Lenti ésVidéke

Közéleti havilap

XXI. évfolyam

2019. augusztus

Rédics légifelvételen

A falvak hihetetlen gazdagsága
Egy emberöltő óta Nován

Egy emberöltő óta megrendezik Nován a versenyt.

Július második hétvégéjén került sor Nován a XXXI.
Kézikaszás Arató és Cséphadarós Cséplőversenyre, amit
együtt rendeztek a IV. Göcseji Dombérozóval. Lendvai Jenőné,
a házigazda település polgármestere köszöntötte a résztvevőket.

– Bízom benne, hogy a hagyományoknak megfelelően ki
tudunk vonulni a búzamezőre – kezdte a polgármester. –
Amennyiben a bizonytalan időjárás közbeszól, akkor változtatunk a programon. Köszönöm a részvételt azoknak, akik már
évtizedek óta ide járnak és azoknak is, akik most jöttek először.
Remélem, hogy jó hangulatban töltjük ezt a programokban gazdag napot.
A csapatok kis - és nagy bandában készültek a versenyre. A
nagy banda 6 főből, (2 kaszás, 2 marokszedő, 1 kötélvető, 1
kötöző), a kis banda 3 főből (1 kaszás, 1 marokszedő 1 kötélvető
- kötöző) áll.
– Sokféle viadalt láttam már, de aratóversenyen még soha
nem voltam – mondta a verseny vendége, Gundel Takács Gábor.
– Ennek a közvetítésére nem is vállalkozom. Nem vagyok olyan
csinos, mint a hölgyek, nyakkendőt sem kötöttem, mint az urak,
valószínűleg aratónak sem néznek. Én vagyok itt a kakukktojás!
– közölte tréfásan.
Vigh László megköszönte a megjelenteknek a részvételt:
– Fontos, hogy részt vegyünk a szomszédos települések rendezvényein is, mert ezzel erősítjük egymást – állapította meg az
országgyűlési képviselő. – Hihetetlen gazdagságot jelent az a
programsorozat, amit a falvak felvonultatnak.
(Folytatás a 2. oldalon)

Több éves ígéret valósul meg…
„Közlekedésfejlesztés Zala
megyében I.” című projekt keretében megújul a 7422-es jelű
Mumor-Lentikápolna összekötő út több mint 2,6 km-en,
melyről sajtótájékoztató keretében számoltak be a napokban az illetékesek. Dr. Pál
Attilát, a megyegyűlés elnökét
kérdeztük arról, hogyan illeszkedik ez a felújítást a megyei koncepcióba?
– Az önkormányzatoknál
1500 km útszakasz van, állami
kezelésben 1600 km-es útszakasz felújításáról és karbantartásáról kell gondoskodnunk.
Nagyon nehéz volt kiválasztani azokat az útszakaszokat,
amelyek bekerültek ebbe az
1,2 milliárdos beruházásba –
kezdte a legfontosabb adatok-

kal a tájékoztatót az elnök. –
Nagyon örülök, hogy Lenti és
környéke is bekerült ebbe a
körbe, hiszen ez a vidék az úthálózat a szempontjából elhanyagolt volt. Az állam legfrissebb intézkedését is meg
kell említenünk, hiszen 16 milliárd forint lett elkülönítve
útfelújításra, ebből is jut a
megyénkre, Lenti környékére
is, valamint az 5000 fő alatti
településekre vonatkozó Magyar Faluprogram az önkormányzatoknak ad pályázati lehetőséget felújítására.
A beruházás a Területi
Operatív Program keretein belül valósul meg, a megfelelő
előkészítő munka után, az idén
már el is kezdődnek a kivitelezési munkálatok a több mint

Sajtótájékoztatón számoltak be a felújításról.

2,6 km útszakasz esetében –
tájékoztatott a műszaki paraméterekről Mórocz József, a

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Zala megyei igazgatója.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Megújult a helytörténeti gyűjtemény és a kastélyépület Nován

Kaján Imre (balról), Lendvai Jenőné és Pácsonyi Imre vágta
át a szalagot.

Göcsej első néprajzkutatójáról, Plánder Ferencről elnevezett gyűjteményt és a kastélyépületet július 12-én, pénteken adták át Nován.
Az egykori mezőváros búcsújáró hely, vásári és régiós
központ volt, a több száz éves
épületre már ráfért a felújítás.
– A kiállítás nagyszüleink
korát idézi – mondta megnyitójában Lendvai Jenőné pol-

gármester. – Az épület a felújítás után sokkal közelebb áll
az eredetihez. A Göcseji Múzeum által berendezett gyűjtemény a régi kor táplálékkészítési és étkezési szokásait
mutatja be, de interaktív elemeket is tartalmaz. Bízunk
benne, hogy népszerű lesz a
látogatók körében.
– A Göcseji Múzeum igazgatójaként az első munkanapo-

mon, még 2011-ben „a novai
ügy” volt a feladatom – kezdte
Kaján Imre. – A helyiek egy
része nem szerette a kiállítást,
mert hiányolták az egyház és
az iskola szerepének az emlékeit. Most igyekeztünk megfelelni ennek az igénynek a táplálékkészítés és étkezési szokások mellett egy régi osztályterem is van és helyet kaptak
egyházi emlékek is. A két
kisteremben helyi szereplőkkel
készült filmeket láthatnak az
érdeklődők.
– A turisztikai célú pályázat lényege az volt, hogy ahol
a régi kort bemutató értékes
gyűjtemény van, azt szélesebb
körben láthassák – fogalmazta
meg Pácsonyi Imre, a Zala
Megyei Közgyűlés alelnöke. –
Gratulálok az igazgató úrnak
és munkatársainak a jól előkészített és szépen megvalósított munkához.
Luxné dr. Vincze Judit
megidézte a régi kor ismert
novai szereplőit. Felelevenítette azt az emléket, amikor édes-

anyjával és nagymamájával
Budapestre, a Nemzeti Múzeumba utazott. Az volt a
nagymama egyetlen Nován
kívüli utazása.
– Ők már a novai temetőben vannak, de remélem, hogy
sikerült továbbadni a gyermekeimnek és az unokáimnak
azt az örökséget, amit tőlük
kaptam.
A főiskolai tanár egy-két
mondatával valószínűleg személyesen is hozzájárult ahhoz,
hogy élő, emberarcú gyűjteményt láthatunk Nován.
Az újabb eseményhez csak
egy-két lépést kellett tenni. A
Nagyboldogasszony
római
katolikus plébániatemplomban
szentmise keretében Császár
István püspöki helynök megáldotta a felújított orgonát. Az
egyházközség nyertes pályázatához az önkormányzat is hozzájárult 1,2 millió forinttal. A
felújított orgonát a szentmise
után Dankos Attila orgonaművész koncert keretében szólaltatta meg.

A falvak hihetetlen gazdagsága Több éves ígéret valósul meg…
(Folytatás az 1. oldalról)
– Nem csak a hagyományőrzés a célja egy település rendezvényének. Az is az értéke, ha olyan kínálattal tudunk szerepelni
a turisztikai piacon, ami idevonzza a vendégeket. Mi pedig
megmutathatjuk szülőföldünk kincseit – fogalmazta meg
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke.
Az első aratóversenyt Kiss Mihály kezdeményezésére még
1987-ben rendezték. Az egykori népművelő a XXXI. verseny
megnyitóján is részt vett.
– Már egy emberöltő óta megrendezik az aratóverseny.
Minden tiszteletem azoké, akik ebben részt vesznek, a szívem
összes szeretetét adom!
Az időjárás is megkegyelmezett a rendezvénynek. A
résztvevők a Kiszöv senior táncosainak vezetésével kivonultak
a búzamezőre. Kiss György plébános áldása után kezdődhetett
az aratás.
A zsűri idén megosztott első helyet osztott ki a kisbandák
közül a Gellénházi Betyárok és a Hottói Törekvők csapatának, a
nagybandák közt pedig a Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesületnek Zalaegerszeg ságodi városrészéből, illetve a németfalusi
Betyár Bandának. A cséphadaró versenyben a vasboldogasszonyi csapat győzött, az első kaszás Igazi Sándor lett
Gellénházáról.
Az aratási étel- és italbemutatóban a Lakhegyi Daloskör
bizonyult a legjobbnak, a kaszakalapáló versenyt a ságodi Fábián Imre nyerte, koszorúkötésben a nagykutasi Németh Mihályné lett az első. A tarlófutás kategóriagyőztesei: Berkes Adél
(Lenti), Császár Jánosné (Ságod), Virág Alex (Nagykutas).
Samu László

(Folytatás az 1. oldalról)
– Konkrétan a Bárszentmihályfa és Mumor települések
közötti szakasz megújításához
érkeztük, itt teljes burkolatcsere történik, felülvizsgáljuk
a vízelvezető rendszert, kijavítjuk az útpadkát, az autóbuszmegálló helyeket.
– Mikor indul a beruházás
és mire várható az átadása?
– A műszaki terület átadása
már korábban megtörtént, a
kivitelezőnek összesen 120 nap
áll a rendelkezésére a beruházás megvalósítására. Úgy gondolom, megfelelő ütemezéssel
ennél rövidebb idő alatt is el
lehet végezni a munkát.
Horváth László, Lenti polgármestere a lakók nevében is

megköszönte a kapott lehetőséget az útfelújításhoz az illetékeseknek, köztük Vigh László
országgyűlési képviselőnek és
dr. Pál Attila elnöknek, kiemelve, az útszakasz folytatása a
Lentikápolna - Bárszentmihályfa korábban felújított összekötő
útnak.
– Azért a gépek működése,
az utak bontása, javítása felfordulást okoz majd az itt élők
számára, ezért is kérjük türelmüket, hiszen a cél érdekében,
hogy felújított, biztonságos
közlekedésre alkalmas utat
tudjanak használni a jövőben,
megéri ezt a kis türelmi időt –
fogalmazta meg kérését a polgármester.
dj

Akció a Sári Fotónál
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Ismét Horváth László a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje
Az október 13-ra kiírt helyhatósági választáson újra Horváth László a Fidesz-KDNP
pártszövetség polgármesterjelöltje a városban. A képviselőket és a polgármestereket öt
esztendőre választják. A lenti
jelölteket sajtótájékoztató keretében mutatták be.
Dr. Pál Attila, a Fidesz helyi szervezetének elnöke a sajtótájékoztatón elmondta: Fontos, hogy a városban elindult,
látható fejlődés ne szakadjon
meg és a jelenlegi, illetve a
későbbiekben elinduló fejlesztések folytatódjanak.
Az eseményen jelen volt
Vigh László országgyűlési képviselő, a Fidesz választókerületi elnöke, aki szintén a folyto- Csupán egyetlen változás van…
nosság fenntartását hangsúlyozta: Építésztechnikus végzettségű, Tamás úszóedző, sportvezető,
– Az eltelt kilenc eszten- a Le-Ko Kft. projektvezetője, a bárszentmihályfai városrész
dőben Lenti olyan fejlődést valamint a sport területén is képviselője, Ferenczi Róbert, a
produkált, amire nemcsak a otthonosan mozog. Jelölésével Hulladékgazdálkodási Kft. ágamegyében, hanem az egész a fiatalságot kívánja megszó- zatvezetője, a mumori települítani és képviselni a városban. lésrész képviselője, Drávecz
országban felfigyeltek.
A további jelöltek a tes- Gyula az Arany-iskola tanítóÚj jelöltet is bemutattak a
tájékoztatón Czigány Ádám tületnek jelenleg is tagjai: ja, dr. Fekete Zoltán, a rendeszemélyében, aki jelenleg kül- Gáspár Lívia, a Kolping Gon- lőintézet szülész-nőgyógyász
sős tagja a pénzügyi és város- dozási Központ vezetője, a főorvosa, Vatali Ferenc, a lenfejlesztési bizottságnak, a fia- máhomfai és lentiszombathe- tikápolnai városrész képvisetalságot képviseli 30 évesen. lyi városrész képviselője, Kiss lője, a Femat Hungária Kft.

dolgozója és Héra József, a
közép-európai
gazdaságfejlesztési hálózat irodavezetője.
Horváth László elmondta:
Nagy megtiszteltetés számára
az újabb jelölés. Kiemelte, hogy
azzal a munkával, amit az elmúlt időszakban a képviselőtestülettel együtt végeztek, rászolgálnak arra, hogy újra bizalmat kapjanak a választóktól.
dj

Elkerülhetetlen volt a csere „Gomba-piknik” Szilvágyon
A IV. Göcseji Dombérozó
keretében Szilvágy zártkerti
ingatlanán, Nagy-hegyen „Gomba-piknik” volt.
Az érdeklődők gombászó
túrán vehettek részt a közeli
erdőben, majd szemléltető
előadáson megismerhették az
ehető és mérges gombákat,
majd különféle gombás ételeket kóstolhattak.
Ezt követően megtekinthették a Pincemúzeumot, a
Tündérkertet, s a boronafalu
Fotó: Tóth Eszter
Összesen öt új várót állítottak fel a faluban.

2019 júliusában Szentgyörgyvölgyön új buszvárók
készültek. A képviselő-testület
még tavasszal döntött arról,
hogy faanyag értékesítésből
befolyt jövedelmét a régi építmények cseréjére fordítja.
A testület három típusból
választotta ki a most helyükre
került építményeket. Az előző
buszvárók több mint 30 éve
készültek, a falu akkori szak-

embereinek példás összefogásával. A lakosok tudták
mindegyikről, ki gyalulta, festette, építette őket. Sajnos az
idők folyamán a fából készült
buszvárók elkorhadtak, lécei
kipotyogtak.
Szentgyörgyvölgy szeres
település, kiterjedt úthálózattal, így öt darab buszvárót
állítottak fel a falu területén.
VZs

Gombászó túrán vettek részt.

pincesort. A gyerekek részére
Németh Dezső iparművész
kreatív kézművesfoglalkozást
tartott. A program része volt
még ifj. Szentes György által
készített új fakereszt állíttatása, melyet Kiss György plébános áldott meg. Közreműködött a Völgyifalui Népdalkör és Szilvágyi Népdalkör.
Este Németh Ferenc hegedűs kíséretével vidám nótaszóval dombéroztunk.
P. K.
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A nemzetközi pályázatokban rejlő lehetőségek
Beszélgetés dr. Pál Attilával, a megyegyűlés elnökével
A Területi Operatív Programok mellett a Zala Megyei Önkormányzatnak meghatározó szerepe van a szomszédos országokkal közösen kialakított fejlesztésekben. E témáról dr. Pál
Attilát, a Zala Megyei Közgyűlés elnökét kérdeztük.
– Önkormányzatunk a határon átnyúló együttműködési programok előkészítő szakaszában is részt vesz. Földrajzi elhelyezkedésünkből adódik, hogy ezt a munkát Szlovénia, Ausztria és
Horvátország erre kijelölt szervezeteivel közösen végezzük. Az
egyeztető üléseken jelen vagyunk és véleményezhetjük a készülő
kiírásokat. A fő irányok és célkitűzések kijelölésében – melyek
alapvetően határozzák meg a pályázatok tartalmát – megfogalmazzuk és képviseljük a zalai elképzeléseket és érdekeket.
Emellett segítjük a pályázókat abban, hogy partnert találjanak a
szomszédos országokban. Projekteket generálunk, javaslatot teszünk azok tartalmára összhangban a megyei területfejlesztési
irányokkal. A támogatásokról szóló döntésekben a minisztériumoknak és a megyei önkormányzatoknak is szavazati joguk van,
a mi felelősségünk, hogy minél több forrás jusson a zalai elképzelések megvalósítására – mondja elöljáróban az elnök.
– Kérjük részletezze az országonkénti kapcsolatokat!
– A szlovén-magyar viszonylatban összesen hat pályázati forduló zajlott le eddig. Az utolsóban a júniusi határidőre 21 projektjavaslat érkezett. Várhatóan idén döntés születik, és gazdára
talál a még rendelkezésre álló 1 millió euró. A magyar-horvát
együttműködési programban a zalai pályázók jól teljesítettek,
színvonalas pályázatokat nyújtottak be. Ezt bizonyítja, hogy az
első pályázati kiírás során 4 millió euró került Zalába. Az újabb
pályázati körben az idei év második felében lesz eredmény. Az
Ausztria-Magyarország Interreg program célja a gazdasági, társadalmi, kulturális és ökológiai kapcsolatok elmélyítése, és ez
által a regionális versenyképesség erősítése, valamint az egyenlőtlenségek enyhítése. A programterület az osztrák-magyar határvonal mentén terül el: az ausztriai régiók mellett Győr-MosonSopron-, Vas- és Zala megyét érinti. Eddig 35 projekt került elfogadásra, és még egy pályázati fordulóra kerül sor ez év végén.

Dr. Pál Attila kiemelte az együttműködési programok fontosságát.

– Mit kell tudni a további projektekről?
– A felsoroltak mellett részt veszünk úgynevezett transznacionális projektekben, ahol több közép-kelet-európai ország
együttműködésével valósulnak meg a fejlesztések. Ezek nagy
része turisztikai célú együttműködés, tapasztalatcsere, de van
olyan kooperáció is, amely a különböző megújuló energiák használatának ösztönzését, az energiahatékonyság növelését tűzte ki
célul. Közvetlen brüsszeli forrásokból is részesültünk: egy
kutatás-fejlesztési projekt keretében új földminősítési rendszer
kidolgozásában közreműködünk, a kialakított informatikai
rendszert kell majd tesztelnünk és véleményeztetnünk a megyei
szereplőkkel. Összességében azt mondhatjuk, megyénk vállalkozásai és szervezetei jól használják ki a nemzetközi pályázatokban rejlő lehetőségeket. Önkormányzatunk arra törekszik,
hogy ehhez ösztönzést adjon és hatékonyan képviselje régiónk
érdekeit.

Családi nap és fogathajtó verseny Zalabaksán

A ládavasút a gyermekek kedvence volt.

A festői szépségű Baksa-tó melletti árnyas terület és füves
pálya adott otthont a Családi napnak és IV. C. kategóriás fogathajtó versenynek Zalabaksán. Horváth Ottó, a település polgármestere érdeklődésünkre elmondta, az idei versenyre 15 fogat
nevezése érkezett be.
– Szalár Róbert barátunknak köszönhető a lovassport hagyománnyá válása a faluban, aki ide nősült és évről évre magas
színvonalú versenyt szervez. Ilyenkor köszöntjük megyei szintű
és országos bajnokainkat is, Lebics István Zalalövőről és Szalár
Róbert személyében első, illetve harmadik helyezetteket ünnepelünk, csapatban pedig országos bajnokok lettek.

– Különleges kiegészítése mindez Családi napjuknak!
– Délelőtt hagyományos főzőversenyünket tartottuk meg. 12
csapat vett rész ezen, ilyenkor baráti, családi közösségek készítik
a finomabbnál finomabb étkeket. Gondoltunk a legkisebbekre is,
az idén nem ugráló vár, hanem ládavasút szórakoztatta őket,
mondhatom hatalmas sikerrel.
Horváth Tamás (DH-Aqua ügyvezetője) csapatát épp a díjátvétel után érjük utol:
– Velős pirítós, házi csipetkével készített csülkös bab, tárcsán
sült vaddisznó flekken volt a menünk fűszeres burgonyával, lekváros és kakaós palacsintával, amely elnyerte a zsűri tetszését –
számolt be a vezető. – Baráti társaságunkkal évek óta visszajárunk ide, sőt kísérjük is a fogathajtósokat, például Resznekre is,
akinek étkünk, a csülkös bab mindig ízlik.
Szalár Róbert, aki évek óta versenyez a Zalalövő és Környéke Lovassport Egyesületben, elmondta: jelen versenyük kvalifikációs helyszíne az országos döntőnek és immár negyedik éve
rendeznek helyben viadalokat.
– Jó versenynek leszünk ma részesei, itt van a Vas megyei és
a Győr-Moson-Sopron megyei bajnok, Lebics István magyar
bajnok, jómagam pedig címvédőként, tavalyi megyei bajnokként
állok a verseny elé. Pályánk is nagyon gyors, kitűnő felépítésű,
ahogy azt Szabó Zsolt pályaépítőtől már megszokhattuk –
hangzott a rögtönzött összefoglalóban.
dj
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Irodalmi esten mutatkoztak be a rédicsi költők
Helyi kötődésű és helyi
költők mutatkoztak be a közelmúltban a Rédicsen tartott irodalmi esten. Utassy József ittléte, alkotói munkássága szinte
megtermékenyítette költészettel
ezt a kis falut, fejezte ki magát
szemléletesen Soós Endréné polgármester, az est kitalálója megnyitójában. Az eseményt a Kossuth-díjas költő özvegye, Utassy
Józsefné Horváth Erzsébet
vezette, akit először a bemutatkozó költőkről kérdeztünk:
– Legidősebb közülük Garai László, aki már több évtizede ír, férjem is olvasta verseit, tehetségesnek találta, bíztatta az alkotásra, ő a hagyományos magyar költészet foly-

tatója. Dezső Mártont távolléte
miatt Tóth Sándorné pedagógus mutatta be az esten, akinek
közgazdász végzettsége és témái nagyon érdekes párhuzamot, néha ellentétet alkotnak,
keményen, határozottan fogalmazza meg világlátását. Dezső
Kata a mai kor gyermeke, a
modern költészet híve, immár
több díjjal is rendelkezik egyetemistaként. Pecsuvácz Dávid
Londonban él, az ő látogatásához igazítottuk estünket, különlegessége, hogy épp Angliában fedezte fel a magyar
nyelv igazi szépségét, kifejezőképességét és érzett rá az
alkotás, írás ízére. Varga Edit
igazi lírikus, finom elégia is

Helyreállították a megrongálódott keresztet
A három éve Kerkabarabáson átvonuló vihar nem kímélte a
temetőben lévő síremlékeket, sem a kápolna tetejét, de az
1897-ben felállított keresztet sem.
Utóbbi helyreállítási munkái különböző okok miatt elhúzódtak, ám időközben a Zala Megyei Önkormányzattól kapott
támogatásnak köszönhetően sikerült a felújítást megoldani. A
keresztet Páli Zoltán plébános áldotta meg.
Az ünnepségen részt vett és felszólalt Vigh László országgyűlési képviselő és Pácsonyi Imre, a megyei közgyűlés
alelnöke is.

A Zala Megyei Önkormányzat támogatásával sikerült felújítani
a keresztet.

Az est résztvevői felolvasták verseiket.

jellemzi, palócföldi származására nosztalgiával tekint, szép
képekbe csomagolja néha szomorkás gondolatait. Végül Bene Adél a legfiatalabb alkotónk, aki koránál sokkal fejlettebb kifejezésmóddal bír,
újít, de a hagyományos költészeti formákat is kedveli.
– Nagyon érdekes verselői
lista, hogyan fogadták a helyiek a bemutatkozókat?

– Úgy érzem elértük célunkat, ahogy előrehaladtunk az
estben, érezhető volt az a
szeretettel átitatott büszkeség,
ahogy a megjelentek fogadták
az alkotókat, a verseiket, megértették az alkotás folyamatát, átérezték az irodalom
szépségét – zárta gondolatait
az irodalmi estről Horváth
Erzsébet.
dj
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Falunap Bagladon
A hagyományoknak megfelelően idén is főzőversennyel
kezdődött a falunapi rendezvénysorozat július 14-én Bagladon.
Az időjárás közbeszólt, talán ez volt az oka annak, hogy a megszokottnál kevesebb, 7 csapat nevezett. Ez viszont nem befolyásolta az elkészített ételek minőségét. A zsűri a Gyula és a
betyár fantázianevű csapat ételét találta a legjobbnak – tájékoztatta lapunkat Lóránt Beáta, a falu polgármestere.
A déli szentmise és az ebédet követően a gyermekek birtokukba vették az ugrálóvárat és a népi játékokból álló játszóteret.
Kora délután kezdődött a kulturális program, miközben egy
barátságos focimeccs keretében mérte össze tudását Baglad és
Resznek. A két szomszédos falu összecsapását a hazaiak nyerték
5-4-re. A nyertes bagladiak lehűthették magukat a hatalmas adag
nyeremény fagyival.
Közben kihirdették a főzőverseny eredményét, Baglad motívumaival díszített vágódeszka járt többek között a díjazottaknak. A főzőverseny zsürielnöke az idén 90. életévét betöltő
Sárszegi Károly volt, aki elhunyt feleségén keresztül kötődik
Bagladhoz, további tagok: Liszjákné Babolcsay Erika (Lendvajakabfa polgármesterasszonya) és Rákos Zoltán.
A Sheba Hastáncstúdió bemutatója után Bach Szilvia humorista szórakoztatta a közönséget, majd a Sorry N' együttes lépett

Hastánc-bemutatót is láthatott a közönség.

színpadra. A falunap bállal zárult, a zenét Toplak Tamás és
„Erzsó” szolgáltatta.
A programok alatt volt lehetőség asztaliteniszezni, sakkozni,
vagy akár kártyázni is, mellyel éltek is a résztvevők.
A falunapi rendezvényt a Zala Megyei Önkormányzat, a
Lenti Városi Könyvtár és a Kistelepülések Könyvtárellátó
Szolgáltató Rendszere támogatta.

„Bűn- és balesetmegelőzési tábor” Tormaföldén
Gazdag program várta a gyerekeket
gászat, csütörtökön a kistolmácsi tóhoz kirándulunk, pénteken kisvasutazás, szombaton
családi nap várja a résztvevőket és szüleiket – hangzott a
tájékoztatóban.
A tábor támogatója és szervezője még a tormaföldi Artemisz Lovasudvar Szirmai
Mónika és dr. Berta András
professzor irányításával, akiknek sok éves tapasztalatuk van
a gyermekfoglalkozások tekintetében:
– Igazi természet közeli
körülmények fogadják az ideérkező gyermekeket és a programjaink összeállításakor is ez
volt a célunk – kezdte gonHarmadik alkalommal szervezték meg a tábort.

Jelképesen sípszóval vette
kezdetét Tormaföldén az immár harmadik alkalommal
megszervezett „Bűn- és Balesetmegelőzési tábor”. Horváth László r. alezredes, a Zala
Megyei Rendőr-főkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztályának kiemelt főelőadója érdeklődésünkre a következőképp foglalta össze a tábor
történetét:

– Harmadik alkalommal
szerveztük meg kollégáink, a
rendőrök gyermekeinek szóló
táborunkat, ahová először rajzokkal, majd két éve kitűnő
tanulmányi eredménnyel lehetett bekerülni. A hétfő az ismerkedésé, helyi és szécsiszigeti látványosságokat tekintünk meg, kedden vízitúrázunk, szerdán lovas program
vár a gyermekekre, majd hor-

dolatait a korábban a gyógyszeriparban munkálkodó professzor. – A tábor csúcspontja
a raftingolás, az Adovány,
Kerka és Mura folyókon vezet
majd az utunk, természetesen
vizsgázott túravezetőkkel járjuk be vizeinket. Egész napos túránkon nemcsak a
gyermekek, de mi is elfáradunk, van a Murának olyan
szakasza, ahol rendesen kell
húzni az evezőt és bár nagyon
élvezik és bírják a gyermekek a sportot, ennek következtében azért előbb száll este az álomtündér a táborozók
szemére.
dj
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Angol nyelvtanfolyam Lovásziban
A magyarországi koordinátor szervezet, a Zalai Falvakért Egyesület szervezésében
Lovásziban is elindították az
Learning Enterprises amerikai
mintára kitalált angol nyelv
oktatását a nyáron. Ennek
részeként egyetemisták látogatnak a kisfalvakba azért,
hogy angol nyelvet tanítsanak,
az ott élők a nyári szünetben,
saját környezetükben idegen
nyelvű tanárnál tanulhatnak,
élményszerűen - oktatási keretek között, de leghatékonyabban az által, hogy a napi élethelyzetekben
beszélgetnek,
együttműködnek, közös programokat szerveznek. Lovásziban Jánosi Zsuzsanna helyi

szervező koordinálta látogatásunkat, Grózner Júlia tanuló
segített a fordításban, Dianna
Basurto nyelvtanárt pedig először rövid bemutatkozásra kértük:
– Kaliforniából érkeztem,
ahol az egyetemen üzleti marketinget tanulok és az egyik
barátom ajánlása révén veszek
részt ebben a programban.
– Mi a véleménye országunkról?
– Imádom Magyarországot, a helyiek nagyon kedvesek, sok programot szerveztek
a részemre és a tanítást is nagyon élvezem. Úgy gondolom,
hasznos dolgokat taníthatok
meg a résztvevőknek, kölcsönös az ismeretszerzés, bár né-

Ifjúsági találkozón a pákaiak

ha egy kicsit nehezen értetem
meg magamat a nyelvi különbségek miatt.
– Hogyan készült fel egy
ilyen tanítási folyamatra, amelyet több korosztálynak, eltérő
angol nyelvtudású érdeklődőknek tart?

– Több önkéntessel is felvettem a kapcsolatot, segítjük
egymást, kaptam ajánlásokat a
feldolgozandó témákra és a
helyiek érdeklődését is figyelembe vettem – tudtuk meg az
amerikai egyetemistától.
dj
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Hat nemzet ifjúsági találkozója zajlott július végén Győrben, tudtuk meg Bicsákné Brenner Anikó tanárnőtől, a pákai
csoport kísérőjétől.
– Német, lengyel, francia, cseh, litván és magyar fiatalok
vettek részt a találkozón, köztük a Pákai Német-Magyar Baráti
Kör tagjai.
– Milyen téma köré szervezték a találkozót?
– A téma címe „Építés és sorsévek Európában” volt, minden ifjúsági csoport ezt mutatta be a saját szemszögéből, német
nyelven. A csoport vezetője, Christiane Dittmann-Martin megdicsérte a magyarokat, azaz minket, hogy milyen szép kiejtéssel „adtuk elő” ezt a meglehetősen nehéz témát, s hogy milyen
jól beszélnek németül a magyar fiatalok. A másik érdekes megjegyzést pedig egy másik kísérőtől kaptuk: nagyon meglepődött, hogy milyen sokan beszélnek Magyarországon németül.
– Milyen egyéb programokon vettek részt?
– Győrben volt a találkozó székhelye, így az Audi gyár
megtekintésével kezdtük a kiegészítő programok sorát. Megismerkedtünk a város látnivalóival, sőt mindezt hajóról is megtekintettük. A résztvevőknek szervezett budapesti kiránduláson
pedig a Terror háza, a Parlament, a várnegyed, a Hősök tere, s
Vajdahunyad vára alkotta a látnivalók sorát, majd a Pannonhalmi Apátságot is megtekintettük.
(d)

Dianna Basurto lovászi fiatalokat oktat.

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

Az eredményhirdetés pillanata.

A Lenti Gyógyfürdő adott
otthont az Ultimate Strongman 105 kg Team World
Championship – Erős Ember
Világbajnokságnak, melyen
10 ország versenyzői 8 versenyszámban vetélkedtek
A rendvényt Horváth
László polgármester nyitotta
meg. Elmondta: idén is számos rendezvény és sportprogram valósul meg Lentiben.
Tavaly nagy népszerűségnek
örvendett az országos erős
ember bajnokság is. A polgármester után Kutfej Attila, a
Lenti Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője is üdvözölte a megjelenteket.
A kétnapos verseny során
a magyarok mellett cseh, lengyel, orosz, ukrán és szlovák
erős emberek, illetve az USA
versenyzői mérkőztek meg
egymással. Kamionhúzás, 110
kilogrammos izlandi kereszt

cipelése, hordópakolás, vikingnyomás, traktorkerék-forgatás és koffercipelés szerepelt a feladatok közt. A világbajnokságot a lengyelek nyerték, az orosz és az ukrán csapat előtt. A magyar A csapat
(Gadó András, Kurucz Kornél) a 6., a magyar B csapat
(Varga Ferenc, Komáromi Péter) a 4., a magyar C csapat
(Dezső Martin, Jancsovics
Tivadar) a 8. helyen zárt.
Gadó András főszervező
elmondta: színvonalas versenyen vannak túl, a magyar A
és B csapat esetében is az
utolsó versenyszámnál dőlt el
a helyezés és kerültek hátrébb, de nem elégedetlenek
az eredménnyel. Lenti remek
helyszín volt, nagyszerű közönséggel, a tervek szerint
jövőre újabb hasonló rendezvény házigazdája lehet a termálfürdő.

Gyermeknapi programmal indult a vakáció Reszneken, hiszen a nyári szünet kezdetekor szervezett délutáni eseményen
minden a gyermekekről és a gyermekeknek szólt a település
szabadidőparkjában. A település EFOP 1.5.3 pályázati forrást
felhasználva finanszírozta az eseményt.
– A hőség ellenére szinte minden gyermek és családtagja
lelátogatott a tópartra, hogy birtokba vegye az ingyenes ugráló
várat, készíttessen magának csillámtetoválást, lerajzolja az aszfaltra Eszti nénit, pingpongozzon, focizzon, kézilabdázzon,
vagy csak egyszerűen fusson, szaladjon barátaival – sorolja
kérdésünkre a programokat Csiszárné Fliszár Eszter közösségszervező. – Természetesen a mozgás levezetéséről is gondoskodtunk, a kellő hűtés érdekében jégkrémet kaptak a gyerekek.
– Milyen meglepetéssel szolgáltak még?
– Egyetlen lurkó sem maradt nyeremény nélkül az ingyenes
gyermektombolán és az ajándék buborékfújók is hamar kiürültek. A helyben sütött langalló mellett estére szúnyogűzésnek is kiváló tábortüzet gyújtottunk, ahol mindenki maga
süthette meg szalonnáját, piríthatott kenyeret, melyet jóízűen el
is fogyasztottak. Igyekeztünk a gyerekeknek a kötetlen délutánnal – a sok-sok tanulás után – élményt nyújtani, a hangos
nevetés és vidám hangulat, a gyermeki mosolyokból ítélve
sikerült is elérnünk célunkat!
dj

Pillantás az ugráló várba…

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
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Jubilált a Négy város tornája
Lenti volt a házigazdája az immár 40. alkalommal megrendezett Négy város labdarúgó tornának Barcs, Celldömölk, Körmend és Lenti részvételével. Horváth László, Lenti polgármestere köszöntötte a résztvevőket, kiemelve: ritkaság, hogy négy
évtizeden keresztül fennmarad egy ilyen sportrendezvény, szolgálva a sportbarátságot, az egyesületek, a városok kapcsolatait.
Az eseményen jelen voltak a 40 éve, 1979-ben bajnokságot
nyert labdarúgók, akik részt vettek az 1980-ban először megrendezett Négy Város Tornán Celldömölkön. Őket Kovács Béla,
a Lenti Torna Egylet elnökségi tagja köszöntötte:
– Megemlékezésemben először Szocsák Lajos nevét említeném, aki kitalálója, mozgató rugója volt ennek a tornának, sajnos
már nincs közöttünk. Ma az első Négy Város Torna csapatát is
köszöntjük, akik a 1978/79-es bajnoki győztes csapat tagjai
egyben. Azért is álljon itt azoknak a neve, mivel akkor megtapasztalható volt, milyen az, amikor futball-láz van a városban,
amikor hét-nyolcszáz ember jár a mérkőzésekre, a gellénházi
döntőn legalább ezerkétszáz ember szurkolt a döntetlen állás
után tizenegyesekkel nyerő csapatunknak.
Kovács Béla ezek után felsorolta a néhai bajnokcsapat már
elhunyt tagjait, segítőit, Horváth István, Varga Miklós, Orbán
László, Hozbor László, Bazsika Jenő, Vári Vendel bácsi mindenes és Szocsák Lajos vezető személyében, majd ajándékkal köszöntötték a csapat megjelent tagjait és bemutatásra került az

Fehér Rudolf elnök, Horváth László polgármester köszönti
ajándékkal a 40 évvel ezelőtti labdarúgókat.

elmúlt 40 év viadalait összefoglaló kiadványt is. A tornát – a
döntő izgalmai után – a Creaton Lenti nyerte 1-0-ra diadalmaskodott a Körmend ellen, a győztes gólt Mihalecz Péter
szerezte.
dj

A zuhogó eső sem volt akadály

A kellemetlen, esős időjárás sem szegte kedvét a futóknak az Iszkiri Futóklub Egyesület közelmúltban Lentiben
tartott futóversenyén. Molnárné
Bánfi Mónika szervezőként
elmondta, ősszel és nyáron is
szerveznek nagyobb futóversenyt, az idei immár az ötödik
a sorban.

– Mindkét versenyünk nagy
érdeklődés mellett zajlik, a
maira közel háromszáz futó
nevezett a különböző távokra
és korosztályokban.
– Mi a magyarázata, hogy
ilyen népszerű a futás?
– Nagyon fontos a mozgás
a szervezet számára, a futás
pedig nem költséges sport.

www.zalatajkiado.hu

Egy jobb futócipővel, ruházattal már el is kezdhetjük az
edzéseket. Érdemes kisebb
távval kezdeni a futást. Ehhez
adunk mi is alapot versenyeinkkel, amelyeket megpróbálunk magas színvonalon
megszervezni.
– Milyen kategóriák és
távok vannak?
– 400 és 800 m-es gyermektáv (külön az egyes korcsoportoknak), 2,5 km, 5 km,
11,3 km és 23 km a nagyobbaknak, az utóbbi a lendvai
Vináriumhoz vezet és vissza.
Megtudtuk, hogy a lenti
versenyeket a zalaegerszegi és

nagykanizsai futóklubok is szívesen látogatják Utóbbiból
Rudolf Tamás ultramaratonistát (korábbi válogatott hosszútávfutót) szólaltattuk meg.
– Kedvenc versenytávom a
24 órás futás, de az ilyen rövidebb versenyeket is szeretem, a felkészülésemet szolgálja a mai 23 km-es táv lefutása. Októberben indul az
említett 24 órás világbajnokság, erre szeretnék minél alaposabban felkészülni. Volt már,
hogy megnyertem a versenyt
Lentiben, most is szeretnék
dobogóra kerülni.
(d)
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„Őrség-GöcsejHetés Kutatótábor”
A népi hagyományokkal ismerkednek két héten át

A felvétel a projekt megnyitóján készült.

www.zalatajkiado.hu

Sikeresen pályázott Lenti Város Önkormányzata az EFOP
3.9.2-es pályázati kiírásra, melynek keretében 219 millió forintos támogatást nyert el a teljes program megvalósítására, tájékoztatott a program megnyitó rendezvénye előtt Gáspár
Lívia, a projekt vezetője:
– A projekt szabadon választott témái között valósítjuk meg
az „Őrség - Göcsej - Hetés Kutatótábor”- t, amely két héten keresztül zajlik majd. 35 fiatal vesz részt a táborban, ahol a fő cél
a tájegységek népi értékeinek, építészeti adottságainak, szokásainak hagyományainak megismerése. Megfogalmaztuk, hogy
nagyon fontos a fiatalok helyi identitásának erősítése, javítása,
ismerjék meg a körülöttük lévő helyi értékeket, bővüljön
ezekkel tudásuk.
– Hogyan jelentkezhettek a résztvevők a programra?
– Felhívást tettünk közzé, 16-25 éves fiatalok, tehát középés főiskolások, egyetemisták számára, kilenc konzorciumi taggal rendelkezünk, tehát az azokhoz kapcsolódó kilenc településről lehetett beadni a jelentkezést.
A kutató tábor ünnepélyes megnyitóján Horváth László,
Lenti polgármestere köszöntötte a megjelenteket, kiemelve az önkormányzat számára nagyon fontos a fiatalság helyben tartása,
a szűkebb és tájegységekre bontott környezet megismertetése,
melyhez kiváló alapot szolgáltat egy ilyen tematikus kutatótábor.
A tábor tartalmi jegyeinek kibontására Kovács Zoltánt, a
projekt szakmai vezetőjét kértük fel:
– Mindent a célunknak, – tehát a táborozóknak egy sajátos
hagyományőrzést bemutatva haladunk a Kerka - völgye megismertetésében – rendeltünk alá és több témát ajánlunk nekik,
amelyeket a későbbiekben mélyebben is megismerhetnek az érdeklődési körüknek megfelelően. Így került a témáink közé a Kerka - völgye és élővilága, a Kerka menti erdők, népi kismesterségek, köztük a szövés, fonás, népi ételek elkészítése, katolikus és
református templomok megtekintése, ismerkedés a tájegységeinkre jellemző népi építkezéssel, népdal- és néptánc kincsünkkel.
– Hogyan valósítják meg ezeket a tartalmakat, kirándulások, kézműves foglalkozások, előadások keretében?
– A minél gyorsabb információ átadása jegyében nagyon
egyszerű táborszerkezetet állítottunk fel, a délelőtti órákban
előadások zajlanak, aztán délután az elhangzott témáknak megfelelő programok következnek, mintegy elmélyítve a korábban
megszerzett ismereteket – ismertette a tábor programjait
Kovács Zoltán szakmai vezető.
dj

