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Csesztreg, Szent Móric
katolikus templom

Csesztreg, Szent Móric
katolikus templom

Országos hírű a resznekiek
által szervezett parasztolim-
pia, hiszen a helyiek által ki-
talált versengés Budapesten is

Parasztolimpia „reszneki módra”

nagy sikert aratott, a közel-
jövőben pedig Fertődre indul-
nak versenyt szervezni. A XII.

Igavonás - vödörrel…

A tartott ünnepi szentmisével kez-Szent Mihály templomban
dődött Szent István király és az Új kenyér ünnepe. ALentiben
városi megemlékezés a szertartás után a Templom kertben foly-
tatódott, ahol , Lenti polgármestere mondottHorváth László
ünnepi beszédet:

– Nemzeti ünnepeink között augusztus 20-a azon kevesek
közé tartozik, amelyre talán nem vetődik a gy -ász és a sikerte
lenség árnyéka. Ez az ünnep a kegyelettel teljes emlékezés mel-
lett a dönteni tudást, a béketeremtést, Európához tartozás meg-
újulását, bizakodást, és jövőbe vetett hitet jelenti számunkra. Kö-
zösen emlékezünk az államalapítóra, Szent István királyra, aki
születésekor a pogány Vajk nevet kapta…Koronázása 1000-ben
volt Esztergomban, királyként megtartotta függetlenségét, nem
lett a császár hűbérese. A korona elfogadása az európai hatalmi
rendszerbe való tagozódás jelképe volt és ezzel megalakult a
keresztény, független magyar királyság.

A polgármester beszédében részletezte még királyunk szentté
avatásának és az ereklye kultusz kialakulásának körülményeit,
majd az ünnep pozitív üzenetéhez kapcsolódva a város megúju-
lását, épülését szolgáló pályázati sikerekről is beszélt:

– Megújult bölcsőd -énk és az óvoda, elkészült műfüves labda
rúgó-pályánk, nemsokára átadjuk a megszépült Patyolat épületét,
megkezdődött a 3-as és 4-es háziorvosi rendelők, valamint a
lentikápolnai kultúrház felújítása, továbbá indul a piac és autó-
busz pályaudvar átépítése.

Az ünnepség folytatásában plébános áldotta megIpacs Bence
az új kenyeret, majd a képviselőtársakkal együtt Horváth László
polgármester szegte meg és szelte fel az ünnepség résztevőinek.
Az ünnepi műsorban a zenés irodalmiPesti Zenés Színpad
összeállítását tekinthették meg az ünneplők.

D.J.

„A j ”övőbe vetett hit ünnepe…

Horváth László szegte meg az új kenyeret.
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Idén is nagy várakozás előzte meg a színjátszó tábor kezdetét
Nován. A felfokozott érdeklődést jelzi, hogy nagyon gyorsan
betelt a létszám, még környékbeli településről is szerettek volna
jönni.

Immár ötödik alkalommal tért vissza hozzánk Ecsedi
Erzsébet Aase-díjas színésznő, -és lánya , hogy segítséCsenge
gükkel megmerítkezhessenek a színház világában az érdeklődő

Az éjszaka rémei Nován
– avagy mi történt a színjátszó táborban?

gyerekek, Nem volt könnyű dolguk, mert a résztvevők életkora 5
éves óvodástól a 13 éves kamaszokig terjedt. Első nap az
ismerkedéssel telt, zenés mozgásgyakorlatokkal, közösségépítő
játékokkal, ritmusgyakorlatokkal oldódott a kezdők elfogó-
dottsága. Másnap már beszédtechnikai és helyzetgyakorlatok
is voltak, melyek megoldásában is segített, akiCseri Hanna
Csengével együtt rendező szakon tanul a Színművészeti
Egyetemen.

Idén új feladatot jelentett, hogy a záró színdarabot is a részt-
vevő gyerekek -írták. A történet alapjainak felépítése után cso
portokra oszlottak szerepeik szerint, és úgy dolgozták ki az
egyes jeleneteket, s az általuk előadott szövegeket, dalokat. Itt
alkalom nyílt szövegtanulásra, memóriafejlesztő feladatokra, s
ha elfáradtak, relaxációs gyakorlatok következtek. Közben meg-
tervezték, megrajzolták és színezték a díszleteket. Otthoni fel-
adatként pedig a jelmezek készültek. A rengeteg munka elnyerte
méltó jutalmát: a táborzáró pénteki „Hol NEMVOLT mese”
című horrormesének nagy sikere volt a szülők, ismerősök alkotta
közönség körében.

Végül a szellemek, boszorkányok, zombik és vámpírok a
nézőkkel k -özösen kacagtak a vicces kis filmen, mely felele
venítette a hét történéseit.

Az idei színjátszótábor az EFOP-3.9.2-16-2017-00040 „Hu-
m ”án szolgáltatások fejlesztése a Lenti járásban című projekt
támogatásával valósult meg.

(n)

Nagy volt az érdeklődés a tábor iránt.

Parasztolimpia „reszneki módra”
alkalommal megrendezett já-
tékokról polKercsmár István -
gármestert kérdeztük:

– Nagyon komoly munka
áll a Reszneki Parasztolimpia
megszervezése mögött, egy
összeszokott 50-60 fős csapat
áll a rendelkezésünkre, amely-
nek tagjai szabadidejüket, fá-
radságot nem kímélve végzik
munkájukat. Külön kiemeli ezt
a munkát, hogy egy ilyen hár-
mas ünnepen dolgozik valaki a
mások szórakoztatására, a köz-
ségünkért. Minden elismeré-
sem a szervezőké. Természete-
sen mindezt elmondhatjuk a
csapatokr is, akik közöttól
mindig vannak újak és vissza-
térő közösségek.

– Ezek a versenyek nem
maradnak a falu határain
belül!

– Valóban messze eljutot-
tunk versenyünkkel, melyet
„reszneki módra” szervezünk,
ami egyedülálló országos vi-
szonylatban. Sokan lemásolták
játékainkat, amelynek örülünk,

hiszen immár egy országos
felmenő rendszerű versenyt is
megrendezhetnének ezekből.
Budapesten is jártunk vetélke-
dőnkkel, a közeljövőben pedig
Fertőd lesz a helyszíne a pa-
rasztolimpiának, a város nap-
ján a kastély parkjában, melyet
mi fogunk megszervezni, így
„reszneki módra .”

– Minden évben megújít-
juk játékainkat és régebbi már
jól bevált ügyességi felada-
tokkal is találkozhatnak a csa-
patok – veszi át a szó Csi-
szárné Fliszár Eszter szervező.
– 14 játékunk van, ebből a
legújabb a „Süt a mama, süt a
pék… , ahol a versenyzőknek”
egy péklapáton egyensúlyoz-
va, futás közben időre kell
szállítani a kenyeret, majd azt
a polcra helyezni. Elővettünk
olyan játékunkat, amit eddig
csak külső helyszínen pró-
báltunk, ez a „Rendfa a lelke
mindennek... , amely a disznó” -
ölést szimbolizálja a rendfa
versenyszerű összerakásával
és egy plüssmalac felakasztá-

Pácsonyi Imre, a megyei közgyűlés alelnöke díjat ad át.

sával idézi fel ezt a hagyo-
mányt.

Az eseményt Vigh László
országgyűl -ési képviselő nyi
totta meg, aki beszédében fel-
idézte, hogy kis ország lévén
is kiváló sportolókkal ren-
delkezünk:

– Mutatja a verseny szín-
vonalát, hogy 12 csapat neve-
zett az olimpiára, minden elis-

merés a szervezőknek ezért.
Mindig is jellemző volt a ve-
télkedés a magyar emberre,
összemérni tudásunkat egy
másik településsel, elég csak a
magyar sportolókra gondol-
nunk, akik világszínvonalon
teljesítenek – hangzottak a
miniszteri biztos gondolatai a
megnyitón.

dj
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Augusztus 11-én Lendvaja-
kabfán az elszármazottak ta-
lálkozóját rendezték meg.

Az ünnepi szentmise után
Liszjákné Babolcsai Erika pol-
gármester köszöntötte a falu-
belieket és az elszármazot-
takat. Beszédét Márai Sándor
gondolatával kezdte: – „A vi-
lágon mindig az a legszebb,

Elszármazottak találkozója Lendvajakabfán

ahol valamikor otthon voltunk.”
Gyermekkori emlékeit idézte
fel, amikor közel 100 fő élt a
településen, ez a szám mára a
felére csökkent. Minden csa-
lád gazdálkodott, segítették
egymást az emberek. Ma azt
látjuk, hogy a falu lakóhá-
zai üresek, öregedő a lakos-
ságunk.

Ezt követően Vigh László
országgyűlési képviselő az egy-
kor a térségben húzódó vas-
függönyt említette, amely rossz
emlékként él a helyiekben,
ennek ellenére voltak, akik itt
maradtak. Akik elmentek, jó
érzéssel térnek vissza oda,
ahol a vidám gyermekkori
éveket töltötték, jó találkozni a
rég nem látott ismerősökkel.

A falu legidősebb lakóját,
Vidám Jánosnét köszöntötte a
polgármester, aki idén ünnepli
86. születésnapját.

Délután a Hevesi Sándor
Színház művészei, Hertelendy
Attila Debrei Zsuzsannaés
operett slágerekkel szórakoz-
tatták a közönséget. Jó han-
gulatban, élményekben gazda-
godva zárult a találkozó.

Debrei Zsuzsanna és Hertelendy Attila szórakoztatta a közön-
séget.

Lehetőség volt az emlékek felidézésére.

Az idei évben ünnepelte fennállásának negyven éves év-
fordulóját a Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark,
melynek keretében a nyár minden hétvégéjén színes és vál-
tozatos programelemeket felvonultató rendezvénysorozattal vár-
ták a kikapcsolódásra, pihenésre vágyó vendégeket. Ezen prog-
ramsorozat zárásaként az ünnepi hétvégén szombaton egy
mozgalmas szezonzáró rendezvénnyel és a nagy sikerre való
tekintettel újabb éjszakai fürdőzéssel várták a látogatókat.

– A látogatók a nyár során különböző tematikus hétvégéken
vehettek részt, hiszen tartottunk gyerek-, magyaros-, retro-,
extrém-, családi- és latin napot. A hétvégi programokon lenti
lakosoknak 1 500 Ft volt a belépő, melyet augusztus eleji hőség-
riadóra való tekintettel egészen augusztus 20-ig, a hét minden
napjára kiterjesztettünk – mondta a Lenti TerFentős Gyöngyi, -
málfürdő marketing vezetője. Hozzátette, hogy a fürdő idén lett
40 éves, melyet 2 napos születésnapi hétvégével ünnepeltek,
valamint itt került megrendezésre az Országos Erős Ember
verseny is, amely akkora sikert aratott, hogy a lenti fürdő adhat
helyet a 2019-ben is megrendezésre kerülő eseménynek. Emel-
lett a Magyar Úszás napján sem maradtak program nélkül a
látogatók, ahogyan a Strandok Éjszakáján sem, hiszen az este 11
óráig nyitva tartó fürdő medencéiből tüzes koktélshow és has-
tánc szórakoztatta a vendégeket a szaunázás szerelmeseit pedig
szaunaszeánsz várta.

Fentős Gy -öngyi elmondta, a programok összeállításánál min
dig gondoltak kicsikre és nagyokra is, így a komolyabb operett
vagy tánc és zenés előadások mellől sohasem hiányozhatott egy
bohóc, vagy bűvész, aki a gyerekeknek kedveskedett színvona-
las, interaktív műsorral, illetve a sportolni vágyóknak aquafit-
ness, vízifoci és egyéb vizes programok nyújtottak lehetőséget a
testmozgásra.

Szezonzáró a Lenti Termálfürdőben

Idén bemutatkozott a fürdő kabalafigurája is, akivel rendsze-
resen találkozhattak a strandra látogató vendégek.

Tematikus  hétvégékkel várták a vendégeket
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Az Erdeifaluért Alapítvány
szervezésében a zalacsébi Tria-
non Parkban augusztus 20-án

Szent István élő példát adott

avatták fel népiBoa Endre
iparművész Szent István
szobrát.

A Himnusz elhangzása után
ifjabb Mikó-Baráth György
köszöntötte a megjelenteket,
majd ,id. Mikó-Baráth György
Pácsonyi Imre, a Zala megyei
Közgyűlés alelnöke és Mikolás
Attila plébános leleplezte a
szobrot. A salomvári plébános
kiemelte Szent István törté-
nelmi jelentőségét és a mai
kor emberére is vonatkozó
hatását.

Pácsonyi Imre ünnepi be-
szédében kiemelte: „Imre her-
ceg halála után István nem
lehetett biztos abban, hogy
amit megvalósított, az fennma-
rad. Ebben a kilátástalan hely-
zetben ajánlotta Szűz Mária
oltalmába a koronát és az
országot. Kiben reményke-
dünk, amikor hiszünk Magyar-
ország létezésében? tette fel” –
a kérdést a megyei közgyűlés

alelnöke és rögtön megadta a
választ is: „Mindenki Szent
Istvánra és kortársaira gondol,
akik máig élő példát adtak a
magyaroknak. István a po-
gányságból a keresztény Euró-
pába vezette az országot és
ebben nem csak a praktikum
gondolata, de a hit is kiemel-
kedő jelentőséggel bírt.”

A szobor avatásra érkezők
meghallgathatták vitéz Szomor
Ferencnek, az Országos Tria-
non Társaság elnökségi tag-
jának az előadását, aki új meg-
közelítésben szólt a mohácsi, a
szigetvári és az egri csatákról
és a mindenki által jól ismert
hősök személyes sorsáról.

Az Országos Trianon Tár-
saság az emlékparkban alá-
írásgyűjtést kezdeményezett a
békediktátum ellen.

z.t.

Pácsonyi Imre, a megyei közgyűlés alelnöke mondott ünnepi
beszédet.

Immár negyedik alkalommal rendezték meg a táboroztatást a
kárpátaljai zalaszabari „Holnapocskagyermekek részére a ” t -á
borban. Összesen 50 gyermek tölthetett el 5 teljes napot a tábor-
ban két ciklusra bontva; huszonöten-huszonöten érkeztek két
egymást követő héten a kísérőjükkel Magyarország egyik leg-
népszerűbb táborába. A gyerekek a „Jurta táborban töltötték”
idejüket.

A 8-14 éves diákok -Dédáról, Beregszászról, Szőlősről érkez
tek társszervezői munkájának köszönhetően, aki aPopovics Pál
kárpátaljai cserkészszövetség elnöke.

A táboroztatás már harmadik éve a Zala Megyei Közgyűlés
finanszírozásában történik, ennek kapcsán táSzabadics Zoltán -
boralapító köszönetét fejezte ki a Zala Megyei Közgyűlés elnö-
kének, .dr. Pál Attilának

Az elnök elmondta, hogy nagyon szívesen fogadják a gyer-
mekeket és szeretnék minél több kárpátaljai gyermekkel meg-
ismertetni Zala megyét, hiszen a fiatalok nemcsak a táborban
vannak, hanem a megye különböző pontjaira is eljuthatnak, p -él
dául a keszthelyi Festetics kastélyt is megtekintették. Elsősor-
ban azokat a gyermekeket várják, akik még nem voltak Magyar-
országon, hogy itt léphessenek elsőként kapcsolatba az anyaor-
szággal. Zala megye mindig nagy figyelmet fordított a határon
túli magyarságra. Évtizedek óta működik a muravidéki ma-
gyarok és a Zala Megyei Önkormányzat közötti együttműködés,
évi egy millió forinttal támogatják a határon túli magyarok szá-
mára szükséges programokat. Erdélyben Hargitával testvér-
megyei kapcsolatban állnak és a Hungaricum pályázat révén a
Magyar Állam, a Zala Megyei Önkormányzat és Kovászna
megye hármasával tudnak szoros kapcsolatot ápolni.

– Honnan származik az elképzelés a kárpátaljai diákok tábo-
roztatására?

– A Zala Megyei Önkormányzat egy segítségnyújtás során
ismerkedett meg a Kárpátalján élőkkel 4 évvel ezelőtt, és az
akkor a táborban lévő kárpátaljai gyermekek meglátogatása
során fogalmazódott meg a további táboroztatás támogatása.

– Milyen visszajelzéseket kaptak a gyermekektől?
– Egyrészt látszik rajtuk, hogy örülnek, boldogok és játsza-

nak, de annak mélysége is kifejeződik rajtuk, hogy érzékelik,
hogy az anyaországhoz tartoznak, az anyaország figyel rájuk.

Kárpátaljai diákok a Zobori Élményparkban

Már gyermekkorban is látják, hogy ez egy fontos történet az
életükben    nyilatkozta lapunknak dr. Pál Attila.–

Trojkó Tímea

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke (balról), Angya-
losi Dóra önkéntes, Szabadics Zoltán táboralapító, Gerlinger
Sándor táborvezető pedagógus.

Kárpátaljai diákok a táborban.
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Augusztus 12-én Nagyboldogasszony-napi búcsút tartottak
Nován dr. Székely János. A szentmisét megyéspüspök celebrálta.

Mise után a falu közössége átvonult a művelődési otthonba, a
hobbi- és terménykiállítás megnyitójára és a „Szép tiszta, virá-
gos Nováért”, valamint a „Község legszebb konyhakertje” címért
hirdetett versenyek díjainak átadására.

Lendvai Jenőné polgármester asszony köszöntője után első-
ként a nevében felajánlott különdí-Szalay díszfaiskola-kertészet
jakat adta át ésFarkasné Horváth Anita, Hóborné Czigány Anita
Horváth Zsuzsanna részére.

A „Szép, tiszta, virágos Nováért” már hosszú évek óta sokat
tesznek a falubeliek, csinosítják portáikat, előkertjeiket. A képvi-
selő-testület idén is 10 ingatlant emelt ki, és nehezen bár, de
döntés született. A díjazottak: Bakosné Doszpod Mária, Hegyiné
Márkus Melinda, Németh Gyuláné, Sabján Károlyné, Simon Pé-
ter, Tóth Albertné, Varga Jenőné. Daru JózsefnéA 3. helyezett , a
2. helyezett lett. Nova legszebb, legvirágosabb por-Kele István
tája címet idén nyerték el, akik az újCsízné Igazi Krisztináék
építésű házuk környezetét nagyon szépen, igényesen alakítják.

A konyhakertek versenyét immár harmadik alkalommal szer-
vezték meg. Az indulók már tavasszal leadták jelentkezésüket, s
a nyár folyamán többször meglátogatták őket, hogy a konyha-
kertek folyamatos alakulását, rendjét, gondozottságát figyelem-
mel kísérjék. Mindegyik kertet példamutatóan gondozta gazdá-
juk, így nehéz volt egyet kiemelni közülük. Elismerés illeti Sza-
bóné Bátorfi Máriát Vargáné Far-, Bakosné Doszpod Máriát, és
kas Máriát Geren-szorgalmas munkájukért, a verseny győztese
csér Istvánné lett. Szeretnénk, ha továbbra is többen vállalnák e
megmérettetést, öröm végiglátogatni az ápolt, terményekben dús-
káló kerteket.

A terménykiállításra közülük hárman is elhozták munkájuk
gyümölcsét. Összesen öten állították ki kertjük és kamrájuk kin-
cseit, megcsodálhattunk sokféle külsőre is tetszetős, ízletes be-

Búcsú, hobbi- és terménykiállítással

Festmények, kézimunkák, befőttek, savanyúságok többek között a kiállításon.

főttet és üvegbe zárt savanyúságot is. Egyaránt gyönyörű volt a
zöldségfélék felhozatala. Az első díjat megosztva Bakosné Dosz-
pod Mária ízléses bemutatója, és kapta, aki tar-Szőke Károlyné
tósítószer mentes befőttjeivel és kovásszal készült, frissen sütött
kenyerével hozott változatosságot a kínálatba.

A hobbikiállításra igen változatos témák kerültek egymás
mellé. Plüssjátékok, fényképezőgépek természetfotókkal, esz-
tergált tárgyak hímzett terítőkkel, régi és külföldi pénzek, ma-
dártollak, illetve feliratos üdítős kupakok, saját kezűleg készített
textil állatkák, papírszalvéta gyűjtemény, gobelinek és festmé-
nyek, rajzolt állatokkal versengtek a látogatók figyelméért, amit
az önkormányzat apró ajándékkal honorált.

-n-

Vis maior pályázat segít-
ségével állították helyre a
közelmúltban a ra-rédicsi
vatalozó épületét. Soós End-
réné polgármester a felújítás
kapcsán elmondta, a pályázat
az eredeti állapot visszaál-
lítására szolgál, így már nem
is látható az időjárás által
tönkretett tetőrész:

Helyreállított ravatalozó

– Igencsak megváltozott az
időjárásunk, a közelmúltban ta-
pasztalt vihar és szélvihar megté-
pázta a ravatalozónk tetőszer-
kezetét. A kapott keretből meg-
történt a helyreállítás, az épü-
let falu felőli tetőrésze kapott új
borítást, így nem is láthatóak
az időjárás pusztító nyomai –
tette hozzá a polgármester.

Eltűntek az időjárás pusztító nyomai.
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Léránt Ferenc, Lovászi polgármestere
javaslatára kerestük fel a lovászi Buda
Ernő Általános Iskolát az egyik hétvégén,
ahol 50 éves osztálytalálkozóra gyülekez-
tek a régi diákok. szervezőHóbor József
(akit korábban Mindszentyről szóló kötete
kapcsán bemutattuk olvasóinknak) a talál-
kozóról elmondta, 2003-tól a 35 éves ta-
lálkozótól kezdve öt évente szerveznek
osztálytalálkozót, most is mind a két vég-
zős osztály tagjai hivatalosak voltak a ta-
lálkozóra:

– Sajnos sokan vannak, akik már nin-
csenek közöttünk és olyanok is, akik be-
tegségük miatt maradtak távol. Jobbágy
Jánosné volt az osztályfőnökünk, Szabó
Elekné volt a másik osztályfőnök és Pör-
zséné Szokoli Éva kémia tanárunk is eljött
a találkozóra, Bagó József volt igazgató-
helyettes úrral pedig telefonon keresztül
vettük fel a kapcsolatot. Ez a nagyon szép
esemény a helyi önkormányzat, Léránt
Ferenc polgármester érdeklődését is fel-
keltette, legnagyobb meglepetésünkre az
50. évfordulóra egy tortával érkezett, és rö-
viden szólt is a településről a csoportnak.

Hóbor József egykori diák még ki-
emelte, nagyon sokkal tartoznak volt isko-
lájuknak, kiváló tanáraiknak, ezért Tiha-
nyi Gyula volt igazgató emlékét is meg-
tisztelve egy alapítvány kiegészítést tet-
tek, mely alapján az iskola tanárai és diák-
jai kaphatnak évi elismerést munkájukért.

(d)

50 éves osztálytalálkozó Lovásziban
Alapítványi kiegészítést tettek

Csoportkép az osztálytalálkozóról, jobb oldalon szürke zakóban Hóbor József.

A lentikápolnai művelőd -ési ház munkálatainak megtekin
tésére hívták a közelmúltban a sajtó képviselőit. A bejáráson je-
len volt országgyűlési képviselő, aki érdeklődéVigh László -
sünkre elmondta, hogy közös munka eredménye azoknak a
támogatásoknak a lehívása, amellyel a legutóbbi időszakban
Lenti rendelkezhet:

Megújul a művelődési ház Lentikápolnán
– A helyi képviselő, a polg -ármester, az önkormányzat, a me

gyegyűlés elnöke és az országgyűlési képviselő együttes munká-
jának eredményeként valósíthatjuk meg Lenti térségében a
fejlesztéseket, melynek egyik példája a lentikápolnai művelődési
ház felújítása. Többször voltam itt különböző programokon, ahol
szinte nem lehetett helyet foglalni, olyan érdeklődés mellett
zajlottak az események.

Horváth László polgármester kérdésünkre a támogatások
összegéről beszélt:

– Három forrásból állt össze a beruházás 70 milliós összege,
a vidékfejlesztési program, az EFOP és az önkormányzat 13 mil-
lió forintos önrésze teszi lehetőv -é a felújítást. Energetikai kor
szerűsítés történik, a fűtési rendszer új kazánt kap, napkol-
lektoros rendszer kerül kiépítésre, a nyílászáró csere már meg-
történt, tehát kívül-belül teljesen megújul a kultúrház.

Vatali Ferenc teleplésrészi képviselő a bejárás alkalmával
kiemelte: köszönet illet minden projektben résztvevőt a beruhá-
zás megvalósulásáért, hiszen a legnagyobb városrész kulturális
igényeit fogja szolgálni a felújítás:

– Idősek napja, nőnapi, karácsonyi rendezvényeink teltházas
érdeklődés mellett zajlanak, de ballagási ünnepségek, akár teme-
tési tor megtartására is igénybe veszi a lakosság a ház szol-
gáltatásait. Most mindezt megújult, modern körülmények között
tehetjük meg a beruházás végeztével – mondta Vatali Ferenc, aki
szerint újabb foglalkozások, például szakköri munka is indulhat
a gyerekek számára a megújult intézményben.

dj

Balról Vatali Ferenc, Vigh László, Horváth László és Czigány
Ádám projektvezető.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A kötelező t -örvényi előírásokat megelőzve már idén szep
tembertől elindult a bölcsődei ellátás , tájékoztatottCsesztregen
Czupi Magdolna polgármester. Megtudtuk, amennyiben öt szülő
igényli az ellátást, illetve eléri a településen a negyven főt a
három éven aluliak száma, akkor a hatályos törvény értelmében
a helyi önkormányzatnak kötelezően indítania kell bölcsődei
szolgáltatást 2019 januárjától.

A „Csodavil ” -ág Minibölcsődét még a beszoktatás idején ke
restük fel, így a kicsiket már elvitték a szülők, ennek ellenére
Pusztainé Fehér Emília bölcsődevezető végigvezetett és bemu-
tatta nekünk az intézményt.

– Egyelőre n -égy kisgyermeket írattak be bölcsődénkbe, vár
juk az új jelentkezőket elsősorban Csesztregről, hiszen hét főt
enged meg a törvény egy csoportban. A volt IKSZT épülete ki-
válóan megfelel a célnak, minden eszközünk, játékunk új, ami
megkönnyíti a kicsik beilleszkedését. Három fővel, egy dajká-
val, egy kisgyermeknevelővel és jómagam dolgozunk itt.

– Milyen a szülők véleménye pár nap tapasztalata alapján?

Bölcsőde nyílt Csesztregen

– Nagyon tetszik mindenkinek a gyönyörű csoportszobánk, a
kis mosdóink. Kellemes, modern környezet fogadja a kisgyerme-
keket, a lehetőség pedig megkönnyíti a szülők munkába állását.

Megtudtuk még, hogy az épületben akár további csoport
kialakítására alkalmas helyiségek vannak, tehát akár tizennégy
bölcsist is tud az igényeknek megfelelően fogadni a csesztregi
intézmény.

dj

A minibölcsőde „minimosdója és Pusztainé Fehér Emília”
bölcsődevezető.

Véget ért az idei naptári
nyár és ezzel együtt a Lenti
Nyári Esték programsorozat is
lezárult. Bár ebben az évben
az égiek nem voltak túl ke-
gyesek a rendezvény szerve-
zőihez, -így a tervezett 12 elő
adásból összesen három alka-
lommal sikerült csak a sza-
badtéri színpadnál megtartani
a programokat.

Szerencsére a nyári esté-
ket záró programon kellemes,
csapadékmentes időjárás várta
az érdeklődőket, akik ez alka-
lommal a Madarak házibuli
zenekar fellépését követően
az immáron két évtizedes ze-
nei pályafutásra visszatekintő,
nagy népszerűségnek örvendő

Véget ért a Nyári
Esték Lentiben

Groovehouse jól ismert slá-
gereit énekelhették a duó tag-
jaival.

A zárórendezvényen Hor-
váth László polgármester is
köszöntötte a megjelenteket,
mely során elmondta: mivel
az elmúlt években nagy ér-
deklődésnek örvendett a nyári
zenés programsorozat, ezért a
következő évben is folytatni
szeretnék a mára tradícióvá
vált rendezvénysorozatot. Hoz-
zátette, a városi események
sora viszont ezzel még nem
zárult le, mivel szeptember
14-15-én a hagyományos Őszi
Fesztivál két napon át színes
programkínálattal várja majd
a látogatókat.

A Groovehouse is színpadra lépett.

I. Idősek Világnapja
Időpont: 2018. szeptember 28., 12,00-20,00 óra,
helye: Városi Művelődési Központ, Lenti

II. Nyugdíjas gyalogtúra
Időpont: 2018. október 3., 13,00-17,00 óra,
helye: Városi Művelődési Központ, Lenti.
A rendezvény vendége Monspart Sarolta tájfutó világbaj-

nok, az Országos Gyalogló Idősklub mozgalom megalapítója,
aki rövid tájékoztató tart a résztvevők számára a gyaloglást
fontosságáról.
III. Nyugdíjas kerékpár túra (8 km-12 km)

Időpont: 2018. október 10., 13,00-17,00 óra,
helye: Városi Művelődési Központ

IV. Előadások
2018. október 4., 16,00 óra,
helye: Városi Könyvtár
Emlékszel még?
(zenés memóriajáték idős korosztály számára).
Előadó: Tormási Attila (Ribizli bohóc) előadóművész.
2018. október 11., 17,00 óra,
helye: Városi Művelődési Központ.
Az időskori betegségek megelőzése, kezelése.
Előadó: dr. Venczel István főorvos.
2018. október 17., 17,00 óra,
helye: Városi Művelődési Központ.
Az öregedés művészete, a lelki egészség megőrzése.
Előadó: Salamon Györgyi családi- és párkapcsolati mediá-

tor, Életfa Műhely Zalaegerszeg.

Idősek hónapja
programjai Lentiben
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Szándéknyilatkozatot írt alá polgármestere aZalaegerszeg
szlovéniai , a dokumentum értelmében magyarországiLendván
testvérvárosként partnerséget vállal a muravidéki település
Európa Kulturális Fővárosa 2025 címéért folyó pályázaton.

Lendva még 2016-ban határozta el, hogy megpályázza az
Európa Kulturális Főv -árosa 2025 címet. A város szeretné be
mutatni az európai nyilvánosság számára a térség értékeit, azt,
hogy milyen komoly „kultúrkincstár a régió, ahol összefonó” -
dik a szlovén, a magyar, a horvát és a német nyelvterület
kultúrája, hagyománya. Azért, hogy ezt eredménnyel tehessék,
együttműködésre kérték zalai testvérvárosukat is.

A támogatási szándéknyilatkozattal Zalaegerszeg vállalta,
hogy csatlakozik az Európa Kulturális Fővárosa Programtanács
munkájához. Részt vesz a közös kulturális-turisztikai tartalmak
kialakításában és megvalósításában, a fenntartható közlekedési
megoldások felkutatásában, továbbá a magyar kultúra, a ha-
gyományok és a nyelv megőrzésében, illetve a magyar kisebb-
ség szerepének erősítésében a szlovén térségben.

Balaicz Zoltán polgármester elmondta: Zalaegerszeg fon-
tosnak tartja, hogy Lendva sikerrel szerepeljen a pályázaton,
hiszen az együttműk -ödés pozitívumokkal járna a megye
székhely és a megye számára is.

Zalai város lett
Lendva partnere

Lendvai látkép…

Az I. világháborúban hősi
halált halt lentiszombathelyi
honvédek emlékműve az Első
Világháborús Centenáriumi
Emlékbizottság Lenti Városés
Önkormányzata támogatásából
újult meg és került átadásra a
napokban. telepüGáspár Lívia -
lési képviselő érdeklődésünk-
re elmondta, még februárban
döntött a testület pályázat be-
adásáról az emlékbizottsághoz.

– Két I. világháborús em-
lékmű van városunkban. Az
egyik a közelmúltban lett fel-
újítva a Templom kertben a
másik Lentiszombathelyen áll.
A 2,2 milliós beruházás közel
fele, 1 millió volt a pályázati
alapból, a többit az önkor-
mányzattól kaptuk a cél meg-
valósításához.

– Gyarapodott látnivalóval
a városrész, hiszen itt van a
Mária-fa, egy harangláb és
most a felújított emlékmű!

Megújult az emlékmű Lentiszombathelyen

– Igen, az elmúlt években
nagyon sok beruházás történt a
városrészben, megépült a ke-
rékpárút, amellyel új arculatot
kapott a település, felújítottuk
a művelőd -ési házat, új busz
megállók kerültek kihelyezés-
re, most pedig már messziről

látható a felújított emlékmű-
vünk. Egyébként nem csak az
emlékművet újítottuk meg,
hanem annak a környezetét is
szépítettük, térkövezés és par-
kosítás is történt.

Gáspár Lívia még hozzátet-
te, terveik között szerepel a ré-
gi iskola épületének felújítása
is, melyhez már konkrét tervek-
kel is rendelkeznek. Az emlék-
mű avat -ásán köszöntőt mon
dott polgármesHorváth László -
ter, aki beszédében rávilágított
az I. világháború kirobbanásá-
nak történelmi hátterére is:

– Tudjuk, hogy egy előre
eltervezett terrorista támadás
következtében döntött úgy Fe-
rencz József, hogy az Osztrák-
Magyar Monarchia beszáll a
háborúba, melynek szörnyűsé-
geit néhány hét után már min-
denki megtudhatta, hiszen az
első tudósítások már lenti-
szombathelyi halottakról is be-
számoltak.

A emlékművet Ipacs Bence
pl -ébános áldotta meg, az ava
táson közreműködött a Kerka
Táncegyüttes.

dj

A felújított emlékmű.

Gáspár Lívia a tervekről is
szólt.

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •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



Lenti és Vidéke201 .8  szeptember 9

Immár a második szakmai
kirándulását szervezte meg a
Lenti Kertbarát Kör augusztus
elején, amely most a soproni
borvidékre vezetett, tudtuk meg
Röszler Attila elnöktől.

– A program Sopron belvá-
rosában idegenvezetővel gyalo-
gos városnézéssel kezdődött,
majd kisvonatozással folytató-
dott, melynek során a külvárosi
részeket is megtekintettük. Ez-
után utunk a Gangl Borászat-
hoz vezetett. Hegybe vájt pin-
céjük 200 éves és használat
mellett Sopron turisztikai látvá-
nyossága is egyben. Kemencés
étkek elfogyasztása és kiváló
borok kóstolása után Fertőrá-
kosra utaztunk. Itt megnéztük a
kőfejtőt, a kőszínházat, majd
egy kellemes sétahajózáson vet-
tünk részt a Fertő-tavon, átha-
józva Ausztria területére is. A
nap vége felé Sopronban a
Taschner Borházat látogattuk
meg, ahol a kitűnő borok mel-
lett megkóstolhattuk a helyi
speciális ételt, a poncichter ra-
gut, amely nagyon sűrű babos-
húsos laktató finomság. Köz-
ben a tulajdonostól részletes tá-
jékoztatót kaptunk a borvidék-
ről, a pincészetről, a szőlőter-
mesztésről. Sajnos az üzemlá-
togatás itt elmaradt, mivel a ko-
rai fajtákat már leszüretelték és
erjedt már a must, így a must-
gázok miatt kockázatos lett vol-
na a csoportos látogatás.

– Hányan vettek részt a
kiránduláson?

Szakmai kirándulás Sopron vidékén

– Negyven fős volt a cso-
portunk, és a visszajelzésekből
kitűnt, hogy sok élménnyel

gazdagodva, elégedetten tért
haza a csapat Sopron vidékéről.

(  )d

A szakmai kirándulás résztvevői.

Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester

fogadóórájára a 92/553-912-es telefonszámon lehet jelentkezni.

Önkormányzati képviselők fogadóórái:
Ferenczi Róbert

2018. szeptember 3-án (hétfőn) 9.00-10.00 óráig,
Héra József

2018. szeptember 3-án (hétfőn) 9.00-10.00 óráig,
Árkovicsné Pezzetta Claudia

2018. szeptember 5-én (szerdán) 10.00-11.00 óráig,
Dr. Fekete Zoltán

2018. szeptember 11-én (kedden) 15.00-16.00 óráig,
Vatali Ferenc

2018. szeptember 12-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig,
Gáspár Lívia

2018. szeptember 18-án (kedden) 13.00-14.00 óráig.
Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem

Városrészekben tartandó fogadóórák:
Ferenczi Róbert

2018. szeptember 3-án (hétfőn) 10.00-11.00 óráig a mumori
kultúrházban,
Kiss Tamás

2018. szeptember 10-én (hétfőn) 19.00-20.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelő épületében,

Vatali Ferenc
2018. szeptember 12-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a lentikápolnai

kultúrházban,
Gáspár Lívia

2018. szeptember 18-án (kedden) 14.00-15.00 óráig a máhomfai
kultúrházban,
Gáspár Lívia

2018. szeptember 18-án (kedden) 15.00-16.00 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban fogadják az érintett városrész lakóit.

Fogadóórák

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Zsolt fáradt mosollyal in-
vitál befelé a családi ház te-
raszára. Leülünk.

Körbenézek – szép lett!
– Igen, sokan mondják.

A feleségem barátnői a
konyhától a szigettel, amit
csináltatok, még mindig el
vannak ájulva. A fürdő is jó
lett azokkal a megoldások-
kal, amit terveztetek. A gye-
rekszobában is végre rend
van. Amikor a nappaliba
segítettél tapétát választani –
emlékszem , elsőre égnek–
állt a hajam, de mégis az
tetszik mindenkinek a leg-
jobban. Most már nekem is.
De azért nem volt egyszerű.
Bár apám mindig mondta,
ne idegeskedjek. Az ő ide-
jében mindig azt mondták
neki, ha valami nem úgy
sikerült, mint ahogy szerette
volna, nyugodjon meg, mert
az első házat az ellensé-
gének, a másodikat a barát-
jának, majd a harmadikat
fogja saját magának építeni,
és az már jó lesz.

– Remélem, te ezt nem
így gondolod? – néztem
Zsoltra.

– Nem, de ha megkér-
deznének, én azt mondanám,
ha valaki építkezésre adná a
fejét 2018-ban, akkor úgy
csinálja, mintha először,
utoljára és soha többé tenné.
Így meg lesz az esélye arra,
hogy olyan legyen, amilyen-
nek szeretné. Utólag még
egy dolgon változtatnék. Ti-
teket hamarabb be kellett
volna vonnom az építkezés-
be, mert akkor még a kivi-
telezés előtt kiderült volna,
mi az, amin változtatni kell.
Így nem kellett volna utólag
újra megcsinálni…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Először, utoljára, soha többé…
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Nyilas Istvánné Lenti, a
Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat vezetője egyben a
Zala megyei önkormányzat
tagja is, így került Lentiben
megrendezésre a „Legyünk
együtt elnevezésű családi nap.”

– A képviselő-testületünk
döntése alapján minden évben
más település a házgazdája
ennek a találkozónak, ahol a
tagságot, hozzátartozókat hív-
juk beszélgetésre, előadásokra,
kikapcsolódásra a kulturális
programok által tette hozzá–
az elnök a lenti Hagyományok
Házában tartott programhoz. –
Házigazdaként, együttműködő
partnerükkel, a Lenti Rendőr-
kapitánysággal karöltve egy
előadást szerveztünk, az im-
már mindenkit érintő Internet
veszélyeiről és egyéb függősé-
geinkről. LenHorváth Lászlót, -
ti polgármesterét kértük fel a
város és az önkormányzat be-
mutatására, hiszen a megyei
roma vezetés nem ismeri a

Roma családi nap Lentiben
más településeken élők mun-
káját, együttműködésünk rész-
leteit, egy ilyen baráti talál-
kozó pedig kiválóan alkalmas
erre.

– Milyen programjuk lesz a
roma hagyományok terén?

– Autentikus roma zenét
ismertetünk meg a résztvevők-
kel a nagykanizsai Ors -ós Ven
del vezette Beás trió által, aki
már régóta küldetésének tekin-
ti a hagyományos roma mu-
zsika bemutatását.

Az események jelen volt
Vajda László, az Országos
Roma Önkormányzat képvi-
selője, aki t -ájékoztatójában ak
tuális megyei szintű és or-
szágos feladataikról beszélt.
Horváth László, Lenti polgár-
mestere hagyományosan jónak
értékelte a roma és a városi
önkormányzat együttműködé-
sét beszédében:

– 2012-re nyúlnak vissza
együttműk -ödésünk írásos alap
jai, melyben meghatározásra

kerültek az alapvető műkö-
déssel, gazdálkodással kapcso-
latos feltételek, feladatok, pél-
dául ingyenes helyiséghasz-
nálatot biztosítunk az önkor-
mányzat munkájához. A most
éppen felújítás alatt álló Deák
utcai ingatlant határozatlan

időre, térítésmentesen adtuk
kizárólagos használatba a
roma önkormányzatnak. Ez
utóbbi Közösségi Házat éppen
egy nyertes pályázatunk révén
sikerül felújítanunk, bruttó 11
millió forint értékben.

(d)

Balról Nyilas Istvánné, Horváth László és Vajda László.

A testvérvárosi együttműk -ödésnek megfelelően ismét érkez
tek gyerekek , akiketBudapest Terézvárosból Lentibe szent-
gotthárdi kirándulásukról hazaérve értünk utol. A Móricz-isko-
lában elfogyasztott finom ebéd után kérdeztük kíséLéder Éva -
rőtanárt ez évi programjaikról:

– Egy kicsit újítottunk a programokon, ez idáig nem fordult
elő, hogy ne egyből Lentiben vezessen az utunk, most meg-
álltunk és átkompoztunk Tihanyba, és megnéztük az apátságot.
Ma a szentgotthárdi Opel gyár volt az úti célunk, hatalmas él-
mény volt a gyermekek számára az idegenvezetéssel egybekötött

Táborozó gyerekek Terézvárosból
gyárlátogatás. A kirándulás idején természetesen az egyik leg-
jobban várt program a Lenti Fürdő meglátogatása, de készülünk
a zalaszabari Kalandparkba is.

– Hogyan választották ki a résztvevő gyermekeket?
– Iskolánként változó, jómagam a terézvárosi két tannyelvű

általános iskola tanáraként egyfajta jutalomként ajánlottam fel a
jelentkezést azoknak a tanulóknak, akik tanulmányi versenyeken
vettek részt, vagy kiváló tanulmányi eredményt értek el és a
magatartásuk is megfelelő. Utunkat a Terézvárosi Önkormányzat
finanszírozza, az utazás, az ittlétünk költségei, a költőpénzünk
mind feltételezik, hogy megőrizzük, tovább erősítsük jó hír-
nevünket a gyerekek által.

Török Vivien Kerekes Kin-hetedik osztályos volt, társával
gával együtt több tantárgyból is jeleskedtek, hogy elnyerjék zalai
utazásukat:

– Zsinórlabda versenyen, Bolyai biológia és magyar verse-
nyen vettem részt – árulta el Vivien sikereit, majd Kinga vette át
a szót:

– Én ugyancsak a Bolyai versenyeken vettem részt matekból,
magyarból és mivel Éva néni a biológia tanárom, ezért ebből a
tantárgyból is indultam egy versenyen. A tihanyi visszhangot is
kipróbáltuk, ami ugyan nem „működött , de érdekes volt elol” -
vasni, hogyan keletkezik.

– Ma pedig az Opel gyárban voltunk, soha nem gondoltam
hogyan készül el egy gépkocsi. Egyébként nagyon várjuk az
egész napos fürdőzést is. Én még nem voltam ebben a táborban,
de hallottam, hogy nagyon színvonalasak a programok, jók a ta-
nárok és kiváló a kaja is! foglalta össze tapasztalatait zárszó– -
ként Vivien.

dj

Ízlett az ebéd a lenti Móricz-iskolában a táborozóknak, jobbról
Léder Éva kísérő tanár.
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Dziwnówekben zajlott az idei
ifjúsági program július végén,
melyen hat ország fiataljai vet-
tek részt, köztük a tanu-pákai
lókból álló delegáció.

– A vendéglátó Lengyelor-
szág, valamint Németország,
Magyarország, Litvánia, Francia-
ország és Csehország fiataljai
gyűltek össze a programra (ösz-
szesen 97 fő) – árult el az uta-
zásról részleteket Bicsákné Bren-
ner Anikó kísérő tanár. – Tő-
lünk a Pákai Német – Magyar
Baráti Kör szervezésében 15-
18 éves tanulók vettek részt a
programon.

– Mi volt a témája a talál-
kozónak?

– Komoly témával készül-
tek a résztvevők a találkozóra:
a megújuló energiaforrások fel-
használásának bemutatása a sa-
ját országunkban címmel. Min-

Hat ország fiataljai közt a pákaiak

den csoport készített e témában
egy prezentációt, melyet az öt
nap során a többi résztvevőnek
bemutattak, lefordítottak. Ter-
mészetesen megismerkedtünk a

vidék nevezetességeivel is, el-
látogattunk a találkozó során
Kolbergbe, ahol Kurstadt város
gazdag történelmével, gyönyö-
rű utcáival, házaival ismerked-

tünk meg. Érdekes történeteket
hallottunk például a lengyel
Casanováról, akinek arcképe a
katedrális pillérére fordítva van
kifaragva. Stettinben hajóra száll-
tunk, és megtekintettük a termé-
szetvédelemre nagy gondot for-
dító céget (Werften und ST3).
Különleges élmény volt a hajón
piroggit enni, ami egy lengyel,
hússal, krumplival vagy éppen
sajttal töltött tésztaféleség. El-
mentünk a Technika múzeumba is,
ahol régi autókon, motorokon,
buszokon kívül villamost is lát-
tunk, valamint az első lengyel
gyártású autót a Syrenát. Termé-
szetesen lehetőségünk volt fürdés-
re is, nagy élmény volt a nagy me-
legben a tengerben úszkálni – zár-
ta beszámolóját Bicsákné Bren-
ner Anikó.

A pákai delegáció városnézés közben Kurstadtban.

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

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
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Szentgyörgyvölgy Vashatárában már megye kezdődik, így az
Őrséggel való kapcsolat lehetőséget kínált, hogy a tájegység
legnagyobb fesztiváljába, vagyis „köztiváljába , a” Hétrétország
rendezvényeibe a település bekapcsolódjon. Az igényes kultu-
rális programsorozat keretében mind a „Nyitott porták", mind a
programhelyszínek közé beneveztek a szentgyörgyvölgyiek. A
Start mezőgazdasági közmunkaprogram jóvoltából megújult volt
óvoda konyhája most kinyílt, és szakács, azBalla Zsuzsa
egészséges és természetes ételek tudója mutatta meg, milyen
finomságokat lehet készíteni mezőn talált, kertben termesztett
növényekből. A látogatókkal – felnőttekkel és gyerekekkel –
együtt készültek a mártogatósok, krémek, szószok, amit végül a
készítők mind jóízűen elfogyasztottak.

Szentgyörgyvölgy Hétrétországban

A Hétrétország zárórendezvényeként került sor a szent-
györgyvölgyi katolikus templomban a együt-Neil Young Sétány
tes koncertjére „Templom ” -építők címmel. A programot meglepe
tésvendégként nyitotta meg.Dresch Mihály és zenekara

A koncert szervezői a templom felújításának szükségességére
szeretnék ráirányítani a figyelmet. A barokk templom országosan
védett műemlék, belsejében falai, gyönyörű freskói, öreg padjai,
aranyozott, különleges faoltára, ritka orgonája várja a restau-
rálást. Az épület teteje, párkányai is igen rossz állapotban van-
nak. A templomot Csipkerózsika álmából remélhetően hama-
rosan felébreszti egy lelkes műemlékes szakembergárda, azon-
ban a kutatásokhoz és a felújításhoz az anyagiak sajnos még nem
állnak rendelkezésre.

(VZs)Koncert a templomban.

Finomságok készültek Balla Zsuzsa jóvoltából.
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Lenti és Vidéke

Megújult a sportöltöző Szil-
vágyon Szilvágy. A pályázó
Sportegyesület a felújításhoz a
VP Településképet meghatáro-
zó épületek külső rekonst-
rukciója és energetikai kor-

Felújított sportöltöző Szilvágyon

szerűsítése projektből kapott
7,53 millió forint támogatást,
melyhez az önkormányzat 3,5
millió forintot tett hozzá.

A támogatásból kicserélés-
re kerültek a nyílászárók, a

tetőh -éjazat, az épület nap
kollektorral lett ellátva, a tető
és falak szigetelve lettek, így
jelentősen csökken a rezsi. A
bejárat akadálymentesítve lett.
A felújított sportöltöző avatá-
sára lapzárta után, szeptember
8-án került sor.

Pályázati és saját forrásból újult meg.

Az egész nyári szünidő alatt találtak programlehetőséget a
zalabaksai Tanodagyerekek a helyi szolgáltatásai által. A te-
matikus hetek tartalmáról, egyéb részletekről Gyovai Ma-
riannát, a Tanoda mentorát kérdeztük:

– A Létra tanodában július elejétől indultak el a rendez-
vények, heti váltásban különböző tartalmakkal szerveztünk
programokat a gyerekeknek. Most éppen a sporthét zajlik,
melynek kapcsán elsősorban mozgásos programokat szerze-
tünk a résztvevőknek. Gyalogtúrát szerveztünk, kerékpártúrán
vettünk részt, most pedig a Lenti Rendőrkapitányság támo-
gatásával kerékpáros ügyességi pályán mérhetik össze ügyes-
ségüket a gyerekek.

– Hogyan fogadták a szülők ezeket a programokat, ame-
lyekkel sz -ínesítették a gyerekek a vakációs programjait és fel
ügyeletüket is megoldották?

– Örömmel fogadták, hiszen visszatérő nyári probléma, az
egyedül hagyott gyermek felügyelete és a Tanoda ehhez nyúj-
tott segítséget, ugyanis biztonságos helyen és hasznosan
tölthették szabadidejüket a vakációzók. A korábbi hetekben
drámajáték, kézműves foglalkozások alkották a tematikát és
még a digitális készségekről is lesz szó, az Internet használata
és annak veszélyeibe nyerhetnek betekintést a gyerekek.

dj

Sporthét Zalabaksán

A kerékpáros ügyességi pálya.

Az idén immár második
alkalommal táborozhatnak
rendőrs -égi dolgozók gyerme
kei . Amíg a résztTormaföldén -
vevők a művelődési ház ud-
varán gyülekeztek a tábor-
nyitóra, mi kérdéseinkkel
Keskeny László ezredeshez, a
Zala Megyei Rendőr-főka-
pitányság humánigazgatási
szolgálatának vezetőjéhez for-
dultunk:

– Innen kezdve már hagyo-
mányosnak is nevezhetjük tá-
borunkat, hiszen második al-
kalommal látogatunk Torma-
földére, ahol rendőrs -égi dol
gozók gyermekei táborozhat-
nak. Tavalyi ötletünket foly-
tatva, bentlakásos formában

Tormaföldi táborozók
Rendőrségi dolgozók gyermekei nyaraltak

pihennek, szórakoznak a gye-
rekek, illetve játékosan fontos
bűnmegelőzési tudásra is szert
tehetnek. Az idén a jó tanul-
mányi eredményhez kötöttük
a jelentkezést, így alakulhatott
ki az a húsz fő, aki itt tá-
borozhat.

A helyi Artemisz Lovasud-
var már nagy tapasztalattal bír
a táboroztatást és a gyermek-
programokat illetően. Szirmai
Mónika szervező a következő
programokat emelte ki a tá-
borral kapcsolatban:

– Kiemelném a vízitúrát, a
raftingot a Kerka, a Mura fo-
lyókon, emellett lovaglás, für-
dőz -és a környékbeli strando
kon, tavakon, valamint több

kirándulás is várja a gyere-
keket az elméleti oktatás mel-
lett. A közeli Szécsiszigetre
is ellátogatunk, ahol meg-
nézzük a vízimalmot és a
bivalyokat, de szervezünk
bátorságpróbát is a táboro-
zóknak. A lovasudvarban pe-
dig a lovak mellett megis-
merkedhetnek például a ka-
meruni törpekecskével, pa-
pagájjal és az ormányos med-
vével is.

(d)

Táborozó gyerekek a rendőrségi figura előtt.
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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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Lenti és Vidéke

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

Hirde
ssen

nálu
nk !

A Magyar Labdarúgó Szövetség és annak Zala Megyei Igazga-
tósága támogatásban részesítette a Lenti és Térsége Polgárőr
Egyesületet. Az egyesület évek óta aktívan működik együtt a
város civil szervezeteivel, így a Lenti Torna Egylettel is. A fo-
tón Szabó Gábor egyesületi elnök (jobb oldalon) társaival.

Támogatás az MLSZ-től


