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dömeföldi tájház

Páka,
dömeföldi tájház

Nagy érdeklődés mellett avatták fel a közelmúltban a rédicsi
gördeszka pályát. Az ünnepségen polgármesterSoós Endréné
asszony köszönetét fejezte ki a pálya támogatóinak.

– Köszönöm az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a lend-
vai Varis cégnek a támogatást, nélkülük nem jöhetett volna létre
ez a pálya, amely országos viszonylatban is ritkaság – fogalmazott
Soós Endréné. – Plébánosunk magas fokon űzi ezt a sportot,
tudását igyekszik átadni a fiataloknak.

A kivitelező Varis Kft. képviselője részéről elhangzott, a vilá-
gon több gördeszkás van, mint futballista, mégis minden telepü-
lésen van egy akár két focipálya is, de gördeszkás szinte sehol.

„Az álmainkat az égiekre bíztuk”
Gördeszka pályaavató Rédicsen

Az államtitkár asszony nem jött zavarba, amikor Zoltán atyá-
val kipróbálták az új pályát.

Az Őszi Fesztivál nyitónapján került megrendezésre Len-
tiben az E-mobilitás konferencia és Szabadtéri E-VIA kiállítás.
A mobilitás témakörben ügyvezető igazgatóCseri József
(Autófókusz Kft.) válaszolt kérdéseinkre.

– Összetett a kérdés az elektromos autók ügyében, de ki-
mondható, hogy nincs egyetemleges megoldás. Ez azt is jelen-
ti, hogy a belső égésű motorokkal is még jó darabig számol-
nunk kell, igaz egyre inkább hibrid formában, elektromos
rendszerrel kiegészítve. Megfigyelhető az elektromos járművek
térnyerése is, úgy gondolom elsősorban a városokban lesz
használható ez a forma. További fejlesztést kívánnak még az
akkumulátorok töltési lehetőségei, a kapacitás növelése a ható-
táv tükrében, az elkövetkező évek innovatív fejlődést hoznak
majd a technológiai fejlődésben.

Megtekinthető volt a kiállításon a gázalapú jármű-Zalavíz Zrt.
ve, valamint előadás is elhangzott az ilyen technológiájú közleke-
dés bővítési lehetőségeiről a cégnél. Előadások szóltak még a kon-
ferencián az E-autó és a hagyományos belsőégésű autók közötti
különbségekről, az épülő zalaegerszegi tesztpálya tesztelési le-
hetőségeiről, valamint projektmenedzser részérőlGáspár Lívia
„Humán kapcsolatok fejlesztése a Lenti járásban” címmel.

D.J.

E-VIA Fesztivál Lentiben

Elektromos járműveket állítottak ki.
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„Az álmainkat az égiekre bíztuk”
Gördeszka pályaavató Rédicsen

– Nagy tisztelet Lendvai Zoltán plébánosnak, ahogy mi hív-
juk, a gördeszkás papnak, reméljük a mi fiataljaink is átjönnek
és gyakorolnak ezen a pályán, melyet ingyen építettünk fel –
hangzottak képviselő gondolatai.Szobocsán Szabina

Az esemény rangját emelte, hogy a pályát Székely János
megyéspüspök áldotta meg, továbbá jelen volt és köszöntötte a
fiatalokat államtitkár is.Novák Katalin

– Ez a pálya azt is üzeni: ha a fiatalok biztonságos körülmé-
nyek között vannak, akkor nem gond, ha feszegetik határaikat.
Lehet, hogy el fognak esni a pályán, de megtanulhatnak újra és
újra felállni, kitartással küzdeni. Ha ilyenkor ott van mellettünk
egy közösség, egy olyan ember, akire felnézhetünk, akkor egy
életre szóló útravalót kaphatnak a gyermekeink. Ez itt Rédicsen
megvalósult.

Az államtitkár asszony nem jött zavarba, amikor Zoltán atyá-
val kipróbálták az új pályát, görkorcsolyát húzott és közösen
rótták a köröket.

– Közös tervünk volt Zoltán atyával, ha már pályát avatunk,
tegyük azt sportosan. Zoltán atyánál ez nem gond, én azonban
nem szoktam nyilvánosság előtt korizni, ezt inkább ma már a
gyermekeimmel teszem – adta meg a választ sportos mivoltára
az államtitkár.

Lendvai Zoltán plébánost csak a pályaavató ünnepség után
értük utol és arra kértük, hogy értékelje tervei megvalósulását.

– Ahogy elmondtam a pályaavatón is, az álmainkat az égiek-
re bíztuk, ez volt a legfontosabb forrás, jó kezekben volt. Ahány-
szor eddig például Szent Józsefre bíztam egy építkezést, mindig
segített befejezni. Most is küldött olyan jó szándékú, segítőkész
embereket, akik pénzzel, idejüket feláldozva, erő-és emelőgépe-

ket biztosítva, újból és újból jöttek, hogy befejezzük a pályát. Én
csak követem a nagy ősöknek a példáját, Bosco Szent Jánosét,
vagy II. János Pál pápánkét, akik a sporton, a játékon keresztül
szerettették meg a gyermekekkel a legfontosabb dolgokat. Isten
ajándéka, hogy egészségesek vagyunk és együtt játszhatunk és a
fájdalomtól sem csak egy csúnya szó lehet, ha elesünk, hanem
akár egy imádság. Én így tanítom őket.
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Az avatás pillanata. Soós Endréné (jobbról) polgármester és
a cég képviselői.

Szeptember közepén került megrendezésre a „Vidéki hagyo-
mányok és Ízek vására” címmel megtartott program, amely a IV.
országos közfoglalkoztatási kiállítás és vásár.

– Resznek Község Önkormányzata második alkalommal vett
részt Budapesten ezen a Millenáris Parkban megrendezett ese-
ményen – mondta nem kis büszkeséggel az eseményről Kercs-
már István polgármester.

– Hogyan zajlott a bemutatkozás?
– A rendelkezésre álló faházat már előző nap berendezték a

falu közmunkásai. A kiállításon bemutatásra kerültek a fóliasá-
torban és a szántóföldön megtermelt zöldségféléink. A feldol-
gozott termékek közül tökmagolajjal, paradicsomlével, különbö-
ző szörpökkel, befőttekkel, lekvárokkal és savanyúságokkal dí-
szítettük a standunkat.

– Ez mind a látvány gyönyörűsége. Netán kóstolót is tartottak?

Országos kiállításon a reszneki termények
– Nagy sikert aratott a kóstolónk, hiszen a tökmagolajos

ételek, mint például a babsaláta, krumplisaláta, savanyú káposzta
különlegesek a budapestiek vagy a külföldiek számára. Emellett
tökmagolajos pogácsával, házi lekváros süteménnyel, valamint
különböző lekvárok és szörpök kóstoltatásával segítettük a hetési
tájegység ízvilágának a megismerését az érdeklődők számára.

– Biztos volt olyan termék, ami rövid időn belül elfogyott!
– Legnagyobb sikere a közmunkások által termelt és elkészí-

tett bogyós gyümölcsszörpöknek volt, mint például a fekete ri-
bizli, fekete szeder, fekete berkenye és málnaszörpök. Egyébként
jól sikerült az értékesítés is, hiszen több tízezer forint értékű
terméket tudtak értékesíteni a közfoglalkoztatottak.

Megtudtuk még, hogy a kiállításnak köszönhetően az eddigi
munkát elismerve és a beruházások befejezéséhez 14,2 millió fo-
rintos kiegészítő támogatást biztosít még ez évben a Belügy-
minisztérium a reszneki önkormányzat számára. Ebből az
összegből 8,5 millió forintot a gyümölcsfeldolgozó gépsorra, 5,7
millió forintot pedig az új tárolóépület, illetve a feldolgozó épü-
let építésére, felújítására, fűtéskorszerűsítésre fordíthat az ön-
kormányzat.

(d)

A bemutató kis faház a terményekkel.

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



Szeptember 22-én díszköz-
gyűlést tartottak a Megyehá-
zán, ahol a 2018. évi kitüntet-
tek díjazására került sor.

A Himnuszt követően dr.
Pál Attila Zala Megyei Köz-, a
gyűlés elnöke beszédében ki-
emelte az összefogás jelentő-
ségét, ami nélkülözhetetlen me-
gyénk erőssé és sikeressé vá-
lásához. Említést tett a gyors-
forgalmi utak építéséről, ame-
lyek a hosszú távú fejlődés
alapjául szolgálnak, a Zalaeger-
szeg-Rédics-Lendva vasútvonal
helyreállításáról szóló tanul-
mányról, a Zalaegerszegi Jár-
műipari Tesztpálya építéséről,
valamint a kísérleti 5G Kom-
munikációs hálózat kiépítésé-
ről. Elmondása szerint olyan
beruházásokat is meg kell
valósítani, amelyek a falvakban
adnak lehetőséget a tanulásra
és a munkára. A díjazottaknak a
nagyok felelősségterhét is vi-
selniük kell, mert meg kell fe-
lelniük az elismerésnek, amit
ezen a napon kiérdemeltek. S
ehhez erőt, szorgalmat, lelkese-
dést és ihletet kívánt.

Dr. Kövér László, az Or-
szággyűlés elnöke beszédében
párhuzamot vont az 1019-ben
újraalapított zalavári vár ostro-
mával, melyet a keleti ellenség
a középkorban soha nem tudott
elfoglalni, a nyugati ellenség
viszont a modern korban fel-
robbantott. Napjainkban Euró-
pa szellemi, erkölcsi építmé-
nyeire hasonló veszély leselke-
dik, mint egykor a zalavári mo-
nostorra. „Amit a keleti barbá-
rok korábban nem bírtak ural-
muk alá hajtani, azt felrob-
bantják és megsemmisítik a
nyugati pogányok”. Nem sza-
bad hagynunk, hogy a magyar
társadalom erkölcsi többségét
felmorzsolják és politikai ki-
sebbségbe szorítsák. Gondola-
tait Zala megye új díszpol-
gárának, ér-dr. Márfi Gyula
seknek magyarságunk erkölcsi
többségének megerősítésében
tett szolgálatának megköszöné-
sével zárta.

Zala Megye Díszpolgára ki-
tüntető címet kapta dr. Márfi
Gyula érsek több évtizedes, a

„Példát és elszántságot adhatunk”
Megyei kitüntetettek köszöntése az ünnepi közgyűlésen

keresztény és a nemzeti értékek
iránt elkötelezett, értékteremtő
főpásztori és közéleti tevékeny-
sége elismeréseként. A kitünte-
tett mindig fontosnak tartotta,
hogy az egyház megoldásokat
találjon a mai kor emberének
felvetéseire és a keresztény vi-
lág érdekében folyamatosan
fellépett.

Dr. Tószegi Sándor, a Lenti
járás főállatorvos kapta a Zala
Megye Közigazgatásért Díjat
az állategészségügyi igazgatás
területén végzett magas szín-
vonalú szakmai tevékenysége
elismeréseként.

A Zala Megye Egészség-
ügyért Díjat dr. Takács István
főorvos vette át több évtizedes
áldozatos gyógyító munkájáért,
a Zala Megyei Szent Rafael
Kórház kardiológiai osztályán
végzett magas színvonalú szak-
mai tevékenységéért.

Zala Megye Szociális Gon-
doskodásért Díjat adományoz-
tak , a Keszt-Dallos Ritának
helyi Idősek Otthona igazgató-
jának kimagasló és példaértékű
munkájának elismeréséül.

A közgyűlés Zalai Pedagó-
gus Díjat ítélt oda Tóth Sán-
dorné intézményvezető-helyet-
tesnek (Lenti Lámfalussy Sán-
dor SZI), a nevelés-oktatás és a
tehetséggondozás területén ki-

fejtett áldozatos munkájáért,
példaértékű társadalmi-kultu-
rális szerepvállalásáért.

Major Veronikának (Keszt-
helyi Erdész LK) a Zala Megye
Sportjáért Díjat adták át futó-
céllövészetben elért kiemelke-
dő eredményeiért, junior világ-
bajnoki aranyérmeiért.

Zala Megye Sportjáért Díjat
adományozták a ZTK-FMVas
Tekeklub részére a hazai és
nemzetközi versenyeken elért
kiváló eredményekért, az után-
pótlás neveléséért. A díjat
Takács László, a klub elnöke
vette át.

A közgyűlés Zala Megye
Fejlesztéséért Díjat adta át Tar
Lászlónak, a Nyugat-Balatoni
Turisztikai Nonprofit Kft. ügy-
vezetőjének Zala megye turiz-
musának fejlesztésében végzett
kimagasló tevékenysége elis-
meréséül.

Zala Megye Fejlesztéséért
Díjat adományoztak Musits
Róbertnek, az IMRO Nonprofit
Kft. ügyvezetőjének Zala me-
gye gazdaságának, idegenfor-
galmának fejlesztéséért, a fenn-
maradó fejlődés és a klíma-
védelem elősegítéséért.

Zala György Díjat kapott
Major Lajos községgazda (Vo-
nyarcvashegy) a magyar népi
és katolikus hagyományokat

megjelenítő alkotó munkás-
ságáért.

Joóné Baranyai Tímea pe-
dagógus (Életfa óvoda, Keszt-
hely) a Zala Megye Címere
emlékplakettet vehette át hiva-
tástudattal, szakmai alaposság-
gal, empátiával végzett mun-
kájáért.

A közgyűlés végül Zalai
Civil Társadalomért és Nemze-
tiségekért Díjat adományozta
Szűcs Imre (Nagykanizsa) plé-
bánosnak közösségépítő mun-
kája elismeréseként.

A közgyűlés díjainak átadá-
sát követően dr. Márfi Gyula
érsek felidézte, hogy mindig
kötődött Zala megyéhez. Ami-
kor átlépi Zala megye határát,
mindig úgy érzi, hogy hazaért.
Beszédében megemlítette, hogy
a keresztény erkölcsökért az
embernek sokat kell tennie és
hozzátartozik az is, hogy védel-
mezzük a hazánkat. Végül a
kitüntetettek nevében köszöne-
tet mondott az elismerésért.

Az ünnepi közgyűlést kö-
vetően állófogadást tartottak,
amelyen kor-dr. Sifter Rózsa
mánymegbízott mondott po-
hárköszöntőt, amelyben szív-
ből gratulált a nap kitünte-
tettjeinek.

Kép és szöveg:
Trojkó Tímea

Zala megye kitüntetettjei a vezetőkkel.
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A BABATI HÚSFELDOLGOZÓ KFT. KÖRMEND
„C” KATEGÓRIÁVAL RENDELKEZŐ

ÁRUTERÍTŐ GÉPKOCSIVEZETŐK
JELENTKEZÉSÉT VÁRJA!
Munkaidő: hétfőtől péntekig,

Munkabér: megegyezés szerint
Tel.: 30/2276-636

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

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!facebook
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

www.zalatajkiado.hu

Mint a hegyi gazdák min-
den évben várva-várják, idén
is eljött a szüret időszaka. Ezt
ünnepeltük meg a szokásos
szüreti vigadozással. Az égiek
is velünk örvendeztek, mo-
solygósan szép délután kezd-
tük díszíteni a traktoros ko-
csikat, melyek szép számban
gyűltek össze, hogy vidám,
éneklő, nevetgélve integető
„rakományukkal” bejárják köz-
ségünk utcáit.

A menetet a kisbíró ve-
zette, aki fiatal legény létére
megállta a helyét, pedig fel-
adatától idén meglett férfiak is
visszariadtak. Őt követték a
táncosokkal, ovisokkal, isko-
lásokkal és szüleikkel teli ma-
sinák. A mi ifjú kisbírónk
dobolt, majd harsányan ki-
hirdette a faluban az elmúlt

Szüreti vigasság Nován

évben történteket. Szavait a
táncosok bemutatója követte.
Idén két csoport is megtisztelt
bennünket: a Kerka Kulturális

Egyesület iskolás csapata és a
jórészt szülőkből verbuváló-
dott amatőr csoport is, amely-
ben nagy örömünkre közsé-
günk lakóit és intézményünk
dolgozóit is üdvözölhettük.
Perdültek a szoknyák, csattog-
tak a csizmák, szállt a nótaszó,
fergeteges volt a hangulat.
Szende menyasszonyunk és
fess vőlegénye alig győzte a
mosolygást, és integetést a
menetet itókával váró falu-
bélieknek.

Miután körbejártuk a falut,
jólesett visszatérni a Művelő-
dési Otthonhoz, ahol már cso-
dálatos illatokkal vártak a reg-
gel óta szorgoskodó asszo-
nyok, az önkormányzat és a
Nováért és Gyermekeinkért
Alapítvány önkéntes segítői.
Utoljára még itt is megforgatta
minden táncoslegény a párját,

majd leültek és a finom gu-
lyáslevest, pogácsákat jó ét-
vággyal, jó hangulatban fo-
gyasztotta el a felvonulók
serege.

Este hagyományos szüreti
bállal zárult a program, mely-
nek bevételét most is az óvoda
és iskola javára fordítják.

Köszönetünket fejezzük ki
mindenkinek, aki várta és
megvendégelte a felvonulókat,
valamennyi önzetlen segítőnek
és a traktorosoknak és nem
utolsó sorban a táncosoknak.

Reméljük mindenki jól
érezte magát, s eljön jövőre is!

A program a -,,Humán szol
gáltatások fejlesztése a Lenti
járásban” című EFOP-1.5.3-
16-2017-00069. azonosító szá-
mú projekt keretében való-
sult meg.

-n-

Vidám, éneklő novaiak járták a falut.

Fiatal legény létére megállta a
helyét a kisbíró.

A Zalabaksa Könyvtári Információs és Közösségi Helyen
Gerencsérné Fodor Márta könyvtáros kezdeményezésére az
Országos Könyvtári Napok alkalmából a könyvtárat és a köny-
veket népszerűsítő programot szerveztek a Lenti Városi Könyv-
tár közreműködésével a helyi óvodásoknak.

– Játékos formában mutattuk be a könyvtárat és a könyvtár-
ban rejlő lehetőségeket a kicsiknek – mondta a programról a
könyvtáros – A gyerekek megcsodálták a rengeteg könyvet,
kiválaszthatták a nekik tetsző mesekönyveket, amelyeket aztán
nagy érdeklődéssel lapozgattak. Interaktív mese- és kézműves
foglalkozás keretében feldolgoztuk Balázs Ágnes: Kakas tábor-
nok és a bátor kiskutya c. meséjét. A gyerekek természetesen
nagy örömmel vettek részt a játékban, bízunk benne, hogy ké-
sőbb is felkeresik könyvtárunkat, ezzel elérve kitűzött célunkat.

dj

A könyveket népszerűsítették

Ovisok a zalabaksai könyvtárban.
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Az őszi időszak legna-
gyobb érdeklődésre számító,
több évtizedes hagyományok-
kal rendelkező programját tar-
totta a közelmúltban Lenti Vá-
ros Önkormányzata Vá-és a
rosi Művelődési Központ. Az
Őszi Fesztivál nyitórendezvé-
nyével az E-via konferenciával
külön is foglalkozunk lapunk-
ban, ezen kívül családi kerék-
páros nap, szabadtéri koncer-
tek, főzőverseny, helyi kézmű-
vesek kirakodóvására várta az
érdeklődőket a rendezvényté-
ren. A szombati fő programon
először polgár-Horváth László
mester köszöntötte a résztve-
vőket:

– Fesztiválunk különböző
elnevezéssel, de mintegy negy-

Őszi Fesztivál Lentiben
– több évtizedes múlttal

ven éves múltra tekinthet
vissza, tegnap az elektromo-
bilitás jegyében nyitottuk a
programokat, este pedig Kele-
men Kabátban élő koncertün-
kön legalább ezren voltak, ma
pedig 23 csapat részvételével
kezdődött meg a főzőverseny,
ahol baráti társaságok, intéz-
mények csapatai indultak a
versenyen.

Az Őszi Fesztivált Vigh
László országgyűlési képviselő
nyitotta meg, aki különleges
összehasonlítást tett a hely-
szint illetően, kiemelve Lenti
kisvárosi jellegét és bizton-
ságát:

– A megyeszékhelyen vol-
tunk egy ünnepségen, ahol egy
körforgalom egyik ágát két

bójával lezárva ültettek le két-
százunkat, és elég itt is szét-
néznem, több százan vagyunk
egy nyitott parkolónál, kicsik
kerékpároznak, szaladgálnak a
legnagyobb biztonságban! Hol
lehet ezt ma megtenni még
Európában? Mindezt szeret-

nénk fenntartani, gratulálok a
helyieknek nagy hagyományok-
kal rendelkező programjukhoz.

A rendezvény folytatásá-
ban gyermekkoncert, sportbe-
mutatók, Freddie koncert és
tűzijáték várta az érdeklődőket.

(d)

Több évtizedes hagyomány Lentiben.

A régió egyik legnépszerűbb programjává nőtte ki magát a
Lenti Szent Katalin Kolping Család város-Lentiszombathely
részben tartott Kolping Családi Napja. A részletekről a délelőtti
főzőverseny zárása után kérdeztük titkárt:Kovács András

– Szerencsénkre Lenti városának és a nyugat-magyarországi
régiós összefogásunknak is igen népszerű programja a találkozó,
amit bizonyít, hogy Szombathelyről, Veszprémből és Körmend-
ről érkeztek vendégeink és a főzőversenyünkön indult még a
Lenti KÉSZ (Keresztény Értelmiségiek Szövetsége) közösen az
egyházközösségünk csapatával, valamint házigazdaként mi is
megmérettettük magunkat.

– Az idén az időjárásnak köszönhetően a Mária-fánál tart-
hatják az ünnepi szentmisét!

– Valóban kegyesek voltak hozzánk az égiek, rövid zarán-
doklat után a Mária-fánál tartjuk meg szentmisénket.

– Hogyan működik családjuk? A mai program biztos főszere-
pet játszik rendezvényeik között…

– Igen, ez a találkozó központi szerepet tölt be a Lenti Szent
Katalin Kolping Család életében, de minden hónapban tartunk
összejövetelt és az egyházközség, a város életébe is igyekszünk
minél aktívabban bekapcsolódni. A programjaink sorát színesí-

Találkozás a Mária-fánál

tik, hogy mi is részt veszünk a régiós és országos szintű prog-
ramokban.

A program a lentiszombathelyi városrész művelődési házától
a Mária-fához tartó rövid séta után az plébános általIpacs Bence
tartott tábori szentmisével és kulturális műsorral folytatódott.

dj

Az időjárás kegyes volt a rendezvényhez.

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
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Az elmúlt években több
mint 3000 kilométernyi al-
sóbbrendű út újult meg Ma-
gyarországon, a következő évek-
ben pedig a progMagyar falu -
ram révén jelentős összege-
ket fordítanak a vidéki, 4-5
számjegyű utak felújítására –
közölte az Innovációs és
Technológiai Minisztérium
parlamenti államtitkára szep-
tember 14-én a Zala megyei
Ortaházán.

Cseresnyés Péter Páka, a
és Ortaháza között felújított,
csaknem 4 kilométeres mellék-
út átadása kapcsán azt mondta:
2010 óta több mint 3000 ki-
lométer 4-5 számjegyű út újult
meg a Magyar Közút beruhá-
zásában, idén pedig 1200 kilo-
méternyi mellék- és főút, il-
letve autópálya felújítása in-
dult el vagy kezdődik meg.

Utoljára 60 éve…
Útfelújítás Páka és Ortaháza között

A 150 milliárd forintból in-
dítandó Magyar falu program
keretében a következő években
jelentős rész jut majd a vidéki
alsóbbrendű utak felújítására –
tette hozzá az államtitkár.

Jelezte, hogy a hazai for-
rásból mintegy 100 milliárd
forint ráfordítással jelenleg
zajló útfelújítások mellett a
Település- és területfejlesztési
operatív programból további
520 kilométernyi 4-5 számje-
gyű ”útszakasz „rendbetétele
történik meg.

A Páka és Ortaháza közöt-
ti, 3,8 kilométeres, mintegy
600 millió forintból felújított
útszakasz átadása kapcsán Cse-
resnyés Péter (Zala megye 3.
sz. választókerületének ország-
gyűl –ési képviselője is a szerk.)
azt is elmondta, hogy a tér-
ségben élők többször jelezték,

milyen lehetetlen állapotban
vannak az útjaik, utoljára az
1950-60-as években nyúltak
hozzá komolyabban ezekhez
az utakhoz. Bár 60 év lema-
radását nem lehet egyik évről a
másikra pótolni, a kormány
nagy hangsúlyt helyez a vidé-
ken, falvakban élők élet- és
közlekedési körülményeinek
javítására fogalmazott.–

Mórocz József, a Magyar
Közút Zrt. Zala megyei igaz-
gatója arról beszélt, hogy Zala
megyében két program forrá-
saiból 35 helyszínen összesen
több mint 40 kilométernyi utat
újítanak fel ezekben a hóna-
pokban. Ezekre a beruházá-
sokra együttesen mintegy 5,7
milliárd forintot fordítanak.
(Forrás: )MTI

Csaknem 4 kilométeres szakaszt újítottak fel.

MTI Fotó: Varga GyörgyMTI Fotó: Varga György

A fenti címmel hívta a
lakosságot Lenti önkormány-
zata fórumra, ahol az azonos
elnevezésű, közeljövőben in-
duló projekt részleteiről tájé-
koztattak. A projektről először
Horváth László polgármestert
kérdeztük:

– A Zöld Város egyike
azoknak a projekteknek, amely
Lenti egy-egy jelentős terüle-
tének megújítását célozzák
meg. Emlékezhetünk, 2011-
12-ben valósult meg a város-

„Lenti Zöld Város kialakítása”

központ funkcióbővítő megújí-
tása és ezt a koncepciót foly-
tatva érünk el a város délnyu-
gati feléhez, a Bánffy, Gyógy-
fürdő és Táncsics utak által
körbezárt részhez, ideértve a
Kossuth úti régi temető terü-
letét. Jelentős összeget nyert
erre a város – igaz a feladat is
nagy –, közel 1 milliárdos pro-
jekt indulhat a közeljövőben.

A megvalósítás elemeiről
Koszorú Lajos tájépítész tájé-
koztatott:

– Összetett 10-11 elemről
beszélhetünk, ami azért is fon-
tos, hiszen Lenti legfontosabb
turisztikailag kiemelt jelentő-
ségű területei újulnak meg.
Több olyan projekt épül a
fürdő köré, amely a környezet
minőségének emelésével a
Lenti Gyógyfürdő pozícióit ja-
vítja. A korábbi régi temető
helyén egy kortárs közpark
létesül, amelyhez kapcsolódik
a Bánffy utca zöldesítése és a
csapadék modern elvezetésé-
nek – részben helyben tartó
módon történő – megvalósí-
tása. Itt a Bánffy utcáról a für-
dő felé nyílik egy kis közön
keresztüli kapcsolat, amely
gyalogos-sétánynak is nevez-
hető. Ugyanitt játszótér és
sportpálya is létesül, ami nem

csak a fürdő szolgáltatásait bő-
víti, de a lenti lakosság rendel-
kezésére is áll. Lényeges elem
a Táncsics út, ami a fürdő
„főutcája”, összekötő és elvá-
lasztó kapocs a Zalaerdő üze-
mi területe között. Itt harmo-
nikus utcakép kialakítása a cé-
lunk, oly módon, hogy az idős
hársfákat megújítjuk, a fasor
pótlásra kerül. A közvilágí-
tás, a burkolatok alkalmazása
vonzóvá teszik ezt a területet
is a sétálók számára. A fürdő
melletti csapadékvíz-csatorna
megmaradhat, látványos sé-
tánnyá változtatjuk környékét,
párhuzamosan a vasúttal, pa-
dokkal, pihenőhelyekkel, ele-
gáns fásítással oldjuk meg
mindezt.

dj
Horváth László tájékoztatta a résztvevőket.
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A ez évi ki-lenti Civil Nyugdíjas Klub
rándulására szeptember elején került sor,
tájékoztatott elnök.Császár Dezső

– Utunk első állomása a herendi por-
celánium látogatóközpont volt. Itt filmve-
títés és helyi vezető kalauzolásával ismer-
kedtünk meg a gyártás folyamatával.
Majd lehetőségünk volt a látogatóközpont
kávéházában kávé/tea elfogyasztására,
természetesen herendi készletből. Majd
Veszprémbe utaztunk, ahol a városnézé-
sünk a Petőfi Sándor Színháztól indult.
Felsétáltunk a felújított várnegyedbe,
majd megnéztük a Szent Mihály bazilikát,
valamint a Gizella és Szent György kápol-
nát. Rövid szabadprogram után Nagyvá-
zsonyba utaztunk, ahol megtekintettük
Kinizsi várát. Következő állomásunk a
Hegytű geológiai bemutatóhely volt,

ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a Bala-
ton-felvidékre és a Káli-medencére. A
program zárása egy rövid fotózás volt a
balatongyöröki Szépkilátónál. A tartalmas
nap után mindenkinek jól esett a

Hazai tájakon jártak

Balatonszentgyörgyön elfogyasztott va-
csora. Kirándulásunk a Civilkurázsi
Közalapítvány támogatásával valósulha-
tott meg.

dj

Tizenkettedik alkalommal rendezték meg szep-Szilvágyon
tember 8-án a szilvafesztivált, amely eseményen egyúttal a fel-
újított sportöltöző átadására is sor került.

Az avatáson köszöntötte a jelenlévőket pol-Péntek Katalin
gármester asszony, majd elmondta, hogy a szilvafesztiválok al-
kalmával mindig sikerült valamit felújítani, fejleszteni Szilvá-
gyon, most a sportcentrum került sorra. A létesítmény külső re-
konstrukciójára és energetikai korszerűsítésére 7,53 millió forint
támogatást nyert pályázaton a , aSzilvágyi Sportegyesület
350000 forint önrészt az önkormányzat finanszírozta. Az öltöző
felújítási munkálatait júniusban kezdték meg. or-Vigh László
szággyűlési képviselő avató beszédében kiemelte a sport támo-
gatásának és a civil szervezetek jelenlétének fontosságát a kiste-
lepüléseken, mint a helyi Szilvágy Sportegyesület, ami mozgásra
sarkallja a fiatalokat és idősebbeket egyaránt. Majd biztatta a la-
kosokat a mindennapi sportolásra, amely az egészségi állapot ja-
vulását szolgálja.

Ezt követően plébános megáldotta az építményt.Kiss György
Az avatószalag elvágása után Szilvágy polgármestere ajándék-
csomagot nyújtott át , a sportegyesület elnökének.Dóra Attilának
Azután barátságos futballmérkőzést játszottak egymás ellen az
idősebb és fiatalabb játékosok.

A szilvafesztivál főzőversennyel kezdődött a kultúrház mel-
letti téren. 16 csapat készítette el bográcsban az ételeket. A részt-
vevőknek az önkormányzat biztosított vöröshagymát, fát,
asztalokat és padokat a főzéshez. A főzőversenyen a testvérte-
lepülésről, érkezők is részt vettek, ők „szerb pa-Völgyifaluból
szulyt” készítettek. A fesztivál két jellemző étke a szilvásgom-
bóc és a kemencében sült szilvás málé volt, amelyet az önkor-
mányzat készített.

A gyerekprogramokról a gondoskodott.Szilvágyért Egyesület
Kézműves foglalkozás, ládavasút és egyéb szabadtéri játék várta
a kicsiket. A kirakodó vásáron lehetőség volt játékokat is vásá-
rolni, de a hagyományőrző termékek is fellelhetőek voltak, mint
a tökmagolaj és a kézműves szappanok.

A pajtaszínház színpadán kora délután kezdődött a szóra-
koztatás. magyarnóta-énekes adta meg a jó han-Bognár Gyula
gulatot az ebédhez, azután a szilvágyi Rokolya Néptánccsoport
lépett fel, majd a dalcsokorral folytatta azVölgyifalui Népdalkör
előadássorozatot. Őket követte a társulat élőEuropean Operett
kívánságműsora.

Göcseji szilvafesztivál Szilvágyon

A kulturális programokat megszakítva átadták a díjakat a fő-
zőverseny nyerteseinek, és a felajánlásokat a tiszteletbeli polgár
és a díszpolgár részére Vigh László országgyűlési képviselő, Pá-
csonyi Imre Horváth Gyula, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, ,
a Zala Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támo-
gató Főosztály vezetője közreműködésével.

A fellépések folytatásaképpen a láthat-Csesztregi Pávakört
ták a színpadon, azután a következtek. A kora-Brassói Csillagok
esti órákban a zenekar adott koncertet, este 8 órától aRox Beni
táncház Zala Megyeivitte tovább a szórakoztatást. A fesztivált a
Közgyűlés támogatta.

Trojkó Tímea

Az ünnepélyes avatás pillanata.

A Rokolya néptánccsoport fellépése.

A kiránduló klubtagok, háttérben a Balaton.
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Lovászi Község Önkormányzata Kerka-völgye Barátiés a
Kör Egyesület szervezésében emléktáblát avattak fel a közel-
múltban a községben korábban alkotó szobrász-Vörös János
művész tiszteletére. Az emléktábla megvalósulásának körülmé-
nyeiről egyesületi elnököt kérdeztük.Jánosi Ferenc

– Régi elképzelése volt egyesületünknek, hogy Vörös János
szobrászművésznek méltó emléket állítsunk. Kutatásokkal kezd-
tük a munkát, mikor is élt, alkotott Lovásziban a szobrász. Azt
tudtuk, hogy az ötvenes évek elején, amikor elkészült a mű-
velődési ház, de az, hogy maga a relief mikor készült el, nem
volt ismert a számunkra. Aztán nem kellett messzire mennünk a
megoldásért, az erkélyen eldugva az egyik sarokban megtaláltuk
a szignót, 1956-os dátummal és a szobrász nevével.

– Ez nem volt látható eddig?

Emléktábla-avató Lovásziban

A koszorúzás pillanata.

A tábla Vörös Jánosnak állít emléket.

– Az évek során többször átfestették a felújítások alkalmával,
most kezdeményezni fogjuk a fenntartónál, hogy láthatóvá te-
hessük.

– További különlegesség, hogy ez a monumentális szobor-
kompozíció helyi embereket ábrázol.

– Valóban, az üzemben dolgozó embereket, családtagjaikat
ábrázolja a kompozíció, 25 személy található a reliefen, a terve-
zőtől a gépészig helyi munkások. Rajta van például Ságh Pál, a
híres tekézőnk, aki országos hírnévre is szert tett, bizonyára ön-
ként vállalták és álltak modellként a szoborhoz az itt lakók. Lo-
vászin kívül Budapesten, Sopronban, Zalaegerszegen, Nagy-
kanizsán is van alkotása Vörös Jánosnak. Emléktáblánkkal méltó
emléket állítunk az alkotónak, a fiatalok számára QR-kóddal is
elláttuk, hogy könnyebb lehessen az ismerkedés a szobrász
életével.

Az avató ünnepségen jelen volt ország-Cseresnyés Péter
gyűlési képviselő, aki a művelődési ház kiállítását nyitotta meg,
Tóth János, a Magyar Olaj és Gázipari Múzeum igazgatója, és
Léránt Ferenc polgármester.

Három, 1968-ban végzett
volt általános iskolai osztály is
találkozott a közelmúltban
Lentiben, melyről Tímár Lász-
lóné óvodapedagógus értesí-
tette lapunkat.

– 2000-ben jubiláltunk elő-
ször, Soós Béláné tanító néni
ötlete alapján, ugyanis emlé-

Ötvenéves általános iskolai találkozó Lentiben

keztetett egy beszélgetésünk
alkalmával, hogy 1960-ban
kezdtük el Lentiben az általá-
nos iskolát. Gyorsan híre ment
első sikeres találkozónknak,
így aztán évfolyam találkozó-
vá nőtte ki magát a prog-
ramunk, ötévenkénti találko-
zókkal. Most kerek évfordu-

lóhoz érkeztünk a három,
1968-ban végzett a - b - c osz-
tály tanulói találkoztak, még
Debrecenből, Szegedről, és
Győrből is érkeztek volt osz-
tály- és évfolyamtársaink.
Varga Lászlóné, Tüske Gyu-

láné, Farkas Hilda, Mujdricza
Dezsőné pedagógusok taní-
tottak bennünket, akiket na-
gyon szerettünk és tisztelünk a
mai napig. A jubileumi ese-
mény különlegessége volt még,
hogy mi főztünk, láttuk vendé-
gül az osztálytársakat egy pan-
zióban, így lett igazán ottho-
nos és emlékezetes a találkozó.

(d)

Az osztálytalálkozó résztvevői.

A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, )Pacsa és Környéke
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu



Lenti és Vidéke201 . r8 októbe 9

A tájékoztatja és kéri a lakosságot, hogy a műanyag ésLenti Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.

fém hulladék tekintetében az alábbi felsorolt hulladékokat helyezze a csak erre a célracsomagolási

rendszeresített gyűjtőzsákba (zárószalagos) gyűjtőedénybe. Amennyiben a gyűjtőzsákban, gyűjtőedényben más

idegen anyag található, nem kerül begyűjtésre.

A gyűjthető műanyag és fém hulladékok köre:csomagolási

- műanyag PET italos palack lapítva (ásványvíz, üdítő)

- fólia: zacskó, zsugorfólia, reklámtáskák

- flakonok: tisztító és kozmetikai szerek flakonjai (mosogató, testápoló)

- fém: sörös-italos fémdoboz, konzerv

A gyűjtőedénybe, gyűjtőzsákba nem kerülhet:

- szivacs, műanyag gyerekjáték, műanyag és fém edények és konyhai felszerelések, elektronikai hulladék,

háztartási gépek, CD-lemezek, kazetta, fogkefe

- szúnyogháló, műanyag térelválasztó elemek, műanyag és fém csövek, idomok, csaptelepek

- állati tetem és ételmaradék

- fém kerékpáralkatrész, műanyag dísztárcsák, műanyag autókarosszéria elemek

- műanyag virágedények, festékkel szennyezett műanyag vödör, műanyag körszövött zsák, bála madzag,

műanyag tetőfólia, szennyezett mezőgazdasági fólia, redőnydarabok, fém és műanyag tokok, vegyszeres,

zsíros flakonok

- egészségügyi hulladékok (injekciós tű, vérplazmás, infúziós tasak)

- szennyezett pelenka

Az újrahasznosítás alapfeltétele a tiszta hulladék!csomagolási

A papír hulladék a gyűjtőedényekben és a rendszeresített hulladékgyűjtő zsákban (zárószalagos)csomagolási

helyezhető el, amennyiben a gyűjtőedényben, hulladékgyűjtő zsákban idegen anyag található, nem kerül

elszállításra.

A gyűjthető papír hulladékok köre:csomagolási

- újság, könyv, képes újság, katalógus, prospektus, füzet

- hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz

- papír italos doboz

- levél, levélpapír, telefonkönyv

- mélyhűtött ételek (műanyag bevonat nélkül) kartondoboza

- papírzsák, karton, papírdoboz, hullámpapír

A gyűjtőedénybe, gyűjtőzsákba nem kerülhet:

- zsíros, szennyezett papír

- műanyagborító

- használt egészségügyi papír

- indigó, faxpapír

Tájékoztatás
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Az Idősek hónapja rendez-
vénysorozat nyitóprogramja-
ként Idősek Világnapja komp-
lex eseményre került sor a kö-
zelmúltban Lentiben a „Civil-
kurázsi” Közalapítvány, Kol-
ping Gondozási Központ, Ci-
vil Nyugdíjas Klub, Városi
Idősügyi Tanács szervezésé-
ben. A művelődési központ-
ban tartott eseményen egész-
ségügyi szűrővizsgálatokkal
kezdődött a program a Lenti

Idősek Világnapja Lentiben
Komplex eseményt rendeztek

Szeptember 27-én kora
délután a Városi Művelődési
Központ Lenti épületében ke-
rült megrendezésre a Folk He-
ritage címet viselő magyar-
szlovén pályázati program
nyitórendezvénye.

Örökségünk megőrzése
Magyar-szlovén pályázati program

Egészségfejlesztési Iroda jó-
voltából, majd ünnepség kez-
dődött a színházteremben, ahol
Horváth László polgármester
köszöntötte a megjelenteket.

– Idős és szépkorú ember-
társaink nagyon fontos szerepet
töltöttek és töltenek be a min-
denkori családok és közösségek
életében, a mai napon rájuk gon-
dolunk, nekik mondunk köszö-
netet az év egyik legszebb őszi
időszakában. Bízom benne,

hogy az őszi munkálatok során
együtt tudott lenni sok család,
bár elmondható, hogy egyre
ritkább a többgenerációs együtt-
élés, vagy együttlét, valamikor
még napi közelségben elérhető
volt elődeink tapasztalata.

A folytatásban a zalaeger-
szegi Hevesi Sándor Színház
előadásában a „Vigyázat csa-
lók” humoros darab követke-
zett, amely a tréfás módon mu-
tatta be, hogy ne hagyjuk ma-

gunkat becsapni és váljunk
trükkös csalások áldozatává
idős korban. Ezek után alap-
vető elsősegély nyújtási isme-
retekből kaptak tájékoztatót a
résztvevők a Lenti mentőállo-
más dolgozói közreműködésé-
vel, majd közös, gyógytornász
vezette testmozgás követke-
zett, később pedig Megyesi
Zoltán nótaénekes szórakoz-
tatta a megjelenteket.

dj

A rendezvényen elsőként ifj.
Horváth Károly népzenész rövid
műsorral vezette fel Horváth Lász-
ló polgármester köszöntőjét, aki
beszédében szólt idősebb Hor-
váth Károly néprajzkutató élet-
útjáról és munkásságáról.

A folytatásban a projektben
résztvevő magyar és szlovén
partnerek mutatták be a szep-
temberben indult és két éven át
tartó több mint 400 ezer eurós
költségvetésű programot, mely-
nek célja a muravidéki, hetési
és Kerka-vidéki hangzó és le-
jegyzett népzenei anyagok ösz-
szegyűjtése témakörönként, gyűj-
tési hely szerinti csoportosí-
tásban tíz hazai és tíz szlovén
településen. A tájékoztatón el-
hangzott, hogy a gyűjtött anya-
gok digitalizálása is megtör-
ténik, majd egy a kutathatóság-

ra vonatkozó protokoll került
összeállításra.

Szintén ezen program ke-
retén belül határon átnyúló nép-
zenei bemutatókat, konferenciát,
műhelybeszélgetéseket és népze-
nei táborok kerülnek megtartás-
ra, létrejön egy Népzenei Talál-
kozási Pont Lentiben és Beltin-
ciben, ahol a digitális válogatást
letölthetik és ki is nyomtathat-
ják az érdeklődők, továbbá egy
az alsó tagozatosok számára ké-
szülő kiadvánnyal és kisfilmmel
is bemutatásra kerül a program.

K.R.
Ifj. Horváth Károly népzenész adott rövid műsort.

Egészségügyi szűrővizsgálatokkal kezdődött a program.

Talán a humoros előadás is segített, hogy ne váljanak áldo-
zattá.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Lenti és Vidéke

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

Hirde
ssen

nálu
nk !
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OPTI-LENT OPTIKA
Lenti, Alkotmány utca 22.
Tel.: 06 30 30 55 817
92/352-066Jelentkezzen be most!

Nyitva tartás:

hétfőtől - péntekig: 9 -1600 00

00 00szombat: 9 -12

LÁTÁSELLENŐRZÉS
ÉS

SZAKTANÁCSADÁS
2018

INGYENES

Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester

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

Önkormányzati képviselők fogadóórái:
Ferenczi Róbert

2018. október 1-jén (hétfőn) 9.00-10.00 óráig,
Héra József

2018. október 1-jén (hétfőn) 9.00-10.00 óráig,
Árkovicsné Pezzetta Claudia

2018. október 3-án (szerdán) 10.00-11.00 óráig,
Vatali Ferenc

2018. október 10-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig,
Gáspár Lívia

2018. október 18-án (csütörtökön) 13.00-14.00 óráig,
Dr. Fekete Zoltán

2018. október 30-án (kedden) 15.00-16.00 óráig.
Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem

Városrészekben tartandó fogadóórák:
Ferenczi Róbert

2018. október 1-jén (hétfőn) 10.00-11.00 óráig a
mumori kultúrházban,

Kiss Tamás
2018. október 5-én (pénteken) 19.00-20.00 óráig a

bárszentmihályfai orvosi rendelő épületében,
Vatali Ferenc

2018. október 10-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,

Gáspár Lívia
2018. október 18-án (csütörtökön) 14.00-15.00 óráig a

máhomfai kultúrházban,
Gáspár Lívia

2018. október 18-án (csütörtökön) 15.00-16.00 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban

fogadják az érintett városrész lakóit.

Fogadóórák Lentiben

Franciaországból, Cuver-
ville településről érkeztek ven-
dégek a közelmúltban Pákára.
Lukács Tibor polgármester ja-
vaslatára a társaságot a Há-
romszenteki kápolnánál értük
utol, ahol különleges kuliná-
ris élményekkel gazdagod-
hattak a testvértelepülésről ér-
kezettek.

– A gulyás, a vadpörkölt és
a dödölle elkészítésének módját
is bemutattuk látogatóinknak,
így már ők is elkészíthetik ha-
gyományos magyar ételeinket –
mondta a piknik helyszínén
Lukács Tibor. – A pákai Ma-
gyar-Német Baráti Kör tagjai-
val látjuk vendégül a dele-
gációt, akikkel immár hat éve
kötöttünk együttműködési meg-
állapodást.

Hagyományos étkeket mutattak vendégeiknek
– Milyen egyéb programokat

szerveztek vendégeiknek?
– Célunk a magyar hagyo-

mányok és kultúra bemutatása
mellett, hogy a környéket és a
Dunántúlt is megismertessük a
francia vendégekkel, így több
kirándulást is szerveztünk ne-
kik. Ellátogattak Keszthelyre,
hajóval Badacsonyba, majd az
Őrség következett, szentgyörgy-
völgyi és márokföldi kirán-
dulást is tettünk.

Lukács Tibor még elmond-
ta, kétévente szerveznek közös
programokat a baráti körök
részéről, ezek az események
kibővülnek még az ifjúság ré-
szére szervezett öt országos
(magyar, francia, német, lengyel,
litván) találkozókkal is.

dj

Piknik a Háromszenteki kápolnánál.
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Az akció a megjelenéstől október 20-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

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

Közéleti havilap

Kiadó-fõszerkesztõ:
Ekler Elemér
Szerkesztõség:

8901 Zalaegerszeg,
Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.

Tel.: (92) 596-936;
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

Lenti és

Vidéke

„Falunap a kultúrák közötti
együttműködés jegyében” prog-
ram valósult meg a közelmúlt-
ban Zalabaksán. Gyovai Mari-
anna szervező az eseménnyel
kapcsolatban kiemelte, több kor-

Falunap Zalabaksán

osztályt is megcéloztak program-
jaikkal, a kulturális összeállítás
résztvevői voltak a „Kanizsa
Csillagai” Völgyi-, a muravidéki
faluból Pünkösdi Rózsa Ci-a
terazenekar, a modern táncokat

Készül a csillámtetkó…

képviselte a és aFantasy Ma-
gic for Dance táncsoport.

– Kiállítás is színesítette a
programjainkat, „Verses képek
a Kerka Völgyéből” címmel Ko-
vács Tünde természetjáró fotóit
tekinthették meg az érdeklő-
dők, melyet Berkes József helyi
alkotó nyitott meg – folytatta a
programokkal beszámolóját a
szervező.

– A legkisebbekre is gondol-
tak, kézműves foglalkozásokon
próbálhatták ki a gyerekek ügyes-
ségüket!

– Igen, a kézműveskedés
mellett, egészséges ételek be-
mutatóját is szerveztünk nekik
és a csillámtetkó is nagy sikert
aratott. Bűnmegelőzési stan-
dunkon, a Lenti Rendőrkapi-
tányság jóvoltából teszteket
tölthettek ki a kerékpározással
kapcsolatban és hasznos kiad-

ványokat kaphattak a témában
a legügyesebbek jutalmul. A
sportpályán futballmérkőzés
várta a sportkedvelőket, majd
Dömötör Balázs és Rebeka,
valamint Boros Beni szóra-
koztatta muzsikájával a nagy-
érdeműt.

Gyovai Marianna elmond-
ta még, sajnos az időjárás
nem volt alkalmas a szabad-
térre tervezett programjaik meg-
tartásához, ennek ellenére si-
keres volt a falunap, sok ér-
deklődő tekintette meg az ese-
ményeket.

dj
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