségét, keresz-
tezést és a tarló tisztaságát is, valamint a mezőre kivitt, a tábla
szélén megterített étkek hagyományhoz igazodó jellegét. Az
ebédet követően a cséphadarós cséplőverseny következett tíz
percben, ahol figyelni kellett a megtisztított gabona minőségére,
a kicsépelt mag mennyiségére.

A bíráló bizottság szavazata alapján az aratóverseny nagy-
bandái közül a , a kisbandákGyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület
tekintetében a bizonyult aZalabaksai Kulturális Egyesület
legügyesebbnek. A cséphadarós cséplőversenyt a Lakhegyi Ön-
kormányzat Hagyományőrzői nyerték. A legszebb aratókoszorú

elkészítése idén a nagykutasi keze munkájátNémeth Mihályné
dicséri. Az aratóétkek kategóriájában a Nagykutasi Népdalkör
nyert. A kasza karbantartási művelete, a kaszakalapálás a zala-
baksai sikerült a legjobban. I. Göcseji Tarló-Szép Gyulának
futóverseny győztese két fiatal lett, a lenti és aKulcsár Patrik
novai .Jakab Renáta

Újdonságként jelent meg a programok sorában az Élő Bika
Rodeó Közép-európai-bajnoksága, amely igazi látványossággal
szolgált. A nézők a vakmerő vállalkozók és a bika viadalát,
vadnyugati hangulatot teremtve, szalmabálákon ülve izgulhatták
végig. Az elszánt küzdelemben legügyesebben Horváth Kristóf
tudott fent maradni a vad bika hátán.

A rendezvénysátor színpadán különböző zenei stílust képvi-
selők álltak a közönség elé, közülük is kiemelendő a már említett
harminc éve alakult Magyar Örökség díjas, világhírű 100 tagú
cigányzenekar, valamint a szintén méltán népszerű, és Zalában
gyakran fellépő Ismerős Arcok Együttes. A versenyek közötti
percekben bemutatta produkcióját számos megyei hagyomány-
őrző csoport is. A gyermekek számára körhinta, láda-vasút,
különböző nép játékok tették szórakoztatóbbá a fesztiválon
töltött órákat. Az esti programok között aratóbál és tűzijáték,
valamint koncertek szerepeltek.

Török Irén
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A „Napsugár” Család- és
Gyermekjóléti Központ és Szol-
gálat Lenti sikeres pályázatot
adott be az „Erzsébet a Kárpát-
medencei gyermekekért alapít-
vány”-hoz ott alvós, zánkai
nyaralásra.

– Az intézményünk ellátási
területéről július 15-20-ig
mintegy 32 hátrányos helyzetű
gyermeket tudtunk elvinni erre
hatnapos táborozásra – tájé-
koztatott Bujdosóné Bagó Ju-

Hátrányos helyzetű gyermekek táborozhattak
Sokan még nem voltak a Balatonon

dit intézményvezető a részle-
tekről. – A gyermekek jelentős
része még soha nem vett rész
üdülésen, nem voltak a Balato-
non. A megérkezéskor minden
gyermeket megajándékoztunk,
a meglepetés-csomagban háti-
zsák, törölköző, sapka, póló és
kulacs volt.

– Kik voltak a segítői a
táborban?

– A gyermekeket hárman
kísértük (Goldfinger Tünde,

Háder Erika), biztosítottuk a
felügyeletüket, valamint prog-
ramjaikat koordináltuk. A tá-
borozás alatt többek között
sétahajóztak, óriáscsúszdáztak,
trambulinoztak, íjjal lőttek,
mese-színházban, zenés-szín-
házban voltak, Vastag Csaba
koncerten, táncházi progra-
mon, hősök napi rendezvény-
kavalkádon vettek részt, va-
lamint majdnem minden nap
jutott idő a fürdőzésre is. Hall-
gattak drogprevenciós, és in-

ternet veszélyeiről szóló elő-
adást. Itt szeretném megkö-
szönni azoknak az önkormány-
zatoknak a támogatását, ame-
lyek segítették a program meg-
valósítását, a Volán vállalatnak
a hozzáállását, aki rugalmas
szervezéssel biztosította a cso-
port utazását, valamint a kísérő
felnőtteknek a lelkiismeretes,
gondoskodó munkájukat – zár-
ta gondolatait Bujdosóné Bagó
Judit.

-d-
A táborozó gyerekek a Balaton partján.

Több tagból álló zsűri érkezett a közelmúltban . ALentibe
Virágos Magyarország környezetszépítő verseny keretében Lenti
zsűrizését végezték el a helyszínek bejárása után. Lancsák Lajos
nyugalmazott főkertészt, a zsűri vezetőjét kértük fel az értékelés
szempontjainak bemutatására.

– Az idén immár 25. évét éli a virágos Magyarország ver-
seny, amely mozgalom országunk szépítéséről szól. Nemzetközi
versenyről beszélünk, hiszen a legjobbak a határokon túli meg-
mérettetésen is részt vesznek. Általában tájrendezők, tájépítők,
kertészek alkotják a zsűrit, a Főkertész Szövetség, és a Turizmus
Ügynökség delegálásában.

– Hogyan tudná összefoglalni az értékelés szempontjait?
– A virágok mellett természetesen szempont az egész

település rendezettsége, a környezetvédelem, a civil részvétel, a
lakosság, a helyi önkormányzat bevonása, hozzáállása.

– Mit tapasztalt városunkról az előbbi szempontok alapján?
– Harmadik alkalommal járunk Lentiben, megfigyelhető a

fejlődés, különösképp a szálloda átadása után és egyediek a
sokak által kedvelt virágos köztéri kompozíciók. Ezek az utóbbi
formázott „virágszobrok külön értékelésre kerülnek. A virágok”
kiültetésénél egyébként figyelembe vesszük az összeültetéseket,
a színharmóniát, a méreteket, a beültetés, a felület egységét és
borítottságát, fontos szempont, hogy a klímának megfelelő növé-
nyeket használjanak.

Horváth László, Lenti polgármestere a következőket tette
hozz -á érdeklődésünkre: Már különdíjjal is elismerték városszé
pítő törekvéseinket, sőt tavaly az Év Települése Díjat is elnyer-
tük, tehát a szakértő zsűri is honorálta a városban folyó fejlődést

Versenyben a „Vir ”ágos Lenti   címért

és munkát ezen a területen. Mindehhez hozzátartozik, hogy a
környezetbarát közlekedési módokat, az alternatív energia fel-
használást népszerűsítsük, mindezt már gyermekkorban az ok-
tatás által is elérjük. Talán a „zöldítés programunk a „Zöld”
Város projekt a legnagyobb, amely révén sok-sok zöld”
felülettel, parkkal gazdagodhat a régi temető, fürdő környezete,
de az autóbusz-pályaudvar és a piac környezete is ezek mellett
az értékek mellett újulhat meg.
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A zsűri tagjai a polgármesteri hivatal előtt.
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Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról

100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény

Akció a
Sári Fotónál

Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117

E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

2018. július 29-én község testvértelepülésiSzentgyörgyvölgy
megállapodást kötött községgel (Bihar megye, Ro-Kiskereki
mánia). A megállapodás aláírását a két község már több mint egy
éve elhatározta, azonban a tavaly ilyenkor leesett nagy mennyi-
ségű csapadék és erős vihar meggátolta a szentgyörgyvölgyieket,
hogy elhagyják településüket, és aláírják a dokumentumot. A ro-
mániai önkormányzati rendszer szerint Kiskereki község három
településből áll: és maga Kiskereki,Érkeserű, Asszonyvására
népességszámuk összesen kb. 2400 fő, akik nagy többségükben
magyar anyanyelvűek.

Kiskereki község vezetése tudatosan fejleszti kapcsolatait,
testvértelepülései között szlovák, szlovén, kárpátaljai magyar
települések is vannak az anyaországi falvakon kívül. Idén jú-
liusban a szentgyörgyvölgyi küldöttség részt vett a háromnapos
Hímeshát Sziget Fesztiválon Érkeserűben, ahol egyben Szent
Anna-napi búcsú is volt. A fesztivál második napján ünnepélyes
keretek között írták alá a testvértelepülési megállapodást.

A felek többek között megállapodtak abban, hogy „országaik
fejlettségi fokát figyelembe véve, együttműködnek a gazdaság, a
környezetvédelem, az oktatás, a kultúra, a sport stb. területén.
Szeretnék megteremteni a kölcsönösen előnyös gazdasági
együttműködést a két településen működő gazdasági természe-
tes- és jogi személyek között. Kiemelten szeretnék támogatni a
helyi mezőgazdasági és kereskedelmi tevékenységet, ösztönözni
a beruházásokat, valamint kialakítani a kis- és közepes vállal-
kozások közös kapcsolatrendszerét. A felek szeretnének együtt-
működni az őket körülvevő környezet fokozott védelmének terén
is. Ennek érdekében egy olyan közös tervezetet dolgoznak ki,
amelyik megelőzi, illetve csökkenti a már létező környezet-
szennyezés mértékét, és megőrzi az illető táj ősi jellegzetes-
ségeit, illetve ökológiai egyensúlyát . (Részlet a megálla” -
podásból.)

– Kiskereki barátaink – ígéretük szerint – Szentgyörgyvölgy
szeptember végi falunapján látogatnak el hozzánk – mondta el
riporterünknek alpolgármester.Gaál Albert

(VZs)Varga Zsuzsanna Szentgyörgyvölgy és Nyíri Sándor Kiskere-
ki polgármestere írta alá a megállapodást.

A Szent Anna-napi búcsún is részt vettek.

Szentgyörgyvölgy első testvértelepülése Kiskereki

Két kilométer hosszban, a
86-os számú főútig mintegy
240 millió forint értékben újul
meg a és köztiLenti Csesztreg
útszakasz.

A munkákat nemrég sajtó-
tájékoztatóval egybekötött be-

Útfelújítás Lenti és Csesztreg között
A vízelvezető rendszert és a padkát is rendbe teszik

járáson tekintette meg Vigh
László országgyűlési képvise-
lő, miniszteri biztos, Mórocz
József, a Magyar Közút Non-
profit Zrt. megyei igazgatója
és , Lenti pol-Horváth László
gármestere.

– Az országos útfelújítási
programban mintegy 100 mil-
liárd forintból újítunk fel uta-
kat – mondta Vigh László. –
Ebből valósul meg ez a felújí-
tás is. A Lenti-Csesztreg sza-
kaszon nagy a forgalom, mint-
egy 2500 személyautó halad át
naponta, ezért is vált szüksé-
gessé ez a felújítás.

Lenti polgármestere azt hang-
súlyozta, hogy sokan járnak ezen
az úton munkába és iskolába
közlekedők is, de mellettük je-

lentős a turistaforgalom ezen a
részen, hiszen a lenti fürdőt fel-
keresők egy része is ezen a sza-
kaszon érkezik a városba. Hor-
váth László arról is beszélt, hogy
a közeli lentikápolnai város-
részben is sor kerül útfelújításra.

Mórocz Józseftől megtud-
tuk, hogy mintegy 240 millió
forint értékben végzik a mun-
kát, a vízelvezető rendszert és
az útpadkát is rendbe teszik és
két buszmegállóhely is meg-
újul. Hamarosan Csesztreg kör-
nyékén újabb szakaszon indul
el a munka, és jövőre további
egy kilométeres szakasz felújí-
tására is sor kerül ezen a részen.

Két kilométer hosszban újul meg az út.
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A Kerka Táncegyüttes tagjai Bulgáriában.

Az ünnepi felvonuláson.

Lenti Város Önkormányzata az EFOP-3.9.2-16-2017-
00040 „Humán-kapacitások fejlesztése a Lenti járásban”
projekt keretében 34-762-01 Szociális gondozó és
ápoló képzést indít.
Képzés óraszáma: 1340 óra
Képzés várható indítása: 2018. augusztus
Képzés várható befejezése: 2019. szeptember
Oktatási napok: hétfő, szerda 14 -től40

Elméleti képzés helye: ZSZC Lámfalussy Sándor
Szakképző Iskolája (8960 Lenti, Petőfi Sándor út 23.)
Gyakorlati képzés: Kolping Gondozási Központ Lenti és
Kistérsége (8960 Lenti, Templom tér 11.) által biztosítva
egyéni beosztás szerint
Képző által biztosított egyéb feltételek:

– szakmai alkalmassági vizsgálat
– tankönyvcsomag
– védőoltás
– munkaruha

Képezhető maximális létszám: 15 fő
Jelentkezés a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
Lámfalussy Sándor Szakképző Iskolájában (8960 Lenti,
Petőfi Sándor út 23.) személyesen, vagy az
iskola@lamfalussy-lenti.sulinet.hu e-mail-címen.
Érdeklődni a 06-92/551-223-as telefonszámon.

Kategóriájában első helyezést ért el a bulgáriai táncverse-
nyen, a lenti . , a tánccsoportKerka Tánccsoport Borsos Bertalant
egyesületi vezetőjét a verseny helyszínéről, menetéről és a
hagyományos nyári táborukról is kérdeztük.

– Nagyon jó híre volt a bulgáriai fesztiváloknak, régóta
szerettünk volna ellátogatni egy ilyen megmérettetésre – kezdte
beszámolóját Borsos Bertalan. – Nem csalódtunk, a szervezés, a
kiszolgálás is magas színvonalú volt, tengerpart melletti 700 fő
befogadására képes szálloda komplexumban laktunk, tehát
minden adva volt a jó szerepléshez.

– Mennyi ideig voltak Bulgáriában?
– Sajnos rövid ideig, ugyanis ez egy háromnapos művészeti

fesztivál volt, tehát több művészeti ág is képviseltette magát a

A Kerka Tánccsoport Bulgáriában

versenyen, egyéni fellépők, énekesek, kórusok, táncosok,
csoportok.

– Milyen koreográfiákat mutattak be a versenyen?
– Mezőségi táncok adták a fellépésünk alapját, három külön-

böző helyszínen zajlottak az események, mindenhol volt egy
zsűri, amely aztán döntött a helyezésekről. A tánccsoport kate-
góriájában lettünk elsők.

– A nagyon szép siker után zajlanak tovább hagyományos
nyári programjaik is.

– Igen, hagyományosan Lovászi ad otthont táborainknak, a
közelmúltban a Kerka Tánccsoport utánpótlás korú gyerekei
táboroztak ott, Kiss Norbert koreográfus dolgozott velük és sike-
rült egy teljesen új anyagot megalapozniuk.

dj

Egyre gyakoribbak Zalában
a borünnepek, s ez is jelzi a
szőlőkult -úra reneszánszát me
gyénkben.

Minap a Gyenesdiási Bor-
napok rendezvénysorozaton is
ezt emelte ki többek között
Manninger Jenő országgyűlési

Hagyományőrzés és kultúra

képviselő. , aPácsonyi Imre
Zala Megyei Közgyűlés alel-
nöke pedig a hagyományőrzés
és a kultúra fontosságáról be-
szélt, megemlítve, hogy a Gye-
nesdiási Bornapok gazdag prog-
ramsorozata jelentősen hozzá-
járul ennek népszerűsítéséhez.

Pácsonyi Imre a hagyományőrzés fontosságát is említette.
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Az elmúlt számunk 4. oldalán (balról a máso-Berkes József
dik) zalabaksai szerző a budapesti k -önyvbemutatót ábrázoló fo
tón látható, a kiadó képviselője, testvére, ismerősei társaságá-
ban, Kulcsár József fotója tévesen jelent meg ennél az anyagnál.

Kulcsár József tornyiszentmiklósi szerző könyvét és fotóját
jelen lapszámunkban, ezen az oldalon mutatjuk be. Berkes
Józsefet természetesen ismerik Kerkakutason, azok nevét nem
ismerik, akiknek a fejfája már elkorhadt a temetőben és nekik
állít emléket az író. Az elírásért és a téves fotó megjelenésért az
érintettektől elnézést kérünk.

A születésű, k -tornyiszentmiklósi ésőbb Cserkúton pedagógus
ként dolgozó emlékezve, „Fakadó virágok címKerti Sándorra ” -
mel jelentette meg helytörténész legújabb kötetét.Kulcsár József
A települési énekkar és a kulturális egyesület névadójáról (nevét
a cserkúti kultúrház is felvette) a szerzővel beszélgettünk, akinek
egyébként a megjelentetett könyv a negyedik helytörténeti
kötete.

– Egy kis faházikóban laktak a szülei, itt volt kisbéres, majd
iskolái elvégzése után pedagógus lett és Cserkúton volt tanító
Kerti Sándor – avat a r – -észletekbe Kulcsár József. Közel két
száz versét közlöm a könyvben, melyeket soha nem vállaltak fel
az akkori kiadók.

Kulcsár József egyébként 25 éven keresztül vezette a tor-
nyiszentmiklósi kultúrházat, közel kétezer archív (legtöbb saját
készítésű) fot -óból összeállította Tornyiszentmiklós település éle
tét, múltját bemutató kötetét, megírta a helyi általános iskola tör-
ténetét és „Egy lendvaújfalusi cselédgyerek visszaemlékezései”
címmel önéletrajzi ihletésű kötetben állított emléket a néhai 29
cselédnek, akik egykoron a lendvaújfalusi Eszterházy-urada-
lomban dolgoztak.

– 1975-ben ment Kerti Sándor nyugdíjba, addig leveleztünk
és egy személyes látogatásunk alkalmával adta át teljes
hagyatékát, melyet a mai napig megőriztem és később több
helyen be is mutattam – tértünk vissza a szerzővel legújabb
kötetére. Nagyon fontosnak tartottuk a családommal az ő–
emlékének ápolását, hiszen ezáltal ismerhette meg szülőfaluja és
saját családja is, hogy milyen nagyszerű ember is volt ő. Életé-
ben nem igen ismerték el költészetét, volt, amikor megyei elöl-
járók utasították el verseit, ma már tudhatjuk, hogy a revizionista
tartalmak miatt. 18 évig lehettem barátja Kerti Sándornak, ma
már több kulturális intézmény és csoportosulás viseli nevét,
méltó emléket állítva munkásságának. Sokszori találkozónkon
kiderült, minden vágya az volt, hogy verseit, írásait nyomta-
tásban láthassa. Ezt a vágyát családommal együtt úgy érzem
teljesítettük. Sajnos ezt ő már nem élhette meg.

dj

A falu szülöttjének állított emléket

Kulcsár József a kötetével.

A Belügyminisztérium tá-
mogatásával, az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesz-
tések címén, két utca burkolatát
is felújította a önkor-pákai
mányzat. a be-Lukács Tibor
ruházás kapcsán elmondta,
terveik között – hasonló for-
rásokat igénybe véve – a falu
több útjának felújítása is sze-
repel:

– Jelenlegi programunk ke-
retében a Rákóczi utca teljes
hosszában új aszfaltréteget ka-
pott, amely 360 méter burkola-

Új burkolatot kaptak a pákai utcák

Megújuló utcák Pákán.

Folytatják a felújításokat

tot jelent. A Petőfi utcát pedig
részben újítottuk fel.

– Milyen költségeket jelen-
tett az aszfaltozás?

– Az összköltség 18,6 mil-
lió forint volt, ebből az önrész
2.27 millió forintot tett ki. Ter-
mészetesen szeretnénk folytatni
a megkezdett útfelújításokat,
további támogatásokat nyerve a
Petőfi utca hátralévő szakasza,
majd a Hegyalja út megújítása
következhet – tájékoztatott Lu-
kács Tibor polgármester.

(d)
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Anno a Magyarországra
érkező turistákat, amikor
hazánkról kérdezték, a gu-
lyáson és csikósokon kívül
nem tudtak többet megem-
líteni. Pedig egy országot,
egy népet a turista látvá-
nyosságokon túl az ételein
keresztül lehet igazán meg-
ismerni. Így tudjuk meg, ho-
gyan gondolkodnak és vi-
szonyulnak az országukhoz.

István, amikor külföldön
nyaral a családdal, mindig
főz. Ez neki pihenés és szó-
rakozás egyben, mert imád
új dolgokat kipróbálni, helyi
alapanyagokból, helyi étele-
ket főzni. Ehhez nem csak
főzni kell tudni, de alaposan
meg kell figyelni a helyi
szokásokat, amelyek több
száz éven keresztül alakul-
tak ki.

István áll a helyi piacon
a hűtőpult előtt, tanácstalan,
mert egy jó sonkát szeretne
vásárolni a reggelihez a csa-
ládnak. Már korábban hal-
lotta ismerőseitől, hogy a
helyi sonkát ki kell próbálni.
Leveszi azt a fajtát, amit a
legtöbb turista választ, ekkor
veszi észre, hogy a mellette
álló azt figyelte, vajon me-
lyiket fogja választani. A
helybéli sajnálkozó mosoly-
lyal konstatálja a választást,
majd tört angolsággal ma-
gyarázza, nem ez a legjobb
és átad egy másikat.

István elgondolkodik. Ő
vajon megtette volna ezt egy
turista kedvéért? A Balato-
non megmutatta volna a leg-
jobb lángossütőt egy tu-
ristának?

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Nem elég turistának lenni…

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Immár évtizedes hagyomá-
nyai vannak aZalabaksán
Családi Nap és III. C. kategó-
riás fogathajtó versenynek. A
részletekről a délelőtti főzőver-
seny idején kérdeztük Hor-
váth Ottót, a falu polgármes-
terét.

– Falunapként kezdtük a
programok szervezését több
évtizede, melyeket különböző
közösségi és kulturális prog-
ramokkal egészítettünk ki –
idézi fel a múltat a polgár-
mester. – Mivel lovat szerető
falubeliek éltek a településen,
azzal az igénnyel kerestek meg,
szervezzünk a sporttársaknak
versenyt, így munkalovak fo-
gathajtó versenyét kezdtük el
annak idején. Birtokomban
vannak azok a videokazetták,
amelyen a helyi fuvarosok ne-
héz munkalovakkal, szeke-
rekkel mérik össze tudásukat
a falu sportpályáján. Azóta már
profibbá vált a verseny hiszen
Szalár Róber – aki a Zalalövő
és Környéke Lovas Sport
Egyesület tagja – ideköltözött
és szervezni kezdte a fogat-
hajtó versenyeket. Helyszí-
nünk a Baksa-tó és környéke
pedig kiváló körülményeket biz-
tosít az egész napos, minden
korosztályt megszólító prog-
ramokhoz.

– Milyen programokat szer-
veztek a falunak és az érdek-
lődőknek?

– Kirakodó vásár és játszó-
ház, kézműves foglalkozások,
főzőverseny várja az érdeklődő-
ket és két kondérban már az
ebéd is fő a vendégeinknek. A
rendezvényt egyébként az
EFOP 1.5.3-16-2017-00069

Családi Nap Zalabaksán
Hagyomány lett a fogathajtó verseny

számú pályázatunkból finan-
szírozzuk, csatlakozott a szer-
vezéshez még a helyi Kulturá-
lis és Ifjúsági Egyesület is.

Megtudtuk, hogy a főző-
versenyre – melyet a Betyár-
tanya étterem szervezett – ki-

lenc csapat nevezett, az étke-
ket pedig szabadon választ-
hatták meg a résztvevők. Az
idei legnépszerűbb étel a vad-
pörkölt volt, több bográcsban
is ilyen étel rotyogott.

dj

A fogathajtó verseny előkészületei.

Kézműves foglalkozások is szerepeltek a programban.
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

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

A BABATI HÚSÜZEM KÖRMEND
„C” KATEGÓRIÁVAL RENDELKEZŐ
ÁRUTERÍTŐ GÉPKOCSIVEZETŐK

JELENTKEZÉSÉT VÁRJA!
Munkaidő: hétfőtől péntekig

Munkabér: megegyezés szerint
Tel: 30/2276-636

Idén is sokakat vonzott a
július közepén megrendezett
háromnapos Fatemplom Fesz-
tivál . A zeneiMagyarföldön
programok mellett idén képző-
művészeti kiállítás is színesí-
tette a rendezvényt. A temp-
lomban fotómű-Olasz Ferenc
vész freskókról készített fotói-
ból nyílt kiállítás és a művész
munkáit tartalmazó összeállí-
tást is bemutatták.

A zenei programban fellé-
pett mások mellett a Csík ze-
nekar Kaláka együttes, a és

Fatemplom Fesztivál Magyarföldön
Palya Bea is. Az időjárás nem
volt kegyes ez alkalommal a
szervezőkhöz, Szörényi Leven-
te Vujicsicsés a , valamint a
Neil Young Sétány koncertje is
elmaradt, de így is jó hangu-
latban telt a rendezvény, az esti
templomban megtartott elő-
adásokra is maradtak az ér-
deklődők.

Vasárnap ökumenikus is-
tentisztelet zárta a fesztivált,
melyen a koncertet adó mű-
vészek közül is többen köz-
reműködtek.

A Káka együttes is fellépett.

Palya Bea énekelt.

A verseny egy pillanata.

Negyedik alkalommal rendezték meg július közepén Resz-
neken,a Zala megyei kettes fogathajtó bajnokságot. A helyi
sportpályán megtartott rangos versenyről pol-Kercsmár István
gármestert kérdeztük:

– A fogathajtók és a fogatok már délelőtt megérkeztek a
község sportpályájára. 12 fogat vett jelezte indulását. Érkeztek
versenyzők Vas és Somogy megyéből is, de zömmel Zala
megyei versenyzők indultak.

– Hogyan zajlott a lovas program?
– Az ünnepélyes megnyitó után vette kezdetét a kétfordulós

akadályhajtás. Igen látványos, izgalmas versenyt láthattak az
érdeklődők. Ezek után eredményhirdetés és tombolasorsolás
következett. Tombolát a verseny ideje alatt lehetett vásárolni,
értékes nyereményeket nyerhettek, a fődíj egy bárány volt.

A reszneki Zala megyei kettes fogathajtó bajnokság ered-
ménye:1.Török Gyula (Kanizsa Lovas Klub), 2. Lebics István
(Zalalövő és Környéke Lovas Sport), 3. Szalár Róbert (Zalalö-
vő és Környéke Lovas Sport).

dj

Fogathajtó verseny Reszneken

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A Zala Megyei Szent Ra-
fael Kórházban 2014-ben uniós
forrásból, 6,1 milliárd forintos
beruházás vette kezdetét, amely
főként a Kardiológiai és Szív-
sebészeti Centrum kialakítását
tűzte ki célul. A tervezett épü-
letek mintegy 85 százalékban
készültek el, de a Zöld épület
rekonstrukciója félbe maradt,
mivel a vállalkozó levonult az
építkezésről. 2018. augusztus
3-án a Szívcentrum előtti par-
kolóban, sajtótájékoztató kere-
tében kaptunk információkat a
várható kedvező fejleményekről.

Vigh László országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos
köszöntötte a sajtó munkatár-
sait, jelezve, hogy Zalaeger-
szeg egyik legnagyobb építke-
zése történik az egészségügyi
intézmény területén.

A kialakult helyzetet felvá-
zolva utalt rá, hogy az új Szív-
centrum 3,8 milliárd forintos
költségvetésből valósult meg,
míg a régi szárny felújítása 2,3
milliárd forintból történik meg,
melynek folytatása közel há-
rom évig váratott magára. Ez
idő alatt számos jelzést kaptak

Folytatódik a kórházi rekonstrukció Egerszegen

a korszerűsítés befejezését il-
letően, amelyre vonatkozóan
mára pozitív választ tudnak
adni.

Az ismételten kiírt közbe-
szerzési pályázatot elnyert
ZÁÉV Zrt. Pe-képviseletében
resztegi Imre vezérigazgató
szolgált tájékoztatással. Hang-
súlyozta, hogy a kivitelezésre
vonatkozó vállalkozási szerző-
dés aláírására 2018. július 24-
én került sor, majd ezt köve-
tően átvették az építési terü-
letet. A szakember utalt rá,
hogy a rendelkezésre álló terv-
dokumentumok birtokában, a
Zöld épületben közel 6000
négyzetméternyi az a terület,
ahol a napokban elkezdődött a
munka, míg a mellette lévő
szárnyban 800 négyzetméteren
irodák kialakítása veszi kez-
detét, végül a környezet rend-
be tételére kerül sor.

Dr. Halász Gabriella fő-
igazgat -ó kiemelte, hogy az in
tézmény vezetői is várták az
építkezés folytatásának idejét,
hiszen a zavartalan gyógyító
munka érdekében mielőbb
megoldást kellett találni. A

beruházás végeztével, a ter-
veknek megfelelően a pózvai
telephelyről az aktív betegellá-
tást végző osztályok egy közös
helyen fognak integrálódni,
melynek eredményeként ma-
gasabb diagnosztikai-és sür-
gősségi ellátásban részesülhet
az onkológia, a kardiológia,
valamint a pulmonológiai rész-
leg is. Említést tett arról, hogy
a fejlesztés magába foglalja új
eszközök (műtőasztalok, sebé-
szeti lámpák, képerősítők) be-
szerzését is, melyekkel a köz-
ponti műtőt fogják korszerűsí-
teni. A kórház középső épüle-
tében a diagnosztikai tömb

harmadik emeletén a gazdasá-
gi működéshez szükséges iro-
dák kialakítására kerül sor.

A sajtó munkatársainak le-
hetőségük volt a rekonstrukció
külső megtekintése mellett a
belső, nyers állapotot is meg-
ismerni, amely a tervek szerint
2019. január 31-re nyeri el a
tervek szerinti végső állapotát.

A következő h -ónapok tör
ténéseivel kapcsolatosan mind
a kórház vezetése, mind pedig
a kivitelező türelmet és meg-
értést kért az a betegek, láto-
gatók, valamint a kórházban
dolgozók részéről egyaránt.

Török IrénA sajtótájékoztatón dr. Halász Gabriella, Vigh László és Pe-
resztegi Imre informálta az újságírókat.

A befejezésre váró Zöld épület jelenlegi állapota.

Utakat avattak a falunapon július közepén. AGosztolában
munkálatokkal már korábban elkészültek a településen, mint-
egy 20 millió forint forrásból megvalósult fejlesztés során
beltéri utakat tettek rendbe.

A rendezvényen részt vett országgyűlési kép-Vigh László
viselő, miniszteri biztos és , a Zala Megyei Köz-dr. Pál Attila
gyűlés elnöke is.

Vigh László köszöntőjében arról beszélt, hogy a fejlesz-
tések mellett örömteli hír, hogy az elmúlt években emelkedett
az állandó lakosok száma.

– Megnégyszereződött a település lakosságszáma, ilyen
eredménnyel nem sokan dicsekedhetnek, hiszen a lélekszám a
legtöbb helyen fogy – mondta Vigh László. – Minden település
sorsát el lehet dönteni pozitív irányba, itt ez megtörtént.

Az avató előtt , a település vezetője elmond-Balogh Ferenc
ta: egy elhanyagolt települést vett át mikor polgármester lett,
azóta jelentős változások történtek. A település lélekszáma 17
főről 65-re emelkedett.

– Szanatóriumként működik a település, hiszen a tisztaság,
a csend és a nyugalom adott Gosztolában. A helyiek az
idegenforgalomból élnek, mára járdákat, utakat újítottak fel,
rendben van a víz- és áramhálózat is – mondta a polgármester.

A rendezvény a nemzeti színű átvágásával és hordógurí-
tással ért véget.

Gosztolai útavatások

Vigh László (balról), Balogh Ferenc és dr. Pál Attila az út-
avató ünnepségen.
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A rendelkezésre álló 219,44 millió forint támogatásból az
alábbi tevékenységek valósulhatnak meg:

A települési Önkormányzatok által fenntartott alapszíntű
humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek képzé-
se, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgál-
tatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös
tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének
a biztosítására, egyéni szakmai képzések biztosítása,
illetve települési/intézményi szintű speciális képzések
szervezése valósul meg.
A projekt támogatja a gyermekek és tanulók – kiemelten
a hátrányos helyzetűek – személyiség és kompetencia
fejlesztését, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését
elősegítő iskolán kívüli programok megvalósításával, a
tudatos pénzügyi magatartás, a fenntartható fejlődés
jegyében. Közneveléshez és felsőoktatáshoz való egyen-
lő hozzáférést, a települési ösztöndíjrendszer és a
felsőoktatásban tanuló ösztöndíj program segíti.
A pályázat hozzá kíván járulni a projekt céljainak meg-
valósítását támogató tudományos ismeretterjesztő tevé-
kenységek megvalósításához is. A felsőoktatásban tanu-
ló kutatási munkájának ösztöndíj támogatása és a „Tudás
csomag” odaítélése, ezen célt szolgálja. Többek között
megrendezésre kerül az Őrség-Göcsej-Hetés Szabad-
egyetem és térség specifikus kutatótábor. A tudományos
versenyek fesztiválok megrendezése keretében E-VIA
kiállítás, a helyi adottságok, igények szerint kialakított
fesztiválok kerülnek megrendezésre.

Egészségügyi programok- tartásjavító, mozgásos játé-
kok-úszásoktatás, zeneovi, mozgáskoordinációs fejlesz-
tés, környezeti nevelés, integrációs programok, nyelvok-
tatás színesíti a projekttevékenységet, elérve Lenti járás
minden korosztályát az egyenlő hozzáférés bizto-
sításával.

Lenti, 2018. 04. 25.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében va-
lósul meg, 219,44 millió forint Európai Uniós támo-
gatás segítségével. Lenti Város Önkormányzata
219,44 millió forint támogatást nyert az EFOP-3.9.2-
16-0017-00040 azonosítószámú pályázati felhíváson
tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, valamint az
oktatási, szociális közszolgáltatásban dolgozók
képzettségének támogatására. Lenti Város Önkor-
mányzata pályázatát konzorciumi együttműködés-
ben valósítja meg: Csesztreg Község Önkormány-
zata, Lovászi Község Önkormányzata, Páka Község
Önkormányzata, Zalabaksa Község Önkormány-
zata, Rédics Község Önkormányzata, Csömödér
Község Önkormányzata, Nova Község Önkormány-
zata, Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata.

LENTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
8960 Lenti Zrínyi u. 4

EFOP-3.9.2-16 KÓDSZÁMÚ HUMÁN- KAPACITÁSOK FEJLESZTÉSE
TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN - KEDVEZMÉNYEZETT TÉRSÉGEK:
HUMÁN-KAPACITÁSOK FEJLESZTÉSE A LENTI JÁRÁSBAN

Július 21-én került meg-
rendezésre a ha-Tormaföldén
gyományos Pedró Kupa em-
léktorna, melyet a fiatalon el-
hunyt labdarúgó sporttárs,
Peszleg Miklós emlékére szer-
veznek meg minden évben.

Az emléktornát Biharvári
Petra Tormafölde Sport, a
Egyesület újonnan megválasz-
tott elnöke nyitotta meg, kö-
szöntötte a Peszleg-család
tagjait, és a nyolc megjelent
csapatot.

A rövid megemlékezés
után két pályán párhuzamos
lebonyolításban kezdődtek
meg a mérkőzések. A 4+1
főből álló csapatok között az
első helyet a Csesztregről
érkezett csapa-Nagy-Vetőmag
ta szerezte meg, második he-
lyen a végzett,Tormaföld SE
a harmadik helyen a nagy-

Pedró Kupa emléktorna
Csesztregi siker Tormaföldén

kanizsai végeztek.Kutyaütők
A legjobb kapusnak járó kü-
löndíjat érde-Makaró Renátó
melte ki, a legjobb mezőny-
játékosnak bizo-Paksa László
nyult, míg a gólkirály ezen a
napon lett. AHorváth Milán
nagy melegben lezajlott
meccsek és a díjátadók után
közös ebéd következett, majd
a nevezett csapatok képviselői
és a régi barátok virágot és
koszorút vittek ki elhunyt csa-
pattársuk sírjához.

Biharvári Petra elmondta,
hogy 2011-óta az idei évben
már a nyolcadik Pedró Em-
léktorna került megszervezés-
re, szeretnék ezt a szép ha-
gyományt tovább folytatni,
jövőre kisiskolás csapattokkal
kiegészíteni és így megren-
dezni az emléktornát.

Káli É.

Peszleg Miklósra emlékeztek.

A győztes csapat.
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A Lenti járás, a Zalaeger-
szegi Tankerületi Központ
általános iskoláiból 20 fő 6-7.
osztályos diák, valamint két fő
muravidéki tanuló vett részt az
első alkalommal Lentiben
megrendezett napközis jellegű,
pályaorientációs célú Kisinas
táborban. A bázis, a központi
helyszín a lenti Z.Sz.C. Lám-
falussy S. Szakképző Iskolája
volt. A tábor programjairól
Csiszár Ildikó (pályaorientá-
ciós tanácsadó, Zala Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara)
tájékoztatta lapunkat:

– Az első és az utolsó nap
önismereti, pályaorientációs
játékos foglalkozásokkal telt,
melyek során feltérképeztük a
pályaválasztás előtt álló diá-
kok képességeit, erősségeit. A
szakmai programok egy részé-
re és a gyakorlati szakma-
bemutató foglalkozásokra a
Lámfalussy S. Szakképző Is-
kola tanműhelyeiben került
sor. Építőipari, faipari, vala-
mint kereskedelmi tevékenysé-
gekben próbálták ki magukat a

Kisinas tábor Lentiben
táborozók. Szép tárgyak ké-
szültek a kézműves foglalko-
zások során. Virágkötő szak-
ember segítségével csodás asz-
tali és ajtódíszeket, bőrből ké-
szült ékszereket, valamint
vesszőből készült kis kosár-
kákat készítettek a gyerekek.
Üzemlátogatásokon vettek részt,
a helyi és a környékbeli fa- és
fémipari cégekhez látogattak
el a diákok (a hegesztés ki-
próbálása életre szóló élményt
jelentett a fiúknak). Lenti új
szállodájában az idegenforgal-
mi-turisztikai, valamint a ven-
déglátóipari szakmákkal ismer-
kedtek a résztvevő fiatalok. A
pályaválasztási, szakmabemu-
tató foglalkozások mellett
sportos, túrázós, szabadidős
programelemekben is bővelke-
dett a Kisinas tábor. A Novai
Csicsergő Szabadidő-központ-
ban az időjárás kegyes volt
hozzánk, s a kinti szabadidős
elfoglaltságok, illetve a kisvas-
utazással egybekötött zajdai
erdei kirándulás is bizonyára
felejthetetlen lesz számukra.

– A programokról megítél-
ve minden segítséget megadtak
a pályaválasztáshoz!

– A Zala Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara pálya-
orientációs tevékenysége során
arra törekszik, hogy segítse a
pályaválasztás előtt álló diáko-
kat és szüleiket a szakma-
választásban. A kamaránk ki-
tűzött célja a gazdaság által

igényelt mennyiségi és minő-
ségi képzés elősegítése, támo-
gatása. Ennek érdekében a ka-
maránk számos pályaorientá-
ciós eszközt felhasználva igyek-
szik a diákokkal megismertet-
ni azokat a foglalkozásokat,
szakmákat, amelyek képessé-
gükhöz és érdeklődésprofiljuk-
hoz legjobban kapcsolódnak.

dj

A kisinas tábor résztvevői.
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Tantalics Béla a cikk szerzőjével.

255.900 Ft255.900 Ft

Az akció a megjelenéstől augusztus 20-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

Tantalics Béla tanár úr,
Lenti Díszpolgára egy éve már
az égi katedrán oktat bennünket
és talán ma is kutatja szűkebb
hazánk eddig fel nem tárt tit-
kait. Ahogy tette ezt egész
életében, a 17 kötetes életműve
pedig örök.

Tantalics tanár úr azon ke-
vés közéleti ember közé tarto-
zott, akit mindenki tisztelt,
szeretett, elismert. Ha már elis-
merés: amikor megkapta a Ma-
gyar Köztársaság Ezüst Érdem-
keresztjét 2010-ben, elsők kö-
zött mutatta meg lakásán.

Nagyon büszke voltam arra
is, hogy mindig nagy tisztelet-
tel beszélt apámról, akivel sok
éven át együtt alkottak. (Paksa
Imre tanár úr Csesztreg életét,
történetét dolgozta fel...) Az
utolsó városi pedagógusnapon
még gratulálhattam neki a ru-
bindiploma átvétele után...

Soha nem tudtam megelőz-
ni, mindig ő dicsérte először

A 17. kötet margójára...

szerény munkásságomat, csak
utána következhettem én.

Könyvei közül Lenti sport-
életéről és templomáról írt
könyvei állnak hozzám legkö-
zelebb. Legyünk büszkék, hogy
kortársai lehettünk Tantalics Bé-
la tanár úrnak, aki már életében
lett halhatatlan.

Paksa Tibor
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