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Átadták a felújított Inkubátorházat Lentiben
Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter
részvételével zajlott Lentiben a felújított Inkubátorház átadása.
– Önkormányzatunk a Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft. - vel közös konzorciumban adta be pályázatát az
Inkubátorházak fejlesztése tárgyú kiírásra, mely eredményes volt
– vázolta fel a beruházás részleteit Horváth László polgármester
az ünnepségen. – A támogatási szerződések aláírására 2018-ban
került sor, az elnyert összeg bruttó 197 millió 312 ezer forint
volt, amelyből megvalósulhatott a felújítás.
Vigh László országgyűlési képviselő miniszteri biztos érdeklődésünkre így méltatta a beruházás jelentőségét:
– Sokszor mondjuk, hogy az életünkben milyen fontos az
egészség, hogy vezetői szinten hogyan tudjuk az egészségügyet
üzemeltetni, mellette sorrendben az oktatás, majd a lakhatás
következik, és még sorolhatnám az ellátandó feladatokat. Viszont minderre csak úgy juthat pénz – hiszen az előbbiek nem
termelő szférák –, ha éppen a produktív szférából tudunk ide

Szívükön viselik a település sorsát

A képen az építők egy csoportja: Darvas Tiborné, Ragoncsa
Ferenc, Ragoncsa Ferencné, Szente Endre, Bazsika Ferenc,
Tüske Vilmos.

Külsősárdon a lakók és az
önkormányzat közösen dolgozik a faluéért. Új szabadtéri közösségi teret hoztak létre a település lakói önkéntes munkával.
– A gondolat a vírus tavaszi megjelenésekor fogalmazódott meg. Felvetődött,
hogy a kultúrház és a garázs
épületei közötti füves területen alakítsunk ki egy szabadtéri kiülőt. A gondolatot tett

követte. A szükséges építési
anyagokat az önkormányzat
vásárolta meg az építési munkákat önkéntes munkával a
település lakói végezték el.
Nagyon örülünk, hogy a településen olyan emberek élnek, akik szívükön viselik a
falu sorsát és tevékenyen részt
vesznek építésében, szépítésében – mondta Gasparics
Győző polgármester.

Szalagátvágás után… Balról Horváth László, dr. Palkovics
László, Vigh László, dr. Pál Attila, a megyegyűlés elnöke.

átcsoportosítani. Hazánkban jelenleg több mint 200 ezer kis- és
középvállalkozó van, tehát egy ilyen avatáson azokat támogatjuk, akik előállítják az értékeket, fenntartják a gazdaságot. A Covid-vírus miatt nagyon sok ágazat leállt, (vendéglátóipar, szállodaipar), ám az országot a korábbi erős gazdasági mutatók mellett
ki tudtuk hozni a nagyobb bajból, reméljük a második hullámot
is hasonlóan átvészeljük és jövőre már 4,5 – 5 százalékos gazdasági növekedést várunk.
Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter ugyancsak a gazdasági helyzet alakulását részletezte beszédében:
– Egy olyan gazdasági válsággal szembesülünk, amit limitál
egy tőlünk független dolog, a vírus, amely egy sor dolgot nem
tesz lehetővé. Ettől aztán a következmények is másképp alakulnak, mint korábban. Ennek ismeretében a tavalyi 5 százalékos
növekedés mellett az első negyedévben még mindig 2 százalékos volt a hazai gazdaság növekedése és a második negyedévben
értük el a mélypontot. Most ismét növekedést jelez a gazdaság
mutatója, ezért bizakodva nézhetünk előre.
A miniszter beszédében – látva az Inkubátorház mellett
kiépített elektromos töltőállomásokat–, két elektromos autót
ajánlott fel a városnak:
– Ez nem azt jelenti, hogy a miniszter elektromos autókat
osztogat, hanem egy programunk teszi lehetővé felajánlásainkat
– válaszolta kérdésünkre dr. Palkovics László. – Egy ország
gazdaságát nem csak az idetelepült külföldi befektetők, hanem a
magyar vállalkozások helyzete is meghatározza. Immár 30 év
óta figyelünk mindkettőre, építjük ezt az új rendszert, ami arra
volt elég, hogy létrejöjjön egy számosságában erős, minőségében jó irányba haladó kis- és középvállalkozási magyar tulajdonú struktúra. Ezzel azért még nem értünk a végére, a világgazdaság, a technológia ugyanis rohamosan változik, ahhoz,
hogy ezt kövessük, támogatnunk kell a most induló vállalkozásokat is, akár forrásainkkal, akár a tudás átadásával – zárta
gondolatait a miniszter.
dj
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„Vajkból István lett, a nomád népből pedig ország...”
A hagyományoknak megfelelően Szent Mihály templomban tartott ünnepi szentmisével kezdődött Lentiben a
Szent István király és az új
kenyér tiszteletére tartott ünnepség. A szentmise után a
résztvevők a Templomkertben
kísérhették figyelemmel Szabó-Szilágyi Éva operaénekes
és Ruzicska László színész
műsorát, majd Horváth László
polgármester ünnepi gondolatai következtek:
– Augusztus 20-a a keresztény magyar államalapítás, a
magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja, ugyanakkor Szent István napja. Azé
a királyé, aki biztosította nemzete megmaradását, alkotótevékenységével, közigazgatásszervező munkájával, a rend és
az igazság, a betartandó jó törvények megalkotásával. A
munkát, mint ahogy nálunk is

az idősebbek, köztük apja,
Géza fejedelem kezdte meg,
kijelölte számára az örökséget,
de ehhez a hatalmas munkához
neki kellett felnőnie, keresztény királlyá válnia. Vallásos
ember, egyben határozott és
kemény államférfi volt, képes
arra, hogy végigvigye a nagy
társadalmi átalakításokat, letelepítette a nomád életet élő
népet, a pogány hiedelmek helyett bevezette a keresztény
hitet, az államigazgatásban kialakította a megyerendszert, a
társadalomban az új normákat.
Vajkból István lett, a nomád
népből pedig ország…István
kora változásokban gazdag
volt, kezdete egy kemény munkával megteremtett új világnak, ugyanúgy, mint ahogy
napjainkban is egy új világ
formálódik. Ne felejtsük el,
országa szívesen látta mindazokat, akik dolgozni akartak

Megszegik az új kenyeret.

és tudtak és érkezésük a magyarság érdekeivel nem volt
ellentétes.
A folytatásban Ipacs Bencze
plébános áldotta meg az új
kenyeret, majd Horváth László
polgármester szegte meg azt,

aztán Drávecz Gyula alpolgármester, Héra József képviselő
a higiéniai szabályok betartása
mellett (maszkban, gumikesztyűben) felszeletelte és szétosztotta az ünnepség résztvevőinek.
dj

Páka díszpolgára lett Kövér László és felesége

Balról Tóthné Péter Judit jegyző, dr. Bekk Mária, dr. Kövér
László és Lukács Tibor.

Díszpolgári címmel tüntették ki augusztus végén Pákán
dr. Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét és feleségét, a Pákáról származó dr. Bekk Máriát.
Az ünnepségen Lukács Tibor polgármester elmondta: a
díszpolgári címmel köszönik
meg a sok segítséget, amit a
falunak nyújtott a házelnök és
felesége.
Kövér László az elismeréssel kapcsolatban elmondta: a
kitüntető cím kötelezvény is
számára, amit a jövőben kell

beváltania, törekednie arra, hogy
valami különlegeset cselekedjen még a település érdekében.
Hozzátette: egy országos
politikus számára az elismerés
ritka és becsben tartandó,
ugyanakkor elfogadása sem
olyan természetes, mint amilyennek tűnik. Munkájukat jutalomnak tekinthetik, azért teszik, mert felhatalmazták a
választók. Tiszteletbeli pákaiként nem érdem, hogy segít,
ha tud, hanem természetes
dolog, hogy etikus módon

megteszi a hozzá közel állók
javára azt, amit mindenki megtesz a maga területén.
Felesége, Bekk Mária nagy
megtiszteltetésnek tartja, hogy
a szülőfalujától kapott magas
kitüntetést. Mint mondta: ma
is gyakran jár Pákán, ahol
szülei, rokonai élnek.
Az ünnepségen részt vett
Cseresnyés Péter államtitkár, a
térség országgyűlési képviselője, dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke, Bene
Csaba alelnök és a térség településeinek polgármesterei, a
helyi képviselők és Németh
Csaba, Páka plébánosa is.

Ezen a napon tartották Pákán a bérmálást is a helyi
templomban. Az ünnepi szertartás során Székely János
szombathelyi megyés püspök
áldotta meg a templomkertben
álló és nemrég felújított Szentháromság-szobrot, valamint a
templomban található és szintén felújított Mária-oltárt. Az
ünnepen beszédet mondott Kövér László, aki hozzájárult a
felújításokhoz. A házelnök
kiemelte: az elmúlt 10 évben a
Kárpát-medencében a kormány
támogatásával 2800 templom
újult meg és 130 templom
épült.
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Megújuló óvoda Zalabaksán
Kósa Józsefnével, a zalabaksai óvoda vezetőjével beszélgetünk, akit Horváth Ottó
polgármester javaslata alapján
az éppen befejeződött felújításokról kérdeztünk:
– A Magyar Falu Program
keretéből sikerült támogatáshoz jutnunk, amelyből legutóbbi külső felújítási munkálatainkat finanszíroztuk. Nettó
11 millió forint állt rendel-

kezésünkre, amelyből a nyílászárók cseréjét, az ereszcsatornák felújítását, a külső vakolást és színezést tudtuk elvégezni. A Lenti LE-KO Kft.
végezte a kivitelezési munkálatokat, amellyel nagyon meg
vagyunk elégedve. Sikerült
úgy szerveznünk közben az
óvodai életet, hogy nagyobb
fennakadást nem okozott az
intézményben a munkavégzés,

Önkéntesek bemutatkozása
Önkéntes börzén mutatkozhattak be a térség önkéntes és civil szervezetei a közelmúltban szervezett program keretében. Kovácsné Kocsi Zsuzsanna szakmai vezető
elmondta, hogy egy rövid tájékoztató részben hasznos információkat szolgáltatnak a
megjelent karitatív és civil
szerveződéseknek, majd a szervezetek maguk is bemutatkozhatnak a börzén.
– Ez a börze egy folyamat
része, a programsorozatunkban először egy speciális képzést tartottunk, ahol önkéntes
stratégiák készülhettek a civil

szervezetek számára és a felkészítés során merült fel ötletként, milyen jó lenne egy bemutatkozási lehetőség a szerveződések számára, amely a
tapasztalatcserét, egymás tevékenységének megismerését
szolgálná – foglalta össze a
szakmai vezető.
Az esemény résztvevője
volt a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület, melynek munkatársi többek között a CKSZK
működéséről, támogatók megszólításáról, kapcsolatépítésről, az önkéntességről tartottak előadást az érdeklődőknek.
(d)

Külső felújítás történt, modern nyílászárók lettek beépítve.

csak két hétre zártunk be, amikor a legszükségesebb volt.
– Milyen személyi feltételek
mellett dolgoznak?
– Két csoportot tudnánk
működtetni, de a létszám miatt
csak egy óvodás csoportunk
van. Kálócfáról, Kerkabarabásról és helyből vannak gyerekeink 14-en és két fővel látjuk el a pedagógiai munkát,
van egy dajkánk és egy dajka–takarító munkatársunk. Nagyon fontosnak tartom, hogy
működhessen az intézményünk, hiszen mi adjuk a falu
„életét”. Kiváló kapcsolatunk
van a szomszéd Kolping Otthonnal, szinte minden programjukon részt veszünk, szeretnek minket az idősek, ők is
meglátogatnak bennünket, mesélnek a gyerekeknek.

– Visszatérve a felújításhoz: folytatódnak a munkálatok?
– Igen, a belső épületrész
felújítására is szükség van,
hátravan még az egyik csoportszoba padozatcseréje. A
fűtésünk a Kolpingtól történik,
az elektromos hálózatunkat pedig napelemek táplálják. Nagy
szeretettel, családias környezetben várjuk a gyerekeket, az
előbbiek is bizonyítják, hogy
folyamatosan megújulunk és
megpróbálunk a szülők elvárásainak megfelelni. Óvodánk
tevékenységközpontú
intézmény, játékaink, foglalkozásaink, udvari létesítményeink
ezt a pedagógiai szemléletet
követik – zárta gondolatait az
óvodavezető.
dj

Megoldódott a helyettesítés a háziorvosi körzetben
Standokon is bemutatkoztak a szervezetek.

Augusztus végén tartotta soros ülését az önkormányzat
képviselő-testülete Lentiben. Az ülésen az 1. számú háziorvosi
körzet feladatellátásáról is tárgyaltak.
Mint ismeretes, augusztus elején elhunyt dr. Doncsecz
Dorina háziorvos, kinek helyettesítéséről az önkormányzatnak
gondoskodnia kellett. A város vezetése megállapodott Seresné
dr. Pirkhoffer Katalinnal, a 2. számú körzet orvosával, aki
2021. augusztus 10-ig látja el az 1. számú körzet betegeit is.
Az ülésen továbbá vis maior támogatás benyújtásáról is döntöttek a képviselők. A bárszentmihályfai városrészben a nyári
hónapokban több alkalommal hirtelen lehullott nagy mennyiségű intenzív csapadék sok helyszínen is megrongálta az útburkolatot, többek között a temető felé vezető szakaszon. Az érintett részeken a balesetveszély miatt az utak helyreállítása szükséges. A támogatási kérelmet két részletben nyújtja be a kisváros önkormányzata, összesen megközelítően 5 millió forintra.
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Élet a barlahidai könyvtárban
2015 őszétől folyamatosan
alakul át Barlahida több mint
ezer könyvet és egyéb információs anyagot (DVD, folyóiratok) tartalmazó könyvtára
egyre modernebbé, a kor elvárásainak megfelelően.
A Városi Könyvtár Lenti –
mint ellátókönyvtár – minden
évben új kötetekkel, bútorokkal, informatikai eszközökkel,
rendezvény-ajánlóval segíti a
barlahidai könyvtár tevékenységét, szolgáltatásai körének
bővítését.
A helyiség 2019-ben irodai
székekkel, idén pedig szabvány polcokkal lett gazdagabb.
A Digitális Jólét Program
jóvoltából informatikai eszközökkel teljesen felszerelt közösségi helyként, kültéri nagy
hatókörű WIFI hálózattal áll a
látogatók rendelkezésére. A
könyvtárnak 52 beiratkozott
olvasója van.
A helyiség többfunkciós
ellátást biztosít a partnerszervezet (Barlahidai Horgász

Egyesület) és a lakosság számára egyaránt.
Könyvtári, önkormányzati
és evangélikus egyházi összefogással valósulnak meg a helyi rendezvények, előadások.
Könyvtári feladatok ellátása
mellett közösségépítés, közösségfejlesztés és a hagyományápolás életben tartása is a cél.
Őszi-tavaszi időszakban az
idősek egy-egy tea melletti
beszélgetésre, nyáron pedig
főleg a gyermekek veszik
igénybe a terem eszközeit. Téli
időszakban – mikor a templomban hideg van – helyet
adott az istentiszteleteknek is.
A Covid-19 koronavírus járványra való tekintettel a kért
könyvek házhoz szállítását is
megoldották. Az önkormányzat biztosította a fertőtlenítőszereket, a kiosztásra került
arcvédő maszkok pedig az önkormányzat és az evangélikus
egyház textilanyag felajánlásából készültek.
NM

Új polcokat építettek be.

Számítógép kezelői tanfolyam.

Újra találkozhattak a klubok

Negyedik alkalommal került sor a találkozóra.

Immár negyedik alkalommal szervezte meg a Lenti Civil Nyugdíjas Klub a sportnapját. A csesztregi, lovászi hasonló klubokkal közösen tartott
eseményről Császár Dezső, a
klub elnöke tájékoztatott.
– Három nyugdíjas klub
együttműködésén alapul ez a

kapcsolat és ez a sportnap is.
Minden klub egy sajátos programot vállalt fel, a miénk ez a
sportnap.
– Sikerült több ilyen programot megtartani, vagy volt
eltolódás a vírushelyzet miatt?
– A mi rendezvényünk is
csúszott, hiszen tavasszal szok-

tuk tartani. A lovászi barátaink
tekeversenye is elmaradt. Új
elemeket hoztunk a mai megmérettetésre, lesz íjászat, egy
minigolfos játék, elméleti feladatsor, ami az egészségmegőrzést szolgálja és a hagyományos sorverseny játékaink,
amit ki sem hagyhatnánk a
feladatok közül.
– Komoly tétje van az eredményességnek!
– Nagyon fontos számunkra, hogy újra tudunk találkozni
és ne felejtsük el, hogy vándorserlegünket az viheti el, aki
legalább háromszor nyer a
versenyeken!
Kovács Jánosné, Kati, a
lovászi klub nevében elmondta, hogy mindössze három
programjukat tarthatták meg
idén, de nincsenek elkeseredve:
– Még virágokat is ültettünk a faluban, és amikor az
megkívánta tovább gondoztuk

őket. Feltaláltuk magunkat, persze nem az egész tagság mozdult meg, de ma ismét itt sportolunk, versenyzünk Lentiben.
Csesztregről is a szokott
társaság érkezett. A Korhatártalan Klub nevében Szabó
Lászlóné, Éva elmondása szerint esélyük van elvinni a
serleget:
– Különösképpen nem is
készültünk, hiszen ilyen hőségben nincs lehetőség gyakorlatozásra, de már kétszer
megnyertük a versenyt. Esély
van rá, hogy a miénk marad.
Kiderült, hogy a tagság
egyöntetű véleménye alapján
talán nincs is hasonló klubszintű kapcsolat több település között, mint amilyen a
lentiek, lovásziak és a csesztregiek között él, ugyanis közös rendezvényeikre már a
legjobb barátság jegyében érkeznek.
dj
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Nyolc kerékpáros 24 órán át tekert
Egy nap alatt 308 km-t tettek meg

A díjkiosztás pillanata.

16. alkalommal tartották
meg Lentiben a közelmúltban
a 24 órás kerékpáros maraton
sporteseményt. Az idén megújult körverseny részleteiről

Kovács Eriket, a Mocorgók
Egyesület elnökét kérdeztük.
– Az eddig bejáratott helyszínünk és útvonalunk az idén
nem állt rendelkezésünkre,

ezért elég nehéz feladatot kaptunk. Közlekedésbiztonsági,
baleset-megelőzési szempontoknak is messzemenőkig meg
kellett felelnünk, így a Rendezvénytérre esett a választásunk, egy kibővített útvonalon
haladhattunk, ahol 7 km-es
volt a kör.
– Beszélgetésünk épp az
utolsó kör teljesítése után történik. Milyen számadatokat
tudna mondani?
– A teljes 24 órát teljesítők
44 kört tettek meg, vagyis
egy nap alatt 308 km-t kerekeztek, ami nagyon szép
sportteljesítmény. Mindemellett az időjárás is a kegyeibe fogadta versenyünket, egyegy csepp eső, egy kis zápor

meg sem kottyant a versenyzőknek.
– Mennyire népszerűek az
ilyen kerékpáros rendezvények?
– Egyedi lehetőség ez az itt
élőknek egy kis sportra, családi
megmérettetésre, hiszen mindenki maga dönti el, hogy mennyi
kört teljesít. Egy kis erőfeszítéssel pedig már a medál és a
nevezéssel a tombolasorsoláson
való részvétel is biztosított.
A versenyzőket a célban
Drávecz Gyula alpolgármester
köszöntötte, aki elmondta, 210
volt a regisztráltak száma, 8
résztvevő volt, aki végigtekerte a 24 órát, s mindemellett a
legidősebb és legfiatalabb versenyzőt is díjazták.
dj

NÉPZENEI PROGRAMOK LENTIBEN
Lenti Város Önkormányzata tisztelettel meghív minden kedves
érdeklődőt a Folk Music Heritage elnevezésű nemzetközi projekt
keretében megrendezésre kerülő népzenei bemutató
eseményeire.
Helyszín: Városi Művelődési Központ Lenti rendezvénytér
Program:
2020. szeptember 18. Péntek
10:30 - 11:00 Népzenei bemutató gyerekeknek - a Folk Music
Heritage projekt során gyűjtött népdalok visszatanítása gyerekek
részére a Zala Zenekar közreműködésével (Laposa Julcsi,
Horváth Károly)
18:00 - 18:30 Népzenei koncert
19:00 - 20:30 Népzenei koncert táncházzal (Németh Dénes és
zenekara és a Kerka Táncegyüttes közreműködésével.)
2020. szeptember 19. Szombat
14:00 - 14:30 Csádé zenekar népzenei koncertje
18:30 - 19:30 Dobroda Zenekar népzenei koncertje
A zenei programok mellett népzenei konferenciára is sor
kerül, ahol népzenei szakemberek mutatják be a projekt ered-

ményeit és betekintést adnak a térség népzenei örökségét képező
népzene és néptánc hagyományaiba.
Népzenei konferencia helyszíne: Városi Művelődési Központ
Lenti, Zrínyi terem.
A konferencia programja megtalálható a www.lenti.hu,
http://www.zalatajkiado.hu, https://fmh.zrc-sazu.si weboldalakon.
A rendezvény műsor- és időpontváltoztatásának jogát a
szervezők fenntartják.
A Folk Music Heritage projekt (SI HU 156) az Interreg V-A
Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Állandó kiállítás és kötetbemutató Rédicsen

Soós Endréné polgármester mondott köszöntőt.

Varga Ferenc szobrász és
Utassy József Kossuth-díjas
költő állandó kiállítása nyílt
meg nemrégiben Rédicsen. A
tragikus körülmények között
(autóbalesetben) elhunyt szobrász családja által felajánlott
tárgyakat Utassyné Horváth
Erzsébet, a költő özvegye ren-

dezte a kibővített tárlatba, ahol
többek között a művésztárs
költő íróasztala is megtekinthető.
– Úgy gondoltam, hogy
még életemben szeretném elrendezni a hagyatékot: ami
ahová való, az oda is kerüljön
– árulta el az állandó kiállítás

Tető alá került a kemenceház
Kemenceházat építenek Gáborjánházán. A faluház udvarán álló építmény gasztronómiai és turisztikai célokat is
szolgál majd.
Pantó László polgármestertől megtudtuk, hogy több
éve tervezték a kemenceház
kialakítását, ám erre a célra
benyújtott pályáztuk nem volt
sikeres. Végül önerőből álltak
neki az építkezésnek idén
még év elején.
– Az udvaron álló kemencéhez szükség van egy olyan

helyiségre, melyben az előkészítő munkák elvégezhetők
– mondta a polgármester. – A
közel 50 négyzetméteres területen helyet kap egy tároló és
egy garázs is a paraszti stílusú
konyha mellett. Reméljük minél előbb rendezvényeken is
használhatjuk.
Az építkezéssel lépésről
lépésre haladnak, augusztus
elején a tetőt cserepezték,
ezzel a kitűzött célt teljesítették: tető alá került az
építmény.

Pantó László mutatja a kemenceházat.

kapcsán Zsóka néni. – Ezért
aztán sok mindent elhoztam
otthonról és amit lehetett, Feri
családjától is és így most az
egészet rendszerezve láthatja
az érdeklődő.
A két művész Zsóka néni
elmondása szerint rokonlélek
volt a világról való vélekedésben, vagy épp igazságkeresésben, útjuk többször keresztezte
egymást, ami aztán barátsághoz vezetett.
Az esemény folytatásában
Szemes Péter irodalomtörténész
„Testvér a csillagokkal” című
kötetbemutatójára került sor.
– A kötet három részből áll,
a cél tisztelgés Utassy József,
vagy ahogy mi, barátai, tisztelői az irodalom köztársaságában hívtuk Dzsó élete, életműve előtt. A példa előtt, amit
ő adott számunkra erkölcsi tartásból, minőség iránti elköte-

lezettségből, hazaszeretetből,
az anyanyelv szeretetéből –
foglalta össze az író műve
koncepcióját. – Az első rész az
életművel foglalkozik, azokkal
a fontosabb kötetekkel, amelyek irodalmunk kincsesházát
gazdagítják, a második egység
a recepcióval, azokkal a könyvekkel, amelyek halála után
jelentek meg, hála felesége
szakértő gondoskodásának. A
harmadik részben írásaim,
előadásaim szerepelnek Dzsóról, vagy inkább az életműről,
költészetéről.
Az irodalmi eseményt Soós
Endréné polgármester nyitotta
meg. Kiemelte: nagy büszkeség, hogy ennek a kis településnek a hírességei méltó megbecsülést kapnak, akár az állandó kiállítás, akár a friss
kötetbemutató által.
dj

Önkéntes munka az Öveges-háznál

Második alkalommal hirdettek önkéntes munkát.

Önkéntes akció keretében tették rendbe Pákán az Övegesház környezetét augusztusban. A település egyik legismertebb,
a látogatók számára is vonzó célpontja a néhai fizikaprofesszor,
Öveges József háza.
Cselenkó Vera könyvtáros a lezajlott önkéntes munkálatokkal kapcsolatban elmondta, hogy ez alkalommal a ház kertjét
igyekeztek rendbe tenni, megújítani, fűnyírással, a virágok gondozásával, valamint kisebb festési munkálatokat is végeztek. A
közfoglalkoztatottak mellett néhány helyi lakos is bekapcsolódott a munkálatokba. Második alkalommal hirdettek önkéntes munkát, először a ház előterét festették ki, most pedig a
kertet rendezték.
Cselenkó Vera hozzátette, hogy Pákán fontos szerep jut az
Öveges-háznak, szép számban látogatják érdeklődők, csoportokat is fogadnak rendszeresen. Az elmúlt évben mintegy 800an tekintették a látogatóközpontként funkcionáló házat. Idén a
koronavírus-járvány okozta korlátozások miatt június végén
nyitottak, azóta közel háromszázan keresték fel az emlékházat.

2020. szeptember
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Fokozott figyelem az iskoláknál
A tanévkezdet több szempontból fokozott veszélyeket
rejthet a gyermekek számára,
ezért a rendőrség ilyenkor kiemelt figyelmet fordít az iskolák környékére Lentiben is.
A szeptemberi akcióról Komláti Beatrix őrnagy, a Lenti
Rendőrkapitányság közlekedési osztályának vezetője számolt be.

– Szeptemberben az iskoláskorú gyermekek veszélyeztetettsége magasabb az átlagnál. A nyári vakáció után
gyakorlatilag egyszerre, tömegesen jelennek meg a mindennapok közlekedésében, még él
bennük a nyári, felszabadult
állapot, ez csökkentheti az
életkoruknál fogva egyébként
is alacsony szintű veszély-

Mindkét világháborúban harcolt
Rendőrök az iskola előtt szeptemberben.

Balról Szekér Anikó, Szekér Imre Tibor és Vitéz Óvári György
hozzátartozói, unokája Szabó Péter, az ő felesége, Szabó
Péterné és keresztfiúk, Lőcz Ferenc a lovászi emléktábla
avatásán.

Vitéz Óvári Györgyre emlékeztek augusztus végén Lovásziban. Az egykori honvédtiszt harcolt mind a két világháborúban. Most egykori otthona, a mai óvoda épületének falán helyeztek el emléktáblát tiszteletére.
Vitéz Óvári György, a császári és királyi nagykanizsai 48.
gyalogezred alhadnagya volt. Egy sorozat keretében a Zalaszántói Lokálpatrióta Egyesület, a Vas megyei Grádics Egyesület, a helyi önkormányzat és a hozzátartozók állítottak neki
emléket a településen.
Vitéz Óvári György életéről Szekér Imre Tibor helytörténetkutató, a Zalaszántói Lokálpatrióta Egyesület elnöke beszélt az
ünnepségen. Elmondta, hogy Óvári György 1888-ban Zala vármegyében, Beliczán született Obadic Djuro néven. A település
ma Horvátországhoz tartozik. Az első világháborúban a galíciai
fronton is szolgált. Itt egy alkalommal feltartóztatta az ellent az
erősítés megérkezéséig, míg egy másik alkalommal elsőnek
tört be az ellenséges árokba, s 150 foglyot ejtett. A háború után
Nagykanizsán élt családjával, nevét magyarosíttatta és közel 33
évig a magyar hadsereg tisztje volt. A második világháborút végigszolgálta, majd Lovásziba költözött, már özvegyként. Házát
az 50-es években államosították, őt az Alföldre internálták.
Hazatérése után házát nem kapta vissza, munkát is alig talált az
előző rendszerben kifejtett tevékenysége miatt, végül a helyi
strandon lett fürdőmester. 1965-ben hunyt el, sírja a lovászi
régi temetőben található.

érzetüket. Ezért ebben az időszakban a Lenti Rendőrkapitányság illetékességi területén
a Lentiben lévő Arany János
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolánál, és a Vörösmarty Mihály Általános Iskolánál lévő gyalogátkelőhelyeknél a tanítási idő megkezdése előtt reggelente, valamint
a tanítási idő befejezését követően délután a rendőrség és
a polgárőrség fokozott jelenlétet biztosít, mivel ilyenkor az
oktatási intézmények körül
megnő a forgalom, amely nagyobb odafigyelést igényel
minden közlekedőtől, gyerektől és felnőttől egyaránt. A

tanév megkezdése előtt valamennyi frekventált helyen lévő
oktatási intézmény közvetlen
környezetének közbiztonsági,
közlekedési és bűnügyi helyzetét áttekintettük és elemeztük. A rendőrség és a polgárőrség demonstratív jelenléttel
kívánja elősegíteni a gyermekek biztonságos közlekedését,
fokozott figyelmet fordítva a
gépjárművezetők jogkövető magatartására, különösen a kijelölt
gyalogos-átkelőhelyek megközelítésére, továbbá a biztonsági
öv és a gyermekülés használatára.
Az akcióban a Lenti és
Térsége Polgárőr Egyesület
tagjai is részt vesznek.

Fatemplom Fesztivál

Fotó: MTI/Varga György
A Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar a Fatemplom Fesztiválon
Magyarföldön 2020. augusztus 16-án. Középen Sándor János
karmester.
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Roma Nemzetiségi Nap
Együttműködés a kultúrák között
„A Kultúrák közötti együttműködés jegyében” pályázati
tartalomnak megfelelve szervezte meg a közelmúltban Roma
Nemzetiségi Napját a Lenti Roma Nemzetiségi Önkormányzat
(RNÖ). A program részleteiről
Horváth András elnökhelyettestől kértünk tájékoztatást.
– Immár harmadik éve
kerül megrendezésre ebben a
formában programunk, sikerült
a kiállítások és egyéb tartalmak terén folyamatosságot
kialakítanunk. Ennek megfelelően rendeztünk történeti bemutatót a cigányok letelepe-

déséről hazánkban és Lentiben. Derkovics József festőművész alkotásaival is megismerkedhettünk, ma pedig roma fotókiállítás nyílik a helyi
önkormányzat múltjáról, jelenéről. Kézműves játszóházzal
kedveskedtünk a gyerekeknek,
a felnőtteket roma népismereti
totó kitöltésére kértük fel. A
program zárásaként jómagam
szolgáltattam zenésztársammal
műsort, ahol autentikus roma
és mulatós zenét is hallhattak
az érdeklődők.
A roma fotókiállítást Horváth László, Lenti polgár-

Roma népismereti totót töltenek ki a résztvevők.

mestere nyitotta meg, emlékeztetve az önkormányzatok szoros összefogására, az

RNÖ-vel való együttműködésre.
dj

Sajtóközlemény
Az INTERREG V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 pályázati forrásaiból támogatott
„Complex visitor guide system, tourism promotion and crossborder road access in the Slovenian Hungarian border region”
című, Guide2Visit rövid című, SIHU101 azonosítószámú projekt
keretében három próbaút valósult meg.
Az első próbaút 2020. március 4-én került megrendezésre. A
résztvevő vendégek nyolcan érkeztek Zalakarosról, a Hunguest
Hotel Freya-ból. A gyülekező reggel 9 órakor volt a szálloda recepcióján. A csoport kisbusszal utazott Lentibe, a Lenti Gyógyfürdő és Szent György Energiaparkba, ahová 10 órakor érkeztek
meg. A vendégek igénybe vették a fürdő szolgáltatásait: többek
között gyógyfürdő, élményfürdő és szauna is a rendelkezésükre
állt. Az étkezés a Lenti Gyógyfürdő és Szent György Energiapark Fregatt éttermében, büféebéd keretében zajlott. A kerékpártúra 14 órakor a Lenti Gyógyfürdő és Szent György Energiaparktól indult. A vendégek a lendvadedesi Víztározóhoz, tekertek, majd rövid pihenő és frissítő után folytatták útjukat
Lendvára, a Vinarium kilátótoronyhoz. Lendváról busztranszferrel utaztak vissza a szálláshelyre, Zalakarosra a Hunguest Hotel
Freya-ba.
A második próbaútra 2020. július 11-én került sor. A résztvevők a Hunguest Hotel Freya vendégei voltak. Az ötfős csoport
a szálloda előtti parkolóból kisbusszal indult Szlovéniába, a
lendvai várhoz. A busz 10 órakor érkezett meg a várhoz, ahol a
vendégek megtekintették a helyi kiállításokat. A várlátogatás
után ültek kerékpárra a résztvevők. Úticéljuk a Dabronak település mellett található Bakonaki tóhoz, ahol a meseparkot, az
energiaparkot, és a Szent Vid kápolnát és forrást is meglátogatták. Ezután a Bakonaki Kalandpark pályáit próbálhatták
ki a vendégek. Az ebédet már Magyarországon, a nemesnépi
Abbázia Country Club éttermében fogyaszthatták el a túrázók.
Az utolsó állomás Márokföld volt, ahol a kalandpark után az
Artjárót és a Tündérkertet is megtekintették. Márokföldről
busszal utaztak vissza a kiindulási pontra, a Hunguest Hotel
Freya-hoz.
A harmadik próbaút 2020. augusztus 15-én zajlott le, 6 fő
részvételével. A vendégek ezúttal is Zalakarosról, a Hunguest

Csodálatos helyeken fordultak meg.

Hotel Freya-ból érkeztek. A csoport 9 órakor kisbusszal indult a
szálloda parkolójából Nemesnépre. 10 óra 10 perckor érkezett
meg a busz az Abbazia Country Club lovardájához, ahol lovas
programon vehettek részt a vendégek. A program tartalmazta a
lovarda bemutatását és lovaglási alapismeretek oktatását a
tapasztalattal nem rendelkezők részére, és természetesen lovaglást. A lovaglás után kerékpárral hajtottak át a vendégek a
Sárberki Horgásztóhoz, ahol a büfében elfogyasztották ebédjüket, melyet horgászprogram követett tósétával egybekötve.
Ennek végeztével busszal utaztak vissza a szállodába.
2020 augusztusában beindult a projektet népszerűsítő online marketing kampány, elsősorban a projekthonlaphoz (http://guide2visit.eu/)
és Facebook profilhoz https://www.facebook.com/guide2visit/)
kapcsolódóan. Célja a projektpartnerek által kialakított turisztikai programcsomagok népszerűsítése, a programcsomagokban meghatározott célcsoportok számára, valamint a
Guide2Visit projektről készült image-film népszerűsítése. A
szlovén-magyar határtérségben található turisztikai vonzerők
népszerűsítése érdekében „Szelfizz és nyerj!” címen nyereményjáték is kapcsolódik a kampányhoz. A játék célja megtalálni azt a
túrázót, aki a legnépszerűbb szelfit készíti el magáról úgy, hogy
a kihelyezett QR kód is látható az adott turisztikai vonzerő
helyszínen.
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Nyáron is túráztak… Hasznos munkát végeztek
A lenti Gyalogló Idősklub
a nyári időszakban két túrát is
szervezett, a részletekről Császár Dezső klubvezető tájékoztatta lapunkat:
– Első alkalommal a Bárszentmihályfa és Szilvágy között található Sárdi pusztára
utaztunk. Itt a kerület erdésze
fogadott bennünket és több
érdekességet is megtudtunk.
Például azt, hogy itt régen az
Esterházy-család kastélya állt.
Továbbá itt található az országban egyedülálló, több
mint 170 éves fenyő, melynek
kerülete közel 4 méter. Erdei
sétán során többen gombát is
tudtak szedni! A túrán 32 fő
vett részt. Köszönjük a lehetőséget Gróf András erdészet
igazgatónak és Molnár Zoltán
kerületvezető erdésznek.
– Hová vezetett a másik
túrájuk?

– A másik túrát Zalaegerszegen tartottuk. Első állomásunk a Göcseji Falumúzeum
volt. Területét a múzeum
munkatársának vezetésével
jártuk be, megismertük az ott
lévő épületeket, azok funkcióját. Utunkat az Olaj- és Gázipari Múzeumban folytattuk,
ahol láthattuk az olajkitermelés során használatos gépeket,
eszközöket. Majd továbbmentünk a belvárosba, ahol a város múltjával, jelenével ismerkedtünk helyi vezető segítségével. Ezen a túrán 40 fő vett
részt.
Megtudtuk még, hogy a
túrákat a Civilkurázsi Közalapítvány és a dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Egészségfejlesztési Irodájának támogatásával valósította meg a
klub.
dj

Diákok dolgoztak Kerkabarabáson

A felújított fakiülővel…

Négy diákmunkást foglalkoztatott a nyári szünetben
Kerkabarabás Önkormányzata.
Szigeti Gergő, Csrenkovics Antónia, Hancz Boglárka és Bek
Adriána (két turnusban) 1-1
hónapig végzett értelmes, hasznos munkát, amiért tisztességes fizetést kaptak.
– A fiatalok lefestették a
művelődési háznál lévő kerítést

és a korlátokat – mondta lapunknak Paál István polgármester. – Ezen kívül lecsiszolták, lefestették a szabadtéri
fakiülőket, a hibás léceket pedig kicserélték, az anyagot az
önkormányzat
biztosította.
Mindezeken túl rendet tettek a
falu könyvtárában is. Munkájukkal maradéktalanul elégedettek voltunk.
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Szép mosoly egy nap
alatt – csak mese?
Nem a
Marton.Dentalnál!
Azonnali implantációt és
ideiglenes pótlást biztosítunk
már az első kezelési napon,
hogy Ön mosolyogva
távozhasson!

NÁLUNK
BIZTONSÁGBAN!

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

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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• Bérfőzés

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!

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

SEAT Cordoba eladó
2006-os évjáratú SEAT Cordoba
3
(1400 cm , benzines, metálszürke)
első tulajdonostól Zalaegerszegen eladó.
Érvényes műszaki 2022. március 21-ig.
Érdeklődni: 30/378-4465

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület

