
(Folytatás a   . oldalon)2

Lenti és VidékeLenti és Vidéke
K ö z é l e t i   h a v i l a p XXI. évfolyam 2019. április Magyarföld, fatemplomMagyarföld, fatemplom

2019. március 7-én került
megrendezésre a „24 Cities
Forums” (24 város Fórum) ren-
dezvény a City Cooperation

II. projekt keretében, melyen
a városok képviselői számá-
ra lehetőséget biztosított a

24 Város Fóruma

Átadták a felújított kultúrházat Lentikápolnán

Az ünnepélyes szalagátvágás után. Balról Vigh László, dr. Pál
Attila, Horváth László és Vatali Ferenc.

Gyermekek, fiatalok, fel-
nőttek is használhatják a pá-
kai szabadidős központ mel-
lett újonnan kialakított sport-
parkot, tájékoztatott Lukács
Tibor polgármester.

– A futballpálya és a játszó-
tér mellett megépített sport-
park nyolc elemből áll, amely
sokféle gyakorlat elvégzésére
alkalmas. Az eszközök lehető-
séget adnak a húzódzkodásra,
has- hát- és karizom erősítő
gyakorlatok elvégzésére. Hasz-
nálhatják a felnőttek is, mi-
alatt gyermekük éppen a ját-
szótéren játszik, de focistáink
is erősíthetnek itt, az iskolá-
soknak pedig igény szerint,

szervezett foglalkozás kereté-
ben mutathatják be a testne-
velők a hatékony mozgásfor-
mákat. A sportparkkal együtt
annak környezetét is megújí-
tottuk, kibővítettük az itt lévő
kerítést, parkosítottunk, füve-
sítünk és kiépítjük a mozgás-
korlátozottak számára is a
közlekedőt. A beruházásokat
közel tízmillió forintból való-
sítottuk meg, melyhez állami
támogatást is igénybe vettünk,
további terveinkben pedig a
település közétkeztetési felté-
teleit szeretnénk fejleszteni –
hangzott Lukács Tibor tájé-
koztatójában.

(d)

Sportparkot építettek Pákán

A készülő járda és a sportpark elemei.

Ünnepélyes keretek között adták át a közelmúltban Lenti-
kápolna városrész felújított kultúrházát. Az eseményen először
dr. Pál Attilát, a megyegyűlés elnökét kértük a beruházás
méltatására:

– Napjaink legnagyobb kihívása, nem csak országosan, de a
megyében is a népességfogyás csökkentése. Megyénkben 258
település található, itt 270 ezer lakos él, tehát kevesen vagyunk
és a falvaink elöregedőben vannak. Az ilyen beruházások, mint a
mai, azt próbálják előrevetíteni, hogy megpróbáljuk helyben
tartani az időseket és a fiatalokat is. Lentikápolna mindig is
példaértékű volt, ha a közösségi munkát értékeljük, évtizedeken
keresztül az itt lakók olyan műsorokat állítottak össze, mely a
városvezetésnek is feltűnt, ezért Lenti Város Kultúrájáért
kitüntetésben is részesültek.

Megtudtuk még, hogy két támogatási programból valósult
meg a felújítás; a Vidékfejlesztési és az Emberi Erőforrás

Minisztérium támogatásának elnyerésével közel 70 millió fo-
rintos a bekerülési összeg, amely saját önkormányzati forrást is
tartalmazott.

Az eseményen országgyűlési képviselő kiemelte:Vigh László
– Azt gondolom, hogy nagyon fontos nekünk a kultúránk, a

nyelvünk, a szokásaink, a hagyományaink. A felújított kultúrház
éppen erről szól, hiszen a kultúra szentélye. Úgy gondolom, ha a
kultúránkat meg tudjuk őrizni, akkor megmarad mindenünk.

Horváth László Lenti polgármestere az ünnepségen rész-
letezte a felújítási tételeket. Megvalósult egy hőtechnikai beru-
házás, amely a nyílászáró-cseréktől, a födém és a homlokzat
hőszigetelését is tartalmazta. Korszerűvé vált a fűtési rendszer,
napkollektoros rendszer is beépítésre került. Megújult belülről is
a kultúrház, a közösségi funkciókat ellátó terek újultak meg,
kialakításra került egy akadálymentesített mosdó is, valamint a
kultúrház felszerelései, technikai berendezései is újak lettek.

– Egy képviselő közösségért tett munkája során születnek
olyan nagy értékek, amelyre joggal lehet büszke ő maga is, és
azok is, akiket képvisel – hangzottak településrésziVatali Ferenc
képviselő gondolatai az átadáson. – Az elmúlt 16 év során olyan
maradandó munkák készültek el, mint a kerékpárút, a Kápolnai
út, a Petőfi tér, a Dankó utca felújítása, és ma elérkeztünk
kultúrházunk avatásához. Ezek a beruházások külön-külön is
több tízmilliós összegeket jelentenek az itt lakók számára, kul-
túrházunk például a kilencvenes években volt utoljára felújítva,
ráfért a csinosítás.
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Szinte nincs olyan megemlékezés, ünnep , illetveLovásziban
a térségben, ahol ne hallhatnánk közreműködőként a ka-Mixolid
marakórusról, Az immár 15. éve működő kórus vezetőjét, Boa
Szilvia tanárnőt először a megalakulás körülményeiről kérdeztük.

– A helyi ünnepségekre kezdtünk el készülni még annak
idején augusztus 20-a előtt, amikor összeverődött egy lelkes kis
csapat. Szinte véletlenszerűen idősek, fiatalabbak kezdték el az
éneklést, később pedig együtt maradt ez a csoport.

– Hogyan történt az első dalcsokrok kiválasztása?
– A kezdetekben volt férfi és női tagunk is (jelenleg csupa

hölgytagokból áll a kórus) és az érdeklődési körünk is nagyon
sokrétű volt. A rockzenétől a nótáig terjed a lista, de figyelembe
kellett vegyük a hangterjedelmünket, valamint az egyes alkal-
mak, az ünnepek tartalmát. Aztán kialakult egy repertoár, amit
később is az érdeklődésünknek megfelelően bővítettünk.

– Miért maradtak el később a férfitagok?
– Egyrészt az elfoglaltságaik miatt, de volt, aki elköltözött,

aztán a munkája nem tette lehetővé az éneklést, volt, aki elhalá-
lozott. Sajnáljuk, hogy így alakult.

– Mikor alakult közösséggé a kórus, állandónak mondható
tagsággal?

– A próbatételek, a szereplések, amelyek igazi kihívásként
álltak előttünk alakították közösséggé a kórust, gondolok itt
többszólamú művek előadására, amely azért sokszor komoly
hozzáállást igényelt az énekesektől. Többször részt vettünk Zalai
Művészeti Fesztiválokon, ahonnan ezüst minősítéssel térünk
haza, tehát a befektetett munkának ilyen szinten is meglett a
gyümölcse.

– Milyen irányt határoztak meg maguknak, újabban zenei
kíséretet is alkalmaznak?

15 éves a lovászi Mixolid kamarakórus

Szereplés közben a Mixolid Kamarakórus.

– A meghívások igényeinek felelünk meg ezeknél a daloknál,
egy bálban, falunapon természetesen a könnyebb műfajhoz nyúl-
tunk, de emlékeztetnék a templomkertben színházi körülmények
között összeállított műsorainkra, ahol mások szerint is magas
színvonalú produkciót nyújtottunk. Tehát színes a paletta.

– 15 év nagy idő. Hogyan tovább a kórussal?
– Minden tervünk alapja megtartani ezt a közösséget. A Ker-

ka-völgye Baráti Kör Egyesülettel együtt igyekszünk a kulturális
életet színesíteni és a falusi életet gazdagítani Lovásziban.
Örömteli, hogy ilyen alkalmakkor szép számban van közönsé-
günk, valamint a 15 éves évforduló alkalmából kiadvány is
megjelenik majd a kórusról.
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háromoldalú kapcsolatépítésre.
Ehhez kapcsolódóan minden
országból egy-egy előadás ke-
rült megtartásra, amelyekben
az adott város által a projekt-
ben és a projekthez kapcsolódó
fejlesztéseket mutattak be.

Szlovén részről Katja Ertl,
Ptuj turisztikai irodájának mun-
katársa tartott előadást a város
képviseletében a belvárosi
üzletek, helyi vállalkozók
összefogásáról.

Osztrák részről Christian
Ortauf a Fedlbach-i turisztikai

egyesület elnöke a „Mo-
destrasse Feldbach” (Feld-
bach - divatutca) projektet
mutatta be, amely Feldbach
leghosszabb utcájában 30 di-
vat-ruházati üzlet összefogá-
sával jött lére, melyhez kap-
csolódóan több sikeres akció,
rendezvény született a vá-
rosban.

Magyar részről a zalai
városok képviseletében Hor-
váth László Lenti polgármes-
tere mutatta be a városhoz,
illetve a projekthez kapcso-
lódó fejlesztéseket, mint pél-

Felvételünkön a fórum előadói.

24 Város Fóruma dául zöldváros, geotermikus
energia felhasználására vonat-
kozó; helyi termékek forgal-
mazásának hálózatfejlesztésé-
hez kapcsolódó fejlesztéseket.

A rendezvény fő program-
elemeként a Háromoldalú
Együttműködési Paktum ünne-
pélyes aláírása történt meg a
24 város képviselőinek részé-
ről. Az együttműködés terüle-
tei a közös kommunikáció,
városok közös képviselete po-
litikai és adminisztratív szin-
ten. További terület a városok,
mint a régió egyéni profilú és
országosan észlelhető motor-

jainak, pozíciójának, illetve az
együttműködés egészének ko-
ordinálása és továbbfejleszté-
se. Valamint az innovatív és
helyalapú vásárlóerő-megtartó
rendszerek közös fejlesztése és
megvalósítása. Az ennek ke-
retében kifejlesztett közös pro-
jektek folytatása, támogatása,
digitális változások kezelésére
irányuló közösségi intézkedé-
sek összehangolása stb.

A rendezvényen résztvevők
megtekinthették a projekt ed-
digi eredményeit és a projekt
fejlesztésekről készült poszter
bemutatót.

Megtartotta idei első túráját
a Lentiben.Gyalogló Idősklub
Császár Dezső tájékoztatójából
kiderült, először a sportszerű

gyaloglás segédeszközével is-
merkedhettek meg a tagok,
majd ki is próbálták a gya-
loglóbotokat.

Egy kis bemelegítés.

A Gyalogló klub első túrája
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Hat évvel ezelőtt indult
meg országosan és megyénk-
ben is az értéktári feltáró
munka. A témáról Pácsonyi
Imrével Zala Megyei Köz-, a
gyűlés alelnökével beszél-
gettünk.

– Hogyan alakult a szerve-
zet megyénkben?

– Az értéktári szabályozás
többszintű, egymásra épülő és
egymással szorosan összedol-
gozó rendszert alakított ki. Az

értékfeltáró és értékőrző mun-
kát értéktár bizottságok vég-
zik, melyek létrehozása önkén-
tes. Valamennyi településnek
lehetősége van létrehozni a
saját bizottságát, míg több te-
lepülés tájegységi értéktárat,
bizottságot hozhat létre. A kö-
vetkező szintet a megyei ér-
téktárak jelentik, melyek az
egész megye szempontjából
fontos értékek rögzítését vég-
zik, illetve a Magyar Értéktár
felé terjesztik fel az arra érde-
meseket. Ezt a munkát az ön-
kormányzat által létrehozott
megyei bizottság látja el. A
megyei és a külhoni magyar
értéktárak feletti szinten a Ma-
gyar Értéktár helyezkedik el,
amely az egész magyarság
szempontjából fontos és meg-
határozó értékek gyűjteménye.
Ezek legjobbjai kerülhetnek be
a hungarikumok közé. Egy te-
lepülés értéke akkor válhat
megyei értékké, ha nem csak a
szűkebb környezetében ismert
és elérhető, hanem azon túl is,
illetve olyan jellegű, amely
könnyen megismertethető szé-

lesebb körben, sokak számára
elérhető (látogatható, használ-
ható, megtanulható).

– Melyek voltak az idei ja-
vaslatok?

– Ez évben is számos ér-
tékkel gazdagodott a megyei
értéktár, olyanokkal, amik már
több évtizede velünk vannak
és olyanokkal is, amik még
kevésbé ismertek, de méltóak
a szélesebb körű népszerűsí-
tésre. Ilyenek például a Tüske-
szentpéteri liszt, a Ts Stoboš
tamburazenekar, a nagykanizsai
zsinagóga vagy a zalaegersze-
gi „Földönjáró toronyóra”.

– Milyen tanácsokat fogal-
mazna meg a javaslatte-
vőknek?

– Az értéktár nem „magá-
nak való”, nem öncélú kataló-
gus. Hivatását akkor tudja be-
tölteni, ha márkanévként segíti
az egyes termékek eladását.
Ehhez az is kell, hogy az ér-
tékek tulajdonosai is használ-
ják az elnevezést, hivatkozza-
nak rá és a fogyasztói/fel-
használói oldal is megbízható
forrásként támaszkodhasson az

értéktárra. Fontos, hogy ne
csak tárgyában, de tartalmában
és formájában is minőségi fel-
terjesztések készüljenek. Fo-
lyamatosan visszatérő problé-
ma az elnagyolt ismertetés, a
rossz minőségű és a nem saját
tulajdonú fotó, videó melléke-
lése a javaslatokhoz.

– Milyen területen születnek
leggyakrabban javaslatok?

– A legnépszerűbbek a
„kulturális örökség”, az „ag-
rár- és élelmiszergazdaság” és
a „turizmus”. Megyénkben je-
lenleg egy hungarikum van, a
„Hévízi-tó és a tradicionális
hévízi gyógyászat”. A külön-
böző kategóriák és elemeik
egymást erősítik, hiszen egy
térség turisztikai vonzereje an-
nál nagyobb, minél többféle
egyedi és különleges ajánlattal
bír, minél szélesebb kínálattal
jelenik meg a piacon. A me-
gyei értéktár meghatározó ele-
mei a Kanizsai dödölle és
dödölle fesztivál, a fumu, a
hetési szőttes, a zalai gímszar-
vas, a (miklósfai) kerekrépa,
illetve a keszthelyi Georgikon.

Szűkebb pátriánk és nemzetünk értékei

Pácsonyi Imre: – Az értéktár
nem öncélú katalógus.

Zala megye településeinek
fejlesztésére, így többek között
iskolák, óvodák, háziorvosi
rendelők, kerékpárutak építé-
sére 23.2 milliárd forint áll
rendelkezésre a Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív Prog-
ram (TOP) keretében a 2020-ig
tartó időszakra. A források
szinte teljes mértékben meg-
hirdetésre kerültek már pályá-
zati kiírásokon keresztül. A
program keretösszegének 90
százaléka lekötésre került: a
már megvalósult beruházások-
kal, illetve a megkötött szer-
ződésekkel. Az idei, illetve a
következő évben a még fo-
lyamatban lévő kivitelezési
munkák is lezajlanak.

– Melyek a legfontosabb
prioritások?

– Valamennyi pályázati te-
rület iránt nagy volt az érdek-
lődés. A gazdaság szempont-
jából alapvető az infrastruktúra
modernizálása, az ipari parkok
létrehozása. A foglalkoztatási
pályázatok a munkaerő képzé-
sével és a vállalkozások bér-
költségeinek csökkentésével

Megyei fejlesztések - aktualitások
Beszélgetés dr. Pál Attilával, a megyei közgyűlés elnökével

teremtenek kedvező körülmé-
nyeket. A megépített kerékpár-
út-szakaszok nemcsak a bicik-
lis turisták közlekedését köny-
nyítik meg, hanem a helyben
lakók mindennapi mozgásához
is jobb feltételeket nyújtanak.
A népességmegtartás szem-
pontjából lényeges, hogy az
alapvető egészségügyi és szo-
ciális szolgáltatások rendelke-
zésre álljanak. Kiemelt fontos-
ságú az energiafelhasználás ra-
cionalizálása, mely a telepü-
lésüzemeltetés költségeit csök-
kenti és hozzájárul a szén-
dioxid kibocsátás csökkenté-
séhez, az olcsó energiák előál-
lításához is. A leromlott városi
területek rehabilitációja né-
hány járásközpontban jelent-
het lehetőséget a település-
fejlesztésre. A helyi közössé-
gek sok helyen kulcsszere-
pet játszanak a települések
kulturális életében, hozzájá-
rulnak az életminőség javí-
tásához.

– Számos fórumon jelennek
meg információk egy új pá-
lyázati lehetőségről.

– Idén 75 milliárd forintból
18 célterület fejlesztését támo-
gatja a Magyar falu program,
ami célszerű és praktikus foly-
tatása a Területi Operatív
Programnak, hiszen ebben le-
hetőséghez jutnak a megyénk-
ben nagy számban lévő kis-
települések is. Mivel hazai for-
rás felhasználásáról dönt a ki-
író, gyorsabb lesz az elbírálás;
s ami a legfontosabb: az ön-
kormányzatoktól nem várnak
el önerőt, s előnyben részesül-
nek a kevesebb adóbevétellel
rendelkező falvak.

– Mit kell tudni a lebo-
nyolításról?

– Széles körű tájékoztatás
zajlik: a program lebonyolítá-
sát koordináló országgyűlési
képviselők számos fórumot
tartottak a megyében. Az első
kiírások már megjelentek a
Magyar Államkincstár honlap-
ján, s folyamatosan várhatók a
következők is. Lehet pályázni
orvosi rendelők, szolgálati la-
kások fejlesztésére, eszközbe-
szerzésre; egyházi közösségi
terek megújítására. Többek kö-

zött lehetőség lesz utak felújí-
tására, illetve szilárd útburko-
lattal való ellátására, járda-
építésre, a polgármesteri hiva-
talok, ravatalozók felújítására,
bővítésére. Szerepel a célok
között a kisgyermeknevelő in-
tézmények újranyitása - bőví-
tése, modernizálása is. Mivel
több éves folyamatról van szó,
és egy település több pályá-
zatot is beadhat, praktikus a
helyi közösségnek, képviselő-
testületnek a célokat rangso-
rolni és ütemezni.

Dr. Pál Attila: – Az önkor-
mányzatoktól nem várnak el
önerőt.
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A hagyományoknak megfelelően az 1848-as emlékműnél és
a Petőfi szobornál zajlott Lenti Város Önkormányzatának, az
1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére tartott ün-
nepsége. A megjelenteket polgármester kö-Horváth László
szöntötte:

– Immár 171 éve kezdődtek azok a magyarság számára
fontos történelmi események, amelyekkel nemzetünk jelentős
lépést tett a függetlenség elnyerése, a feudális társadalmi rend
felszámolása felé. A forradalom napjaiban kialakult az össze-
fogás, a szabadságharc hónapjaiban megszülető nemzeti egység
ma is fáklyaként mutatja az utat és minden március 15-én em-
lékeztet rá bennünket, hogy a nemzet megmaradása, fel-

1848: „Élő, eleven örökségünk…”

emelkedése, csak széles összefogással és közös akarattal lehet-
séges. A magyarság számára 1848 nem csak a múlt része, amit a
történelemkönyvek lapjain olvashatunk, nem csak nemzetőr
egyenruhás férfiakról készített fényképek, csatajelenetek, fest-
mények, hanem élő, eleven örökség – hangzott a polgármester
ünnepi beszédében.

A városi ünnepségen a Vörösmarty Mihály Általános Iskola
tanulói működtek közre műsorukkal, majd koszorúzással zárult a
megemlékezés.

dj

Horváth László mondott ünnepi beszédet.

A Vörösmarty-iskola diákjai adtak műsort.

78 mintát neveztek a Lenti
Kertbarát Kör Egyesület nem-
zetközi borversenyére, ebből
56 fehér, 6 rozé és 16 vörös,
tudtuk meg Röszler Attila
elnöktől:

– Nem csak az egyesüle-
tünk tagjai, hanem meghívott
vendégeink, társegyesületünk
tagjai is hoztak mintákat
Csentéből, és dobronaki gaz-
dától is érkezett bor, de itt
vannak a rédicsi barátaink is.
49 bort hoztak tagjaink, ami
jelzi, komolyan vesszük a
versenyünket. A zsűri nagyon
jó felhozatalnak nevezte a
mintákat, hibás bort nem is
találtak.

– Milyen eredmények szü-
lettek?

– Arányait tekintve sok
aranyérem született, 27 bor
érte el, ebből 15 a tagjainktól
származott. 31 ezüst, és 19
bronz minősítésű minta is
volt.

– Két zsűri is bírált…

Nemzetközi volt a mezőny
– Valóban ez a szám már

feltételezi, hogy két zsűrit
állítsunk fel. Áprily Kovács
Krisztina borász helyből, So-
mogyi András borász Lete-
nyéről, Szabó László kertész-
mérnök Zalaegerszegről, il-
letve Kuprivecz József borász
Letenyéről, Pampetrics György
borász Zalaegerszegről, Rába
Szilárd borász Zalaszentgrót-
ról alkotta a zsűrit.

– Többféle díjat is kiosz-
tottak.

– A legtöbb pontszámot
elérő bor kaphat Nagy Arany
minősítést, 19,51 század pont-
tal jómagam és öcsém (Rösz-
ler Árpád) 2018-as évjáratú
Zenit fajtájú borunkkal értük
el ezt a minősítést. A város
bora a sorrendben következő
pontszámú borokból kerül
kiválasztásara, újrakóstolás
eredményeként. Ezt a címet
Kovács Lajos 2018. évi Szür-
kebarátja kapta meg.

D.J.

Középen Röszler Attila, mellette jobbra Kovács Lajos, a zsűri
tagjai és Drávecz Gyula Lenti alpolgármestere.
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Hagyományos, a muravidék társszervezetek részvételével
nemzetközi borversenyt tartott a közelmúltban a Rédicsi Kertba-
rát Kör Gaál Károly. A verseny részleteiről, az eredményekről
egyesületi elnök számolt be lapunknak:

– 59 bort neveztek mai versenyünkre, zömmel fehérborokat
hoztak a gazdák, összességében 19 kapott arany, 26 ezüst, 12
pedig bronz minősítést, illetve kettő készítőjét oklevéllel jutal-
mazták. A helyi gazdák borai közül 7 lett aranyérmes, a lentiek
3, Szlovéniából a dobronakiak pedig 9 arany minősítést értek el.

– Milyen egyéb díjak kerültek kiosztásra?
– A borversenyen megválasztották Rédics borát is, ami ez al-

kalommal az általam a gosztolai hegyen termelt Kerner szőlőből
készített fehérbor lett. A gazdák hagyományosan a legjobb bor-
ivónak járó díjat is kiosztják, a címet idén Vörös Attila nyerte el.
Több borverseny tapasztalatát összevetve a bírák általában a
borok opálos színét emelték ki hibaként és továbbra is a szüret
időpontjának körültekintő megválasztását hangsúlyozták.

– Megbújt a mondanivaló között az ön eredménye. Hogyan
mutatná be a birtokát?

– 400 tő szőlőm van Gosztola hegyen, a Kerner egy szlovén
típus, Rajnai rizling és egy német fajta keresztezése. 15 éve te-

Borverseny Rédicsen

lepítettem, kitűnő cukorfokkal és nagyon kellemes zamattal ren-
delkező fajta. Mintegy 5 évvel ezelőtt már kaptam egy hasonló
díjat, 18,8 pontot ért el most a borom, a zsűri szerint is
kiemelkedő volt.

(d)

A helyi aranyérmesek, balról: Kalamár Gábor, Kovács Béla,
Varga Zoltán, Illés Imre, Erdei Lajos, Gaál Károly.

Czupi Magdolna, Csesztreg polgár-
mestere hívta fel a figyelmünket, hogy a
közelmúltban megrendezett Miss Alpok-
Adria Szépségverseny & Megye Szépe
győztese egy helyi hölgy, lett.Rákos Éva
A most 17 éves középiskolai tanulót egy
hétvégén éppen barátnőjénél, a közös fel-
készülésüket megszakítva értük utol és
kértük rövid bemutatkozásra:

– A zalaegerszegi Deák Ferenc SZKI-
ban tanulok, jelenleg a legfontosabb szá-
momra az érettségi vizsgákra való felké-
szülés, most is ezért jöttem el a barát-
nőmhöz – kezdte gondolatait nagyon sze-
rényen a szépségkirálynő. – Szeretem az
állatokat, szabad időmben sokat vagyok
a természetben és lovaglással töltöm
még az időmet. Legújabb hobbim a lég-
tánc, a karikázás, amelynek hasznát ve-
hetem a versenyeken való fittség eléré-
sében is.

– Mit tervez az érettségi vizsgák után?
– Szombathelyen az ELTE tanítói sza-

kát céloztam meg elsősorban, levelező
szakon, mert mellette dolgozni is szeret-
nék, ugyanis pedagógia szakos tanuló va-
gyok, ezért ez a választásom. Megje-
löltem még pénzügyi és számviteli, vala-
mint természettudományi mérnök szako-
kat is, rövidesen kiderül, merre visz to-
vább az utam. Az ÁSZÉV (Szakmai Érett-
ségi Vizsga) kiírása alapján hetedikként

Csesztregi leány lett a győztes

továbbjutottam az országos megmérette-
tésre, ez a verseny is a szakommal, a
pedagógiával kapcsolatos.

– Beszélgetésünk apropója a Miss
Alpok-Adria Szépségverseny & Megye
Szépe versenyen elért sikere. Ez az első
ilyen megmérettetése volt?

– Első bizony, eddig soha nem volt ak-
kora önbizalmam, hogy elinduljak egy
ilyen versenyben. Visszahúzódó alkat va-
gyok, inkább a családon belül érzem jól
magamat, erre a versenyre a nővérem ne-
vezett be tudtomon kívül.

– Hogyan?
– Sokat unszoltak már, hogy adottsá-

gaim révén mérjem le egy versenyen ma-
gamat, most ez a siker jelentősen hozzá-
járult az önbizalmam helyrebillentéséhez
Egyébként a megyei forduló első helye-
zettje lettem, és a közönségdíjat is én
kaptam meg, melyért nagyon hálás va-
gyok a rám szavazóknak. A folytatásban
egy budapesti forduló, az országos döntő
következik, majd a nemzetközi megmé-
rettetés.

– Hogyan lehet készülni egy szép-
ségversenyre?

– Sok építő jellegű kritikát kaptam a
megyei verseny után, figyelnem kell az
alakomra, erősítenem kell, aztán egy kis
szolárium, tehát sokat tehetünk a szép-
ségért.

– A nővérének a hatásáról már hal-
lottunk. A családja nem félti, támogatja a
versenyben?

– Édesanyám a legnagyobb mértékben
mellettem áll és támogat, édesapám pedig
a verseny után egy hatalmas csokor vi-
rággal mutatta ki érzéseit a helyezé-
semmel kapcsolatban.

dj

A szépségverseny díjátadása után.

Az országos döntő következik
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Zala megye általános és középiskolásai részére meghirdetett
„Zalai Kincskereső” vetélkedő II. fordulójára került sor Lentiben
március 27-én. A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtését és
népszerűsítését szolgáló verseny részleteiről , aPácsonyi Imre
Zala Megyei Közgyűlés alelnöke tájékoztatta lapunkat:

– Két évvel ezelőtt hirdette meg először a Hungarikum Bi-
zottság azt a diákoknak szóló vetélkedőjét, amely a hungari-
kumok és a nemzeti értékek megismertetését célozta meg. Az
idén második alkalommal bonyolítjuk le ennek megyei döntőjét.
A verseny közel hozza a diákokat a helyi értékek őrzőihez,
ápolóihoz. Ezért is vagyunk itt Lentiben, ahol már nem csak
elméleti, de gyakorlati tudásukat is összemérhetik a tanulók.

– Ez utóbbi hogyan valósítható meg?
– Nem titkolt célunk a helyi értékek gazdagítása mellett,

hogy akár a leendő kosárfonók, szövők versenyben való részvé-
telét feltételezzük, hiszen itt betekintést nyerhetnek a résztvevők
a kézművesség mibenlétébe, és ismerve a helyi bemutatót, akár
még a méhészethez is kedvet kaphat valaki a verseny által.

A verseny szervezőitől megtudtuk, hogy az általános és
középiskolai csapatokat párban egymás mellé sorsolták és így
vetélkedtek a városban kialakított helyszíneken.

– A Városi Művelődési Központ, a Helyi Értékek Háza, az
Erdei és Vasútmúzeum a vetélkedő helyszínei és kiemelném,

„Zalai Kincskereső” vetélkedő Lentiben
hogy Dancs Ildikó otthonában várja a csapatokat és készíti el a
hagyományos fumu péksüteményt – részletezte Kovácsné Vad-
alma Margit népművelő.

A kézműves foglalkozásokkal, tudáspróbával, népi játékok
bemutatójával tarkított verseny végeredménye: 1., egyben to-
vábbjutó: Eötvös József Ált. Isk. (Zalaegerszeg) - Zrínyi Miklós
Gimnázium (Zalaegerszeg) párosa, 2. Arany János Ált. Isk.
(Lenti) - Gönczi Ferenc Gimnázium (Lenti), 3. Liszt Ferenc Ált.
Isk. (Zalaegerszeg) - Gönczi Ferenc Gimnázium (Lenti).

A rendezvény az Agrárminisztérium Hungarikumok és a
nemzeti értéktár megőrzésének, népszerűsítésének támogatása
célelőirányzatból – a „nemzeti érékek és hungarikumok gyűj-
tésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének
és gondozásának támogatására” pályázat keretében megítélt
HF/588/2018. számú támogatása (Zalai Kincskereső 2018/19)
révén jött létre.

Pácsonyi Imre köszöntötte a résztvevőket.

Dulics Margit a kosárfonás rejtelmeibe avatta be a diákokat.

A kialakított hagyomá-
nyaiknak megfelelően pótszil-
veszterrel egybekötött farsangi
mulatságot tartott nemrég a
Lenti Szépkorúak Civil Szer-
vezete. Barta Ödönné, a szer-
vezet vezetője érdeklődé-
sünkre elmondta, hosszú évek
alatt alakult ki ez a szokásuk,
amely egyéb különlegessége-
ket is takar:

– Már az egyesületi idősza-
kunkban is farsangoltunk és a
legjobb jelmezeket megbecsül-
tük, kimostuk, félretettük a
következő jelmezes mulatsá-

Farsangoló szépkorúak
gunkra. Így ezekre a farsan-
golókra mindig elhozom a
ruhákat és ki-ki tetszése, kedve
szerint válogathat az egyre
bővülő kínálatból, hogy minek
is öltözik a közösen elfo-
gyasztott vacsora után.

– Milyen öltözékeik vannak?
– A klasszikus menyasszony

és vőlegény viselet, aztán az
öregasszony, vagy épp Piroska
a meséből a rendelkezésünkre
áll. Egyébként közel ötven
fővel vett részt a tagság a mu-
latságon, ahol először köszön-
töttem a megjelenteket, majd a

vacsora következett. Később
maskarába bújtunk, elkezdő-
dött a találgatás, kiből mi lett,
majd tánccal, csupa jókedvvel
folytatódott az estünk, melyet
a jól bevált Favorit vendég-
lőben tartottunk. A talpalá-
valót a tornyiszentmiklósi
Kondákor Jenő muzsikus biz-
tosította. A pótszilveszter és a
farsang elmaradhatatlan ve-
lejárója a tombolasorsolás,
melynek bevételéből a far-
sangoló költségeit egyenlítet-
tük ki.

dj
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Határtalan barátság
A kapcsolat megerősítése Kót és Külsősárd között

A által támogatott rendezvény keretébenBethlen Gábor Alap
közösen emlékeztek meg az 1848-49-es szabad-Külsősárdon
ságharcról, felelevenítették a forradalmi, történelmi eseményeket,
melyek rávilágítottak arra, hogy a sok viszontagság és változás,
melyet a határon túli és honi magyarság átélt, nem csorbította,
hanem erősítette az összetartozást. Közösen megkoszorúzták a
hősi emlékművet és elhelyezték az emlékezés virágait.

Megragadták a lehetőséget arra, hogy ápolják fennálló kötelé-
keiket és örömmel vették, hogy módunk nyílik új barátságok ki-
alakítására. A testvértelepülési találkozó jó alkalom, hogy megis-
mertessék kulturális és történelmi gyökereiket a fiatalabb generá-
ciókkal és kialakuljanak határon túli együttműködések a kultúra
és a gazdaság vonatkozásában. A program elősegítette a testvér-
települési együttműködés hagyománnyá emelését, nem csak a
rendezvények szintjén. A kialakított jó gyakorlat segítheti a test-
vértelepülések közti társadalmi és gazdasági kapcsolatok erősö-
dését, hatást gyakorol a határon túl élő muravidéki magyarság
boldogulására. Jól tudják, hogy a hatékony megoldások nagyon
gyakran a legkisebbektől erednek.

Elhatározták, hogy a jövőben a nemzeti ünnepeiket közösen
fogják megünnepelni. A testvértelepülési kapcsolat akkor mű-
ködik hatékonyan, ha a felek kölcsönösen együtt működnek.

„Úgy cselekedjünk, hogy megmaradjunk, Őseink hitében és
vallásában, gyermekeink fényes tekintetében, és a szülőföldhöz
való ragaszkodásban” – írta Bethlen Gábor.

A fotón az első sorban balról Fritsar Károly, Kót polgármeste-
re, középen Gasparics Győző, Külsősárd polgármestere, jobb-
ról Szente Endre, Külsősárd alpolgármestere.

Gubinecz Ákos novai szár-
mazású népzenésszel beszél-
gettünk a hagyományőrzésről,
a népdalkincs ápolásának fon-
tosságáról.

– Hogyan ismerkedtél meg
a népzenével, a citerázással?

– Még óvodás voltam, mi-
kor szüleim a novai Göcsej
Szíve Népdalkörrel felléptek
különböző falusi rendezvénye-
ken. Nekik és nagyszüleimnek
köszönhetően testvéremmel mi
is sok népdalt megtanultunk,
énekeltük velük. Innen indult a
népzenével való kapcsolatom.
Később már magam is a dalkör
tagja lettem, valamint óvó né-
nim segítségével szólóban is
felléptem a falusi eseménye-
ken. A citerázás csak jóval
később kezdődött, 2008-ban
(ekkor 10 éves voltam), ami-
kor az ének mellé kísérő-
hangszert kerestünk. Ebben az
időben klarinétoztam is, de az-
zal nem tudtam kísérni ma-
gam, ezért esett a citerára a
választás.

– Hogyan vált a hagyo-
mányőrzés, a múlt ápolása
életcéloddá, hiszen jelen ta-
nulmányaid is ezt szolgálják?

– Ez részben annak is
köszönhető, hogy falusi kör-

„Jól érzem magam tanárként…”
Beszélgetés Gubinecz Ákossal

nyezetből származom, kisko-
romban sok időt töltöttem
nagyszüleimmel, és magamba
szívtam az ő történeteiket.
Mindig is kíváncsi voltam,
sokszor kérdeztem és kérdezek
még ma is tőlük a régi időkről,
szokásokról, akik nagy öröm-
mel mesélnek nekem, sőt néha
dalra is fakadnak. Emellett ak-
kori tanárom, ifj. Horváth Ká-
roly is segítségemre volt, már
az általános iskolai évek felső
tagozatában elhatároztam, hogy
népdalénekes és népzenetanár
szeretnék lenni, így tanulmá-
nyaimat jelenleg a Zeneaka-
démián végzem.

– Gondolva zalai, novai
identitásodra, nyáron táboro-
kat szerveztek, segítve a muzsi-
kálással, énekléssel most is-
merkedő gyerekeket, fiatalo-
kat. Miért lényeges ez neked?

– Fontosnak tartom, hogy a
fiatalok a 21. századi fejlett,
digitális világban a művésze-
tekkel is foglalkozzanak, azo-
kat élőben is megtapasztalják.
Teljesen más érzés az interne-
ten megnézni egy képet, meg-
hallgatni egy dalt, mint élőben
élvezni egy koncertet, akár a
zenekarral együtt énekelni.
Nem csak azért, mert a zene

köztudottan boldogít, hanem
mert a közösségben való ének-
lés és zenélés meghatározó le-
het ebben az életkorban. Ter-
mészetesen nem titkolt cél,
hogy a legtehetségesebb fiata-
lok, akik akár táborunkból in-
dulnak el, később a zenei pá-
lyán való továbbtanuláson is
elgondolkozzanak, ugyanak-
kor a legfontosabb, hogy meg-
érezzék az együtt éneklés örö-
mét, és bátran használják a
magyar népdalokat.

– Milyen egyéb terveid
vannak a jövődet illetően?

– Természetesen a jövővel
kapcsolatos terveim is szoro-
san a népzenéhez kapcsolód-
nak. Szeptember óta a rákos-
keresztúri Bartók Béla Zene-
iskola ének és citera tanára-
ként eddigi tapasztalataimat
oktatási formában is átadha-
tom a gyerekeknek, ezenkívül
a Mus-e nemzetközi program
keretein belül hátrányos hely-
zetű gyermekekkel is foglalko-
zom. Zalában is vannak tanít-
ványaim, fontosnak tartom,
hogy Nován és környékén mi-
nél többen ismerjék meg nép-
dalkincsünket. A tavaly elindí-
tott Göcseji népzenei és nép-
tánc tábort idén is megren-

dezzük, újdonság, hogy ebben
az évben a felnőtteknek is
szervezünk egy népzenei hosz-
szú hétvégét. Nagyon jól ér-
zem magam tanárként, így
mindenképpen szeretném foly-
tatni a tanítást, de természe-
tesen az előadóművészi oldala-
mat sem szeretném háttérbe
szorítani. Budapesten és Zalá-
ban egyaránt sokszor léphetek
fel szólóban és formációim-
mal, így a Csádé Zenekarral is.
Hosszú távú célom, hogy a
világon szétszóródott magya-
roknak is bemutassam és meg-
tanítsam az autentikus magyar
népzenét.

dj

Fotó: Szalay CecíliaFotó: Szalay Cecília
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Lenti Város Önkormányzata és a Lenti Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt

Lakosságot, hogy 2019. május 07-14. közötti időszakban
lomtalanítást szervez az alábbiak szerint:

2019. május 07-14.     Lenti város területén

T Á J É K O Z T A T Á S

Május 07. (kedd)
Boglárka utca
Fűz utca
Jókai utca
Bethlen Gábor utca
Hársfa utca
Thököly utca
Rákóczi utca
Rozmaring utca
Akácfa utca
Béke utca
Bocskai utca
Gyűjtő utca

Május 08. (szerda)
Templom tér
Takarék köz
Alkotmány utca
Zrínyi utca
Lehel utca
Iskola utca
Vörösmarty utca
Átkötő utca
Liget köz
Kossuth úti emeletes házak

Május 09. (csütörtök)
Hunyadi utca
Csörgő utca
Csalogány utca
Tölgyfa utca
Fenyő utca
Gát utca
Zöldmező utca
Deák utca
Telek utca
Kisfaludy utca
Nyírfa utca
Sugár utca
Dózsa Gy. utca
Kinizsi utca

Május 10. (péntek)
Hegyalja utca
Petőfi utca
Bánffy utca
Ifjúság utca
Szövetkezet utca
Gyöngyvirág utca
Ady utca
Bottyán utca
József A. utca
Honvéd utca
Tompa M. utca
Széchenyi tér

Május 11. (szombat)
Kossuth utcai családi házak
Gyár utca
Lovarda utca
Termál utca
Pacsirta utca
Hóvirág utca
Tőzike utca
Kankalin utca
Ciklámen utca
Vadvirág utca
Boróka utca
Táncsics utca

2019. május 13-án (hétfő) Máhomfa, Lentihegy és Lenti-
kápolna városrészek területén

2019. május 14-én (kedd) Mumor, Lentiszombathely és
Bárszentmihályfa városrészek területén.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lom hulladékot 7:00-ig helyezzék
ki, valamint az akció keretén belül építési törmelék, jármű
abroncs, nyesedék, kerti hulladék, valamint a rendszeres
háztartási szilárd hulladék, mely a gyűjtőedényben is elhe-
lyezhető, nem kerül elszállításra!

Ismét bekapcsolódott Len-
ti az országosan meghirdetett
TeSzedd! önkéntes szemét-
szedési akcióba, melynek rész-
leteiről a program délelőttjén
kérdeztük Horváth László
polgármestert.

– A városvezetésnek és a
lakosságnak is az a célja,
hogy tiszta, rendezett környe-
zetben éljünk és Lenti közös-
sége nagyon sokat tesz ezért.
Egyrészt az önkormányzat a
cégein keresztül, amelyek jól
végzik a munkájukat, ezt
dicsérik az itt lakók és azok
is, akik a városba látogatnak.
Másrészt úgy gondolom, a
városlakók is hasonlóképpen
felelősséggel tesznek mind-
ezért, gondoljunk a városré-
szekre, a családi házas öve-
zetekre, ahol kiemelten lát-
szik, hogy mindenki odafigyel
a környezetére. Mindezek el-
lenére vannak olyan pontok a
városban, ahol megjelenik a
szemét, most ezeket keressük
fel akciónk alatt.

Szemétszedési akció
- hatodszor Lentiben

Horváth László polgármester köszönti és igazítja el a részt-
vevőket.

– Ezeknek az akcióknak
már hagyományai vannak a
városban!

– Valóban, emlékezzünk a
Takarítsuk ki Lentit! felhívá-
sunkra, vagy az országos
szintű TeSzedd akcióra, amely
immár hatodik alkalommal
mozgatja meg a közös ügyért
a város lakosságát, intézmé-
nyeit, civil szervezeteit, egyéb
közösségeit. Csak egy ilyen
2017-es akció eredményessé-
gére gondolva: a gyűjtőpon-
tokon elhelyezett szemét meg-
közelítette az 1 tonnát, amit
közel 1000 résztvevő gyűjtött
össze. Itt arra a szemétre gon-
doljunk, amit kézzel össze
lehet szedni és el lehet he-
lyezni egy műanyag zsákban.
Az idén is nagyon sokan je-
lentkeztek a felhívásunkra,
835 főt regisztráltunk, akik a
nap folyamán bekapcsolódtak
az akcióba és a számunkra
kijelölt területeken gyűjtötték
össze a hulladékot.

dj

2019. április
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A 2019-es az ivóvíz védelmére hívja fel aVíz Világnapja
figyelmet. A már tizenhetedik éve ünnepli meg aZalavíz Zrt.
jeles eseményt, az idei évben hagyományosan pályázatokkal és
üzemlátogatással kívánták felhívni a figyelmet természeti kin-
csünk fontosságára. A társaság egyfordulós rajzpályázatot hir-
detett, „Vizet Mindenkinek” szlogennel, amellyel elsősorban a
fiatalabb korosztály figyelmét kívánták a víz felé fordítani.

Közösségi tulajdonban levő közszolgáltatóként elsősorban a
vízszennyezés ellen veszik fel a harcot, emellett a víztaka-
rékosságra is fel kívánják hívni a lakosság figyelmét. Munka-
társaik az év minden napján azért munkálkodnak, hogy a csapból
tiszta, egészséges ivóvíz folyjon, az elhasznált, szennyezett víz
pedig megtisztítva jusson vissza a folyókba, tavakba. Hazánk –
azon belül Zala megye – kitűnő adottságokkal rendelkezik. Ah-
hoz, hogy a jövőben is mindenkinek jusson tiszta ivóvíz, hogy
megmaradhassanak a folyók és tavak, erőfeszítéseket kell tenni
vizeink megóvásáért, állapotuk javításáért.

Március 21-én és 22.-én nyílt napon látták vendégül a zala-
egerszegi ivóvíztisztító telepre érkező 25 csoportot. Az üzem-
látogatáson résztvevő 600 gyermek bepillantást nyert az
ivóvíztermelés, -kezelés, és elosztás rejtelmeibe, a szennyvíz-
elvezetés és -kezelés alapjaiba, valamint laboratóriumi vizsgála-
tokat és munkagépeket tekintettek meg. A rendezvény külön-

Vizet Mindenkinek! - 2019

legességét az adta, hogy az Északnyugat-magyarországi Köz-
lekedési Központ Zrt. „Ökobuszai” szállították a csoportokat,
amelyek a Zalavíz Zrt. által szennyvíziszapból előállított
bioCNG-vel üzemelnek. A nyílt napon került kiállításra több
mint 90 alkotás, amely a víz világnapi pályázatra érkezett.

Az üzemlátogatás ideje alatt adták át a rajzpályázat nyer-
teseinek a jól megérdemelt díjakat. A díjátadón ,Balaicz Zoltán
Zalaegerszeg polgármestere köszöntötte a résztvevőket, kiemel-
te, hogy a víz rendkívül fontos szerepet játszik életünkben, és a
város vezetése arra törekszik, hogy a lehető legjobb minőségű
ivóvizet biztosítsa a térség lakóinak. Balaicz Zoltán és Arnhoffer
András, a Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatója átadta a legjobb
rajzokat készített gyermekeknek a díjakat.

A Zalavíz Zrt. 2019. évi Víz Világnapi rajzpályázatának
díjazottjai:

Óvodás korcsoport: 1. Erdei Lara Dominika - Zalalövői Óvo-
da 6 éves, 2. Tóth Hanna - Zalaszentgróti óvoda 6 éves, 3. An-
gyal Zoltán - Nagykapornaki Óvoda 7 éves.

Általános iskola, alsós korcsoport: 1. Krupa Boglárka Ady
Endre Általános Iskola Zalaegerszeg 3. b osztály, 2. Peszlen
Márton - Ady Endre Általános Iskola Zalaegerszeg 3. b. osztály,
3. Horváth Mira Indira - Dózsa Általános Iskola Zalaegerszeg 2.
a. osztály, különdíjas: Horváth Richárd Páka Öveges Általános
Iskola 4. osztály.

Általános iskola, felsős korcsoport: 1. Balikó Anna - Pákai
Öveges Általános Iskola 5. osztály, 2. Gergely Csenge - Ady
Endre Általános Iskola Zalaegerszeg 5. c. osztály, 3. Cmarits
Adrienn - Ady Endre Általános Iskola Zalaegerszeg 5. c. osztály.Az üzemlátogatáson résztvevő gyermekek egy csoportja.

Balaicz Zoltán és Arnhoffer András a díjazott diákokkal.

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.

Egész héten át tartó prog-
ramok által ismerkedtek meg a
Lenti Mesevár Óvoda Misi

Fogyatékkal élő társaikkal ismerkedtek
Mókus csoportjának tagjai a
szomszédos Móricz Zsigmond
EGYMI Mosolyka csoportjával.

Közös játék…
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Húshagyókedden megtar-
tottuk a VI. farsangi fánksütést
Bagladban. Hamar eldőlt, hogy
idén is a hagyományos fánkból
sütjük a legtöbbet. A sütést a
főboszorkák irányították, de a
legkisebbek is kivették a
részüket.

A főként a falu lakóiból álló
vendégsereg jó hangulatú be-
szélgetés közben el is fo-
gyasztotta a kész finomsá-
gokat.

L.B.

Fánkot
sütöttek

A sütést a főboszorkák irányí-
tották.

„Minden férfi életében
fontos szerepük van a höl-
gyeknek, hiszen életünk meg-
határozó pillanataiban min-
dig mellettünk állnak nagy-
mamaként, anyaként, feleség-
ként, megértő társként” –
hangzottak Jordanics Gábor
tagtárs köszöntő gondolatai
Lovásziban Olajbá-, a helyi

A hölgyeket köszöntötték Lovásziban
nyász Nyugdíjas Klub ünnep-
ségén.

A folytatásban Léránt Ferenc
polgármester szólt a hölgytag-
sághoz, majd Tájcsnek Károly
szavalata folytatta a köszöntést.

A nőnapi ünnepség vacso-
rával és táncmulatsággal zá-
rult Lovásziban.

(d)

A lovászi ünnepség egy pillanata.

Az idén immár hagyományosan, harmadik alkalommal hívta
nőnapi zenés estre a település lakosságát Resznek Önkor-
mányzati Képviselő-testülete.

– Örömmel nyugtáztuk, hogy igenis létjogosultsága van ko-
rábbi hagyományteremtő rendezvényünknek, hiszen a mára már
300 fő alá csökkent lakosságunkból 78-an vettek részt az ese-

Nőnapi zenés est Reszneken

ményen – mondta az ünnepségről , a falu pol-Kercsmár István
gármestere – Jó hangulatú beszélgetés mellett táncra és mu-
latásra is lehetőség volt, melyhez Stángli Tibor hajnalig tartó
muzsikája biztosította az alaphangulatot.

Megtudtuk még, hogy a felkért – helyi kötődésű – szakács
frissensültekből álló vacsora mellett desszerttel is meglepte a
rendezvényen megjelenteket, mely a hölgyek részére természe-
tesen ingyenes volt. Az est fénypontjaként a polgármester és a
képviselők egy-egy cserép virággal is kedveskedtek az ünnepelt
hölgyeknek. , a helyi közösségi életCsiszárné Fliszár Eszter
egyik szervezője, most ünnepeltként osztotta meg lapunkkal
gondolatait:

– Rendezvényeink kapcsán tudjuk, hogy közösségünk férfi
tagjai derekasan kiveszik részüket az előkészületekből, a szer-
vező munkából. Most a helyi önkormányzat megvendégelése és
az ajándék virág mellett példaértékűnek érzem a képviselő urak
és a szakács további segítségét, hiszen a vacsora után az egész
estés felszolgálás mellett még a mosogatást és a törölgetést is
magukra vállalták. Gyakorló háziasszonyként minden nőtársam
nevében mondhatok hálás köszönetet az estért minden szer-
vezőnek, közreműködőnek!

dj

Beszélgetésre, táncra is volt lehetőség.

Táncra is perdültek
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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

Otthoni munka!

Ajándék termék

összeállítások,

csomagolások,:

06-90-603-905

(audiopress.iwk.hu

635Ft/min,

0612228397,

06204963980)

Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester

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

Önkormányzati képviselők fogadóórái:
Árkovicsné Pezzetta Claudia

2019. április 3-án (szerdán) 10.00-11.00 óráig,
Ferenczi Róbert

2019. április 8-án (hétfőn) 9.00-10.00 óráig,
Héra József

2019. április 8-án (hétfőn) 9.00-10.00 óráig,
Vatali Ferenc

2019. április 10-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig,
Dr. Fekete Zoltán

2019. április 17-én (szerdán) 15.00-16.00 óráig,
Gáspár Lívia

2019. április 23-án (kedden) 13.00-14.00 óráig.
Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem

Városrészekben tartandó fogadóórák:
Ferenczi Róbert

2019. április 8-án (hétfőn) 10.00-11.00 óráig a
mumori kultúrházban,

Vatali Ferenc
2019. április 10-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a

lentikápolnai kultúrházban,
Kiss Tamás

2019. április 14-én (vasárnap) 17.00-18.00 óráig a
bárszentmihályfai kultúrházban,

Gáspár Lívia
2019. április 23-án (kedden) 14.00-15.00 óráig a máhomfai

kultúrházban,
Gáspár Lívia

2019. április 23-án (kedden) 15.00-16.00 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban

fogadják az érintett városrész lakóit.

Fogadóórák Lentiben

A falu végén lakik Cseke
Lengyel Gyula autószerelő
mester, vállalkozó, a Szent-
györgyvölgy SE elnöke. A lab-
darúgó-csapat az 50-es évek-
ben alakult, hogy pontosan

Újjáéledt a szentgyörgyvölgyi foci
mikor, arról nincsenek fel-
jegyzések. Az idősebbek még
emlékeznek rá, hogy volt itt
egy csapat, a színe fehér-
fekete. Egészen 1990-ig. Sem-
miféle elhatározás nem volt a

megszűnésben. Egyszerűen két
csapatot (felnőtt és ifi) nem
tudtak indítani. Kérvényezték,
hogy egy csapattal vehessenek
részt a járási bajnokságban.
Erre volt példa, mert így sze-
repelt a Bárszentmihályfa és a
Kerkabarabás együttese is. A
Szentgyörgyvölgy számára ez
elérhetetlen volt. A megyei szö-
vetség ezzel a döntéssel egy
negyed századra eltüntette a
foci térképéről a kis falut.

Az egyesület 2015-ben ala-
kult újjá. Akkor még a kézi-
labdasportból jól ismert Gódor
Mihály volt az elnök, de Cseke
Lengyel Gyula is aktívan részt
vett a szervezésben.

– Egy rövid ideig még
edzői feladatot is elláttam. Nem
sajnáltam az időt, mert a focin
kívül nincs más szenvedélyem.
Évről évre jobb a csapat, jelen-
leg a tabella 2. helyén állunk.

– Akár a feljutást is kitűz-
hetik célul.

– Azt semmiképpen nem
tehetjük. A megyei II. osztály-
ban már ifjúsági csapatot is kell
indítani. Ugyanaz a helyzet
állna elő, mint a megszűné-
sünkkor. A szentgyörgyvölgyi
foci számára a megyei III. osz-
tály a legmagasabb szint.

– Milyen célt tűznek így a
csapat elé?

– A célkitűzés, hogy a do-
bogón végezzünk. Fontos, hogy
megtartsuk a szurkolóinkat. A
focin kívül más szórakozási
lehetőség nem nagyon van, a
meccseinkre meg 50-60 néző is
kilátogat.

– Ki a legismertebb lab-
darúgó Szentgyörgyvölgyön?

– Czigóth Szabolcs Nagy-
kanizsán és Kecskeméten is

szerepelt. Képzett, kiváló ka-
pus, őt mindenki elfogadja.
Egy éve szerepel nálunk, je-
lentősen erősödtünk vele.

– Testvérek, rokonok sze-
repelnek a csapatban. Akkor
ez egy problémamentes baráti
társaság?

– Sok mindent lehet mon-
dani a csapatra, de hogy prob-
lémamentes lenne, azt aligha
lehet ráfogni. Néha az a
véleményem, inkább pszicho-
lógus kellene az együttes mel-
lé. Erre persze nincs lehető-
ség, megoldjuk magunk a
gondokat.

– Mivel lehet ösztönözni a
játékosokat?

– Szerencsére erre semmi
szükség. Lelkesek, szeretik a
focit. Nálunk a pénz nem
játszik. Még útiköltséget sem
fizetünk, inkább megoldjuk a
játékosok utazását az edzé-
sekre, mérkőzésekre.

– Milyen a játékoskeret,
mennyit gyakorolnak?

– Húsz fős kerettel ké-
szülünk Mátesz Lajos és Szép
Zoltán irányításával. Hetente
egy gyakorlásra van lehetősé-
günk, télen a csesztregi álta-
lános iskolában.

– Jól szerepel a csapat.
Több a támogatójuk?

– Pontosan annyi, mint
eddig. Az önkormányzat és 4-
5 vállalkozó támogatja az
együttest. Igyekszünk tartani
a jó kapcsolatot a szurko-
lóinkkal. Minden év utolsó
szombatján sport szilvesztert
tartunk, ahol mindenkit szí-
vesen látunk. Az élő zenét az
egyik játékosunk szolgáltatja.

Cseke Lengyel Gyula
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Az akció a megjelenéstől a készlet erejéig érvényes!

2016. február óta végzi
családsegítőként munkáját Za-

labaksán Goldfinger Tünde,
akit polgármes-Horváth Ottó

ter javaslatára kerestünk fel és
kértük munkája bemutatására.

– A családsegítés és a gyer-
mekvédelem a legfontosabb
feladataim Zalabaksa és a kör-
zetéhez tartozó települések
(Pórszombat, Szilvágy, Puszta-
apáti, Kerkabarabás, Kozma-
dombja és Kálócfa) tartozik
hozzám, ahol heti rendszeres-
séggel megjelenek. Ilyenkor
felkeresem az ellátottakat,
különböző problémáik megol-
dásában segítek, vagy épp már
egy korábban elindított folya-
matot ellenőrzök és tanáccsal
látom el az adott családot. Ha
akut módon érkezik egy
jelzés, akkor lehetőleg azonnal
felveszem a családdal a kap-
csolatot.

– Mire gondoljunk konkré-

tabban?

– Krízishelyzetek megoldá-
sában segítünk, ennek megelő-
zésében veszünk részt. A mun-
kánkhoz elengedhetetlen felté-
tel a térségi jelzőrendszeri
team kialakítása, működtetése,
hiszen olyan szakemberekről
beszélünk, akik a legközelebb
állnak a családokhoz. Gondol-
junk itt a pedagógusokra, a
háziorvosra, védőnőkre, a
rendőrség munkatársaira, a
körzeti megbízottra és az ő
jelzéseik alapján indítjuk el a
gondozási folyamatot. Vissza-

„A türelem a legfontosabb a munkánkban…”

Goldfinger Tünde

térve a kérdésre, legutóbb egy
családnál olyan élethelyzetbeli
változás állt be, ami a lakha-
tásukat veszélyeztette, átmene-
tileg megoldódott segítségünk-
kel a probléma, most azon
dolgozzunk, hogy hosszútávon
is megoldódjon ez, hogy a
nyugodt életre, gyermekneve-
lésre alkalmas körülményeket
tudjunk biztosítani.

– Bizonyára nagy türelem-

re, beleérző képességre, empá-

tiára van szükség ehhez a

munkához. Hogyan vértezi fel

ezekkel egy családsegítő

magát?

– Kiváló mentorom volt
ebben főnököm, Bujdosóné
Bagó Judit, akitől nagyon so-
kat tanultam és valójában a
naponta bővülő élettapasztalat
is segíti a munkánkat. A türe-

lem lehet a legfontosabb a
munkánkban, amikor a legki-
sebb, apró dolgoknak, előrelé-
pésnek is tudunk örülni, be-
építeni a mindennapjainkba.
Nem irodákban dolgozunk,
úgymond „házhoz megyünk”,
ahol az őszinte, nyugodt lég-
kör adva van és elkezdhetjük a
hatékony segítő munkát. Úgy
érzem, egyre jobban megis-
mernek a körzetemben az
emberek, tudják mivel foglal-
kozom, milyen ügyekben for-
dulhatnak hozzám, tehát egyre
inkább elfogadnak.

– Mit lehet tenni a meg-

előzés terén?

– Először is tisztában kell
lenni azokkal a történésekkel,
amelyek a krízishelyzethez ve-
zethetnek, különböző figye-
lemfelhívó beszélgetések, in-

formációátadás, egyéb tájékoz-
tatás segítheti a munkánkat. A
következő fokozat, amikor
már a kialakult helyzettel fog-
lalkozunk, majd a végén a
következmények könnyítése a
feladatunk. Fontos a közösség-
fejlesztés, amit akár egy falu-
napon, vagy például a szű-
rővizsgálatok alkalmával al-
kalmazhatunk, de hangsúlyo-
zom a jelzőrendszeri tagok
munkája igazából a legna-
gyobb segítség. Itt ragadnám
meg az alkalmat, hogy meg-
köszönjem a térségben a csa-
ládokért dolgozó, segítő embe-
reknek ezt a hozzáállást, össze-
fogást, hiszen ha csak egy ki-
csit jobbá tudjuk tenni egy el-
látott életét, az már a jövőbe
mutathat a végső megoldásban.

dj
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A következő összeállítás-
ban kettő, a Nemzetközi Nő-
nap alkalmából a hölgy-
tagságot köszöntő egyesület,
klub eseményéről számo-
lunk be.

A Civil Nyugdíjas Klub
Lentiben idén is megtartotta a
hagyományos nőnapi ünnepé-
lyét, tudtuk meg Császár
Dezső klubelnöktől. A férfiak
verses, zenés műsorral és vi-
rággal ajándékozták meg a
hölgyeket. A program közös
vacsorával és jó hangulatú be-
szélgetéssel záródott.

– Idén első alkalommal fel-
kerestük a Kolping Gondozási
Központot is, ahol nőnapi mű-
sorral ajándékoztuk meg a
gondozottakat – tette hozzá a

A hölgyeket köszöntötték
klubelnök. – Szívesen látták
férfitagságunkat a köszöntő
szerepben a végén pedig egy
közös éneklésre is meghívtuk
a jelenlévőket.

* * *
Ugyancsak a hölgyeket kö-

szöntötték a Szépkorúak Civil
Szervezeténél BartaLentiben.
Ödönné, a szervezet vezetője
elmondta: ötven fős tagságuk
szinte teljes létszámmal (negy-
venhárom fővel) jelent meg az
ünnepségen, ami nagyon jól
mutatja az esemény népszerű-
ségét. A Favorit fogadóban
először veze-Zakariás Zoltán
tőségi tag mondott köszöntőt,
majd polgár-Horváth László
mester is méltatta a hölgytag-
ságot, felidézve a Nemzetközi

Nőnap megünneplésének tör-
ténetét.

– Pályázatot adtunk be a
lenti Civil Kurázsi Közalapít-
ványhoz az ünnepség költsé-
geinek támogatására – mondta

kérdésünkre Barta Ödönné. –
A finom vacsorához illő mu-
zsikát pedig a tornyiszentmik-
lósi és fia szol-Kondákor Jenő
gáltatta a mulatság végeztéig.

dj

Horváth László polgármester Molnár Lászlóné és Barta Ödön-
né társaságában.

Lentiben Arany Jánosaz
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolában Vö-és a
rösmarty Mihály Általános Is-
kolában is megtartották már-
cius elején a hagyományos

Farsang az iskolákban
farsangi rendezvényeket. Az
intézményekben a gyerekek
és a pedagógusok együtt vo-
nultak a felvonuláson, melyet
megelőzött a végzősök nyi-
tótánca.

Az Arany-iskola 3. b osztálya, avagy Chaplin csoportja, Drá-
vecz Gyula és Koncz Andrea pedagógusokkal.

Elöl a Vörösmarty-iskola 2. évfolyamos tanulói bohóc jel-
mezben.

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

A Civil Nyugdíjas Klub rendezvénye.
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650 Ft/db
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A területén üzemelőLenti Gyógyfürdő

I. számú büfébe

szakácsot, konyhai kisegítőt,

felszolgálót

szezonális munkára felveszünk!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


