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Honfoglalás…

Karácsonyi készülõdés!!! - Megajándékozzuk Önt!
Játékvásár!!!

Akár

25%-ot is visszaadunk játék vásárlás esetén.

5001-10000 Ft-ig 10%
10001-15000 Ft-ig 15%
15001-25000 Ft-ig 20%
25001 Ft-tõl 25%
visszatérítés
vásárlási utalványban.
Fizessen kártyával:
-2% kedvezményt adunk
a végösszegbõl.
Gyerekeknek a legjobbat!
MINÕSÉGI játékok, LEGO-k, készségfejlesztõk
széles választékával várjuk!
Az akció 2012. október 29-tõl 2012. december 15-ig tart!

Fotó: Sári Zoltán
Óriási sikere volt az elõadásnak.
– Nagyon fontos állomásáA budapesti Sziget Színház
Honfoglalás címû rockoperájá- hoz érkezett a Városközpont
nak bemutatásával debütált a funkcióbõvítõ megújítása Lenfelújított mûvelõdési központ tiben projekt – köszöntötte a
színházterme Lentiben. A telt közönséget az elõadás elõtt
házas, sikeres elõadás végén Horváth László, a város polállva tapsolt a közönség. Igazi gármestere –, ami ma este
(Folytatás a 2. oldalon)
„honfoglalás” volt…
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A magyarság egy szeletét jelenti

Magyarságtudatukat nem csak mutatják, hanem megélik.
A lenti Kerka Táncegyüttes
nyerte a Zalai Prima Díjat,
amit az országos Prima Primissima Díj mintájára alapítottak meg megyénkben is.
Ez alkalomból beszélgettünk
Kiss Norberttel, a tánccsoport
koreográfusával, mûvészeti vezetõjével.
– A polgármester és Lenti
város vezetése pályáztatta az
együttest erre a díjra. Látták az
elmúlt évtizedek munkáját, az
elmúlt öt-hat év sikereit és úgy
gondolták, ezzel tudnának segíteni nekünk. Az együttes ki-

tekintett külföldi fesztiválokra, versenyekre, egyéni és csoportos szólóversenyekre, koreográfus versenyre, de pénz
híján nehéz dolgozni, hiszen
nálunk a zenei összeállítások, a
zenekari díjak magasak, egyegy koreográfiához a viseletek
elkészítése több tízezer forint
egy fõ részére, egy táncos csizma harmincezerbe kerül, itt
pedig tizenkét-tizenhárom párról van szó. Ezt az összeget az
összes korosztály közt kell elosztani, ez több mint száz táncost jelent. A táncegyüttes har-

mincöt-negyven, az utánpótlás
pedig közel nyolcvan fõs.
A kerkások már nyolc-tíz
éve szerepelnek szép sikerekkel a Zalai Kamaratánc Fesztiválon, a körmendi koreográfus versenyen. Nemrég a törökországi Bursában léptek fel
a 25. jubileumi verseny fesztiválon, ahol a hetedik helyen
végeztek. Az együttes tagjai indultak továbbá szólóversenyeken, verbunkos versenyeken
értek el második, harmadik
helyezést. Emellett nemzetközi
szólótánc versenyeken is szereztek harmadik helyezést és különdíjat. A kisebbek is rendre
bejutnak a szólótánc versenyek döntõjébe, és vannak táncosok, akik már a Táncmûvészeti Fõiskolán tanulnak.
– Ahogy a kisgyerek megtanul beszélni, érzékeli ezt a
nyelvi környezetet, ugyanezt
tesszük a tánccal is. A gyerekeknek érzékelniük kell a táncos nyelvet, hiszen tekinthetjük a táncot egy metakommunikációs nyelvnek. Megtanulják az alaplépéseket, mint a

2012. november
betûket, szavakat, motívumokat és majd ezekbõl építik fel
az adott tájegységre jellemzõ
szabályok, korlátok között azt
a táncot, ami az adott falut,
tájegységet jellemzi. Saját mondanivalójukat, érzéseiket fogalmazzák meg a táncos nyelven.
Az együttes számára elsõdleges az autentikus irányvonal.
A táncok köre nagyon tág, a
Kárpát-medence táncait foglalja magába, a régi nagy Magyarország táncait eleventik fel, a
leghangsúlyosabbak az erdélyi
táncok. Az együttes táncszínházi elõadást is készített a 35.
évfordulóra, Legyen meg az
Úrnak kedves akaratja címmel,
ami egy fiatal párról szól. A
negyvenedik évfordulóra terveznek egy hasonló táncjátékot, ami két testvér viszontagságos útját mutatja be a II.
világháború alatt.
– A jövõben is szeretnénk
az eddigi irányvonalat tovább
vinni, bõvíteni a repertoárt,
minél több mai magyarországi
táncot megtanulni.
A néptánc jelenkori népszerûségérõl Kiss Norbert elmondta, ha korán megismerkednek
a gyerekek ezzel a mozgásformával, akkor lesz igazán népszerû, így érinti meg õket a lényege.
– Ha visszagondolunk, hogy
a gyermekjátékok jelen vannak
az óvodában, akkor mi ugyanazt a hagyományt folytatjuk,
építjük a táncos mozgásokat.
Késõbb magabiztosságot ad és
egyfajta versenyszellem is kialakul, hogy ki lesz a legjobb,
legügyesebb. Ebben a kultúrában gyökerezik az erkölcsi és
morális norma. Ha ezen a kultúrán nõnek fel, megismerik
és megértik a régi, múltban
gyökerezõ hagyományokat, akkor erkölcsösebb, morálisan
érettebb fiatalokká, majd felnõttekké válnak és továbbadják majd mindezt. Õk a magyarságtudatukat nem csak
mutatják, hanem megélik, hiszen a néptánc a magyarság
egy szeletét jelenti.

Honfoglalás…
(Folytatás az 1. oldalról)
lehetõvé tette, hogy visszaadjuk a kultúrának a kultúra
házát. Egy évvel ezelõtt a
nyitó rendezvényen nagyon
vártam ezt a napot, amikor a
végéhez érkezik a felújítás,
hogy itt köszönthessem a
közönséget. Szervezünk még
rendezvényt a program keretében, ám ez az elsõ, amolyan
próbaüzem, ahol eldõl, hogyan
mûködik a nézõtér, a technika és a színpad, illetve mi lesz
a véleménye a közönségnek.
A mûvelõdési központ mostantól rendelkezésünkre áll.
A színházterem és maga
a létesítmény is jól mutat-

kozott be, a közönség és a
színészek is elégedettek
voltak.
A budapesti mûvészek a
mindenki által ismert Honfoglalás címû filmet keltették
életre a színpadon. A rockopera feltárja a honfoglalással kapcsolatos legújabb történelmi információkat, üzenve a mai fiataloknak, és a Kárpát-medencében élõ összes
magyarnak, hogy alaposabban megismerkedhessenek a
magyarok valódi történelmével. A produkció a zenei
adaptációval és látványos jelenetekkel mutatta be a hét vezér útját az új hazába.
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Reform a polgárokért
A járási hivatalok létrehozása mérföldkõ a közigazgatás reformjában. A 2013. januárjában életbelépõ változásokkal a végsõ szakaszba érkezik az államigazgatás átalakítása – hangsúlyozta Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter a Jó állam –
2013' címû, a megyei és a helyi
sajtó számára rendezett konferencián nemrég.
Kizárólag a múlt feltámasztásával nem lehet a polgároknak megfelelõ, a polgárok érdekeit szolgáló közigazgatást,
állami mûködést teremteni –
állapította meg köszöntõjében
Navracsics Tibor. Legalább
annyira korszerûnek kell lenni. Éppen ezért most a tradíciók és az újszerûség „házasítására” teszünk kísérletet, ugyanúgy, ahogy a kormányhivatalok
kialakításakor.
A közigazgatási reform elõkészítésekor egyetlen alapvetõ
célnak rendeltünk alá mindent, ez pedig a polgárok szolgálata. A magyar állam ügyintézésében végre azt a megbecsülést jutassa kifejezésre,
amely a magyar állampolgárokat megilleti. A miniszter
szerint a jelenleg mûködõ kormányablakok referenciapontok. A tervek szerint egy év
múlva már közel 300 kormányablak mûködik az országban.
– A területi közigazgatás
megkezdett reformja történelmi léptékû átalakítás- kezdte
elõadását Szabó Erika területi
közigazgatásért és választásokért felelõs államtitkár. A
diktatúra évtizedeit követõ
idõszak még kevés volt arra,

hogy az állam és a polgárok
közötti bizalom helyreálljon. A
bizalom kialakításához az államnak még sokat kell tennie.
A kormányablakok országos
rendszerének a kialakítása a
bizalom helyreállításának az
eszköze – vélekedett Szabó
Erika.
A kormányablakban minden az állammal kapcsolatos
hatósági ügyünket egy helyen,
egyablakos ügyintézés keretében intézhetjük. „Hogyha a
kormányablak rendszert kiépítjük, semmit nem kell tudni, egyetlen dolgot kell tudni:
hol van a lakóhelyemhez legközelebbi kormányablak.”
A kormányablakok jelenleg
a megyeszékhelyeken és a
megyei jogú városokban mûködnek, de a jövõ év végén
minden olyan helyen, ahol
okmányiroda mûködik, várják
majd az állampolgárokat –
mondta az államtitkár asszony.
Az átalakítás költségeire vonatkozó kérdésre válaszolva
Navracsics Tibor elmondta: az
alapelv az volt, hogy ne kerüljön többe, mintha az önkormányzati rendszert kistérségi
szinten mûködtetnék. Középtávon megtakarítást jelent a
hivatalok felállítása, hiszen
olyan feladatokat, amelyeket
most minden településen ellátnak, a jövõben járási szinten
végeznek.
Az egyes megyéket érintõ
kérdésekrõl a jelenlévõk regionális szekcióbeszélgetésen
kérdezhették a kormánymegbízottakat.
Megyénk élen jár az átalakításban, hiszen már az október 12-i sajtótájékoztatón el-

Rigó Csaba: – Zala élen jár az átalakításban.
hangzott: a Zala Megyei Kormányhivatal mindenben megállapodott a megye 258 településével a járási feladatok, létszámok, ingatlanok, ingóságok
átvételével kapcsolatban. A településvezetõk a testületi felhatalmazásokat követõen a
tájékoztató napjáig aláírásukkal is hitelesítették a megállapodásokat – a hivatal infor-

máció szerint az országban
elsõként.
Rigó Csaba kormánymegbízott a konferencián elmondta, hogy Zala megyében hat
járás kialakítására kerül sor.
2013 végéig 10 kormányablak
és 60 ügysegéd áll az állampolgárok rendelkezésére ügyintézésükhöz.
sl

Önzetlen támogatás
A Flextronics International Kft. a közelmúltban három
teljes felszereltségû használt
számítógépet adományozott a
gutorföldi civilszervezeteknek
– tájékoztatta lapunkat Nyakas István polgármester a támogatásról.
– Civilszervezeteink mûködését segítendõ érkezett ez az
adomány, amely billentyûzettel, monitorral ellátott számítógépekbõl állt. Horgászegyesületünk, sportklubunk, polgárõr egyesületünk és két alapítványunk mûködését segítheti a jövõben az informatikai
géppark.
– Honnan az ötlet a támogatás lehetõségérõl?
– Két helyi dolgozó, Kozma László és Gerencsér Zsolt

kezdeményezésére és közremûködésével kaptuk meg egy
közösségsegítõ program keretében ezeket a számítógépeket.
– Milyen értéket képviselnek a gépek?
– Így használtan is kitûnõ
állapotúak, 80-100 ezer forint
lehet egyenként a piaci értékük, természetesen ennél sokkal nagyobb az az érték, melyet a használatukkal tudunk
elérni. A gépek mindemellett
alkalmasak lesznek arra is, –
ugyanis a mûvelõdési házban
lesznek elhelyezve – hogy a
„tanoda” rendszerben résztvevõ iskolás gyermekek tanulásban való felzárkóztatását segítse – zárta gondolatait Nyakas István.
dj

Nagy segítség ez a civilszervezeteknek.
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Ünnepvárás és felújítás Rédicsen
egy kis vendéglátással is kedveskedünk az idõseknek. Ha
már az ünnepeknél tartunk,
megújítjuk karácsonyra a falu
egyik nevezetességét, a szent

korona kivilágított sziluettjét, amely a település központját fogja majd díszíteni –
zárta gondolatait Stokker
Sándor.

Derû kortyonként
Megszépült a rédicsi temetõ.
A temetõkapu és kerítésrész befejezett munkálatairól
és a falu ünnepi elõkészületeirõl értesítette lapunkat
Stokker Sándor, Rédics polgármestere.
– EMVA III-as projekt keretében sikerült elvégeznünk közel három millió forint értékben a temetõ kapujának és a
kerítés egy részének felújítását, amely esztétikailag sokat
javít a sírkert látványán.
– Melyek a jelen feladatai
az önkormányzat számára?

– Az adventi ünnep és a
Mikulásvárás idõszakába érkeztünk, mint minden évben az
óvodába és az iskolába is ellátogat majd a Mikulás és ajándékokkal kedveskedik a gyermekeknek, és egy új kezdeményezésünk alapján a legkisebbeket otthonukban látogatja
majd meg a nagyszakállú.
Mindezzel egyidõben készülünk a falu szépkorú lakóinak
köszöntésére, az immár hagyományossá vált idõsek napjára.
Ekkor kulturális mûsorral és

V. Kulcsár Ildikó, a Nõk
lapja magazin újságírója volt a
Városi Könyvtár Lenti vendége. A hetilapból ismert újságírónak már több könyve is
megjelent, valamint több éve
járja az országot beszélgetõs,
jókedvre hangoló elõadásával.
Nemrég Lentibe is elérkezett
az Egy korty derû!
– Hogyan értelmezzük az
elõadás címét? Kortyonként
kell adagolni a derût?
– Csakis kortyonként szabad. Alapvetõ pszichológiai
igazság, hogy az élet soha
nem egynemû. Az emberi
természet is hullámzó, egy-

szer sírunk, aztán nevetünk.
Az egy korty derû jólesik. Ha
nagy boldogságdózist akartam volna adni a közönségnek, hamar megunnak. Próbáltam hozni szomorúságot és
derût is.
– Nyolc kötete jelent meg
eddig és készül a következõ.
Ebben is a mindennapi élettel
foglalkozik?
– Nyolc könyvem van, a
Kölykök, dili, szerelem a saját
családunkról, küzdelmeinkrõl
szól. Ez angolul is megjelent. A
Szeretetvár az utolsó, ez is
családokról szól.
kt

Lentiben is sikere volt…

www.zalatajkiado.hu
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A hõs katonákra, áldozatokra emlékeztek
A Kossuth úti kegyelet
parkba, valamint a katonai emlékmûhöz, az I. világháborús
emlékmûhöz és a lentiszombathelyi városrész temetõjébe
várta a résztvevõket Halottak
napi megemlékezése alkalmával Lenti Város Önkormányzata és a Honismereti Egyesület.
A kegyeleti parkban, a II.
világháborús emlékmûnél tartott központi ünnepség szónoka Kiss Bódog Zoltán, a
POFOSZ Zala Megyei Szervezetének alelnöke volt, aki kérdésünkre három téma köré
csoportosította hõsökre emlékezõ gondolatait:
– A magyar történelem vérzivataros idõszakának meghatározó személyiségeirõl szólok, ugyanakkor rendkívüli aktualitást ad az 1956-os forra-

dalom 56. évfordulója. Arról az
üzenetrõl, jobban mondva annak az elismertségnek a hiányáról is beszélnünk kell továbbá, amelyben Európa részesít bennünket, holott mi számtalan alkalommal vállaltunk
rendkívüli dolgokat azért, hogy
a nyugat-európai kereszténység, egyáltalán Európa ezektõl
a szörnyû áradatoktól megmeneküljön.
Az alelnök beszélgetésünkben rámutatott arra: különös
kezdeményezés Lentiben a Halottak napi megemlékezés idõpontja (országosan június hetedikén emlékeznek a hõsökre
– a szerk.), de szívéhez igen
közel áll ez az idõpont, ugyanis
nem ismerve elesett édesapja
sírhelyét ez a különleges alkalom szolgálhat személyes

A koszorúzás pillanatai.
emlékezésére is. Az ünnepség
a Lámfalussy SZKI diákjainak
közremûködésével zajlott, majd

az emlékhelyeken koszorúzásokkal zárult.
dj

Riportkötet az 1956-os forradalmi eseményekrõl
Újabb kötet jelent meg
nemrég, ami feleleveníti az
1956-os helyi eseményeket.
Hóbor József (képünkön) könyve egy riportkötet, melyben
megszólalnak, visszaemlékeznek az események résztvevõi.
A szerzõ már sok éve foglalkozik a témával, több írása is
megjelent. Lovásziban találkozott Farkas Bélával, aki résztvevõje volt a helyi forradalomnak. Hóbor József hosszú riportot készített az idõs túlélõvel, közben a megyei levéltárban található dokumentumokat is tanulmányozta, így állt
össze a Nem akarok hõs lenni
címû kötet.

– Béla bácsi emlékei, a nevek, idõpontok megegyeznek
a levéltári anyagokkal. A könyv
címe is egy idézet a riportalanytól, aki kérte, hogy ne õ
legyen a középpontban, hiszen
nem hõs. Õ is egy szereplõje
volt az eseményeknek, ahogy a
többi munkatársa. Farkas Béla
nem tolakodó típus, mint sokan mások. Vannak akik '56
dolgán akarják saját nagyságukat építeni. Õk a történelmet a
maguk képére hamisítják.
Béla bácsi ennek ellene van.
Az a szomorú, hogy nem értékelik azt, amirõl '56 szólt, a népi demokráciáról. Farkas Béla
a börtönben leült napok elle-

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden
részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve
30/378-4465.

Tudósítókat keresünk!
Várjuk mindazok jelentkezését a megye területérõl,
akik szívesen tudósítanának a településükön
történt eseményekrõl lapjainkba:
Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövõ és Környéke, Közép-Zala,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd
Jelentkezés:
Tel.: 92/596-936 (8-16 óráig), fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Hóbor József

nére eddig még országos kitüntetésben nem részesült. A
könyv emléket ad, kárpótolja õt.
– Többen vannak, akik nem
kaptak szót, de sokan meghaltak már azok közül, akik résztvevõi voltak a történteknek.
Kötelességünk feltárni az eseményeket, fejet hajtani a résztvevõk elõtt és 1956 valódi történetét elmondani. Tapasztalataim szerint a nemzeti ünnepeken a beszédmondók pár
mondattal
megemlékeznek,
majd saját politikai történetüket mondják el, alábecsülve a
hõsök emlékeit. Az ifjúságnak
nincs módja megismerni a valóságot.
kt

KEDVEZÕBB ÁRAK!
ALACSONYABB ÓRASZÁMOK!
Megjelent az új OKJ,
képzéseinket még a régi feltételekkel indítjuk!
A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület
Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,
Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,
Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ
tanfolyamokat indít és Tûzvédelmi szakvizsgát szervez
a megye városaiban.
Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel/Fax: 92/ 510-159, Mobil: 30/588 1069, 30/ 477 6070,
E-mail: titzala@t-online.hu • Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartási szám: 20-0212-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
MSZ EN ISO 9001:2001
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„Múltunkból a jövõnk”
Foglalkozássorozat Zalabaksán

Több, mint 100 gyermek kapott lehetõséget. Horváth Ottó
szerint ennek az esélynek az erõssége a hagyományõrzés.
Ünnepélyes keretek között
nyitotta meg a Zalabaksai Önkormányzat és a projektmenedzsment a „Múltunkból a
jövõnk” címû foglalkozássorozatot. Horváth Ottó polgármester köszöntõjében kifejtette: ennek a lehetõségnek az
ereje a hagyományõrzés, az
értékek átadása mellett abban

áll, hogy társult községeikkel
együtt tudják megvalósítani.
Drávecz-Egyed Enikõt, a projekt vezetõjét a foglalkozássorozat bemutatására kértük
fel:
– A szûkebb térség, Zalabaksa és a környezõ települések fiataljait szeretnénk megszólítani a lehetõség által, elsõ-

sorban a régi népi mesterségekkel való ismerkedés jegyében.
– Milyen idõtartamban
zajlanak majd a foglalkozások?
– 21 hónapon keresztül,
hét témában több mint száz
(általános és középiskolás)
fiatalnak adunk lehetõséget a
hagyományos „kreatív ipar” jegyében való ismerkedésre.
– Mennyiben álltak a rendelkezésükre „mesterek”, oktatók a programhoz?
– Mesterekbõl bõség volt,
még problémánk is akadt a
pályázat megírásakor, melyek
legyenek azok a foglalkozások,
amelyeket bemutatunk a megvalósításban. Egyébként fotózás, drámajáték, helyi ételek,
házisajt és túró készítés, textilmûvesség,
tojásmûvesség,
népzene-citera, színjátszás került a foglalkozások közé. Lehet, hogy a fotózás egy kis magyarázatra szorul, mint népi
mesterség, de ezt a láttatási
módot szeretnénk felhasználni
a helyi népi építészet még

2012. november
meglévõ emlékeinek bemutatásához. Egyfajta másodlagos
célunk, hogy a résztvevõket a
kreatív iparos foglalkozások felé tereljük, esetleg a pályaválasztásban
is
segítséget
nyújtsunk.
– Milyen összeg áll mindehhez a rendelkezésükre?
– Száz százalékos támogatottságú a projektünk, több
mint 29 millió forint áll a rendelkezésünkre a megvalósításhoz.
Péntek Gyulánét, Szilvágy
polgármesterét a népi ételek
elkészítése foglalkozás vezetõjeként kértük az októberben
indult foglalkozások elsõ tapasztalatainak összegzésére:
– A szakkör elsõ felében
elméleti tudnivalók ismertetése volt a fõ téma, de hogy
színesebb legyen a foglalkozás,
valamint ismerve a mai gyermekek életkori sajátosságait,
elõször kedvenc ételeiket készítettük el, hogy majd a késõbbiekben a hagyományosabb
ételekhez eljuthassunk. Kedvcsinálásként szendvics, pizza,
spagetti is készült, de már savanyítottuk a kerekrépát is, hogy
egy következõ alkalommal füstölt húsos hagyományos ételt
készíthessünk belõle.
Dányi

„Rezdülések”
Baley Endre Budapesten
élõ író-költõ bemutatkozására
várta az irodalomkedvelõket a
közelmúltban, a Lenti Városi
Könyvtár. Az esemény különlegességét adta még az a tény,
hogy ezen a helyszínen az utolsó programként szerepelt a
találkozó, a jövõben a megújult Városi Könyvtár épületében folytatódnak a könyvtári
rendezvények.
Baley Endre Utassy József
felesége, Horváth Erzsébet tanárnõ (Zsóka asszony) meghívására érkezett a városba, a találkozón õ volt a költõ beszél-

getõtársa, amely az Utassy
Versmondó Kör (dr. Bencze
Katalin, Dányi József, Magyar
Lajos, Orgona László, Szekeres
Frigyesné és Tekán Kinga)
közremûködésével zajlott.
– Irodalmi kötõdésem régi,
gyermekkori keletû, de talán
kellõ önbizalom hiányában
csak negyvenes éveimet elhagyva törtek elõ belõlem a
gondolatok – vallott önmagáról beszélgetésünk elején a
költõ.
– Mennyiben segített Zsóka biztatása az írás folytatására?

Lenti Hulladékkezelõ Kft.
értékesíti a saját elõállítású
Kerka Komposzt
termésnövelõ anyagát
1.100 Ft/tonna + ÁFA egységáron
Fuvar díja: 5.500 Ft + ÁFA.
Megrendelhetõ:
Tel.: +36 92/551 387; +36 92/351 379
Fax: +36 92/551 012 • E-mail: info@lentihuke.hu

Az utolsó program volt ezen a helyszínen.
– Egy véletlen találkozás
hozott össze – egy költõ barátomon keresztül – Zsókával, elmondhatom, amint megismerte írásaimat, egybõl mellém
állt, és nagyon sok támogatást
köszönhetek neki.
– Mennyiben jelent kettõsséget benned a versírás és a
gyermekirodalom?
– Inkább hármasságnak
nevezném, a felnõtt vers és
próza, valamint a gyerekeknek
írt prózám és akkor a polgári
foglalkozásomat még nem is
említettem.
– A ma esti bemutatkozásod elõtt, hogyan sikerült a
gyermekekkel való találkozás?

– Ennél szebb dolog nincs
a világon, õk az igazi hallgatóság, akikkel már az elején
egy kézfogás után bensõséges
kapcsolatba kerültem, aztán
végig nevettük, verseltük az
egész órát!
– Felnõttekhez szóló írásaidhoz honnan veszed a témát, kiknek ajánlod mûveidet?
– Az ihlet ott van minden
kavicsban, levélben, minden
mozdulatban, ami mellett elmegyünk, mindazoknak ajánlom, akik keresik az értéket, és
szeretik a szépet, meg tudják
élni ugyanúgy a fájdalmast,
mint a szépet is.
dj
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Az örök igazság Jézus Krisztus
A Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége szervezett elõadást
Lentiben, a városi könyvtárban. Az est elõadója a nyáron
városunkba költözött Németh
Csaba újmisés káplán volt.
Az elõadás a káplán szakdolgozatának témájára épült, a
XXI. század emberének vallási
kihívásairól és a jelenkori szektákról szólt.
– Sokat kutattam ebben a
témában, elsõsorban a személyes élmények ragadtak meg.
Láttam, hogy az emberek több
irányba keresik a kapcsolatot
Istennel. Ahhoz képest, hogy
azt vártuk, a 20. század emberében megszûnik a vallásos
érzület, most új vallásos megújulásnak lehetünk tanúi. Ezt a
megújulást új mozgalmak jellemzik, szekták néven ismerjük õket, amelyek egy-egy egyéni utat karolnak fel, egyéni

Isten és igazság keresést, ami
többnyire szubjektív élményekbõl adódik. Korunk legnagyobb kihívása a New Age, az
Új Kor, amit meghatároz a
Vízöntõ jegybe való belépés.
Minden ezredfordulón csillagjegyek határozzák meg az utat,
most ebbe léptünk át. A New
Age követõi azt várták, hogy
erre az idõszakra egy vallás
lesz, egy nagy egység, amiben
minden vallás helyet kap és az
igazságot szubjektívvá teszi, vagyis magam választhatom meg,
miben hiszek, hogyan, egy a
lényeg, hogy megvalósítsam
magamat. A megváltás helyébe
az önmegvalósítás lép, Isten
helyébe az én. Magam alakítom az életem. Felkapott lett
manapság a horoszkóp, ismeretlen erõkkel foglalkoznak,
ezek mind a mai ember Isten
keresését jelentik. Sok min-

dent kipróbálunk, amíg eljutunk a megnyugvásig. Ahhoz
szeretnék segítséget adni, hogy
eligazodjunk az útvesztõkben,
ne kerüljön az igazságkeresés
zsákutcába. Találjuk meg azt az
igazságot, ami nem alkudott
meg, nem az embereknek akar
tetszeni, hanem örökre mértékké akar válni. Ez az örök
igazság Jézus Krisztus. A felmerülõ kérdésekre adja ezt a
választ a katolikus egyház. Le
vagyunk maradva a válaszadással. A püspöki kar körlevele
egy éves késéssel válaszolt az
új irányvonalra, ami arra már
lecsengett. Kicsit lemaradtunk,
én ezt szeretném itt pótolni és
felhívni az emberek figyelmét
azokra a veszélyekre, amiket a
New Age tartalmaz. Nem minden irány rossz, viszont jobb,
ha tisztán látunk, így könnyebb
a szekták kihívására válaszolni.

Az új vallási irányzatokról
beszélt Németh Csaba káplán.
Sokszor megérinti a vallásos
embereket is a kedvességük,
de lássuk, hogy nem kell a hívõ
embernek más utat keresni,
hanem a megfelelõn jár.
kt

Húsz éves a Honismereti Egyesület
Fennállásának huszadik évfordulóját ünnepelte a Lenti
Honismereti Egyesület. A tagság ez alkalomból emlékülést
rendezett a városi könyvtárban.
Az egyesület mûködése az
1980-as évekre nyúlik vissza.
1989-ben kilenc fõvel Honismereti Kör néven mûködött.
Fõ feladatként a helytörténeti
emlékek, dokumentumok gyûjtését és feldolgozását határozták meg. 1990-ben a Városbarát
Körrel közösen emlékmûvet
állítottak a II. világháború hõseinek és áldozatainak. Az
1992. december 7-i alakuló
ülésen felvette a Honismereti
Egyesület Lenti nevet és megkezdte hivatalos mûködését.
1999. május 27-én közhasznú
szervezetté alakult.
Sabján Sándor, a civil szervezet elnöke így emlékezett
vissza az eltelt húsz évre:
– Sokat megvalósítottunk
céljaink közül, például a történeti emlékek felkutatását, megörökítését. Számtalan konferenciát tartottunk, megemlékeztünk Deák Ferencrõl, Kossuth Lajosról, Zrínyi Miklósról.
Megjelentettünk több helyi vonatkozású könyvet, Tantalics
Béla írásait például az 1956-os
eseményekrõl, a Bánffyakról, a
lenti és lendvai borkultúráról,
a plébánia templom történe-

Két évtizede mûködik az egyesület.
térõl. Minden évben részt vettünk a nemzeti ünnepeken tartott rendezvényeken is. Próbáltunk lehetõséget teremteni,
hogy találkozhassunk egymással és mi is foglalkozhassunk
Lenti történetével, ahogy már
az 1920-as években is mûködtek hasonló szervezetek a településen. Tevékenységeink közé tartozik, mi lettünk a felelõsei a halottak napi megemlékeznek, amiben mellénk állt
a város is és közös rendezvényünk lett mára az önkormányzattal. Változások is érték
az egyesületet 1992 óta. Átalakultunk közhasznú szervezetté, hogy pályázatokon tud-

junk indulni és támogatáshoz
jussunk. Mára úgy mûködünk,
mint egy intézmény, ezt irodai
háttér nélkül nehéz megvalósí-

tani. Húszan alapítottuk meg
az egyesületet, kilenc ember
jelentette a magot, majd volt
olyan idõszak, mikor megközelítettük a hatvan fõs létszámot. Jelenleg negyvenen vagyunk, de úgy érzem, kellett
volna már korábban is fiatalítani. A 2013-as év vízválasztó lesz életünkben, hiszen
egy kormányrendelet miatt elveszítjük civil szervezeti státuszunkat, mivel nem tudjuk a
megfelelõ tõkét felmutatni.
Az emlékülésen köszöntõt
mondott Horváth László polgármester. Tantalics Béla, a
szervezet titkára elevenítette
fel az egyesület alapítását,
majd a tagok közül néhányan
megemlékeztek a kezdetekrõl.
A rendezvény zárásaként emléklapokat adtak át a tagság
részére.
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Magyarországon van mirõl énekelni

Keményen gyakorolnak az elsõ fellépésig.
Lentiben mindig is voltak
olyan fiatalok, akik nem elégedtek meg azzal, hogy önmaguknak, önmagukban zenéljenek, hanem igényét érezték
annak, hogy csapatban játszszanak.
Most is vannak ilyen próbálkozások, közülük választottunk egy zenekart, velük beszélgettünk, kérdeztük õket
terveikrõl.
– STARROWN a zenekar
neve. Miért erre a furcsa névre esett a választás?
– A garázst, ahol próbálunk, éppen takarítottuk, amikor észrevettünk a szomszédos
garázs falán egy furcsa graffitit. Mivel éppen névválasztás
elõtt álltunk, elkezdtük boncolgatni, megfejteni az ábrát.
Ezt olvastuk ki belõle, s mivel
ritmusos, érdekes, jól csengõ

Kedves Olvasóink!
8. és 9. oldalunkon a
lenti Városi Mûvelõdési
Központ „Körhinta - Ifjúsági közösségfejlesztés a Lenti
Kistérségben” címû projektjével ismerkedhetnek meg
hírek, képek, beszámolók
formájában.

nevet szerettünk volna, úgy
gondoltuk, ez jó lesz. A jelentése egyéni, mindenki azt gondol ki belõle, amit akar.
– Mikor alakult a zenekar,
hogyan találtatok egymásra?
– Mindannyian játszottunk
már más formációkban, amelyek idõközben felbomlottak.
Ebben a felállásban szeptember közepén tartottuk elsõ
próbánkat, egyben erre teszszük az alakulás idõpontját is.
Mi hárman gitárosok (Dénes
Dávid szólógitár, vokál, Právics
Máté basszusgitár, vokál, Joós
István ritmusgitár, ének) már
korábban is ismertük egymást,
hiszen egy iskolába járunk. Közös gitározgatásaink alkalmával felvetõdött a dob hiánya.
Máté vetette fel Kornél (József
Kornél) nevét, hiszen õk korábban már egy másik felállásról gondolkodtak. Megkerestük, igent mondott, így õ a negyedik tagunk.
– Milyen zenét játszotok?
Milyen dalok vannak a repertoárotokban?
– Négy ember eleve több
érdeklõdési kört jelent. Nem
akarjuk magunkat beskatulyázni. Ami mindenki szívéhez közel áll, az a punk, glem, rock,
alternatív zene, és a blues stí-

lussal is szívesen ismerkedünk,
de szeretnénk ska zenét is
játszani. Vannak olyan ismert
és kevésbé ismert számok,
amelyeket mindannyian kedvelünk, ezeket egyéniesítjük. Jó
ezeket közösen játszani, összeszoktat és fejleszt bennünket.
Saját dalaink is vannak már.
– Ki írja a számokat? Közös a témázás, vagy egyedül
születnek a dalok?
– A zenét és a szöveget eddig Isti írta, de a jövõben közös munkának szánjuk. Sok
téma foglalkoztat bennünket:
szerelem (mind a jó oldala,
mind a csalódás része), buli,
haverok, politika, szabadság
vagy ennek hiánya. Magyarországon van mirõl énekelni…
Szeretnénk szövegeinkkel üzenetet közvetíteni, igyekszünk
tartalmas és igényes írásokat
megzenésíteni.
– Mit jelent számotokra a
közös zenélés?

– Társaságot, közösséget, jó
hangulatot, közös munkát. A
próbákon egymástól tudunk
tanulni, közösségben játszva
könnyebb fejlõdni.
– Hol próbáltok, hogy
próbáltok?
– Egy garázst bérlünk. Berendezkedtünk, úgy érezzük
elég otthonossá sikerült kialakítani a helyet. Szombatonként
próbálunk, sokszor estébe
nyúlóan.
– Várhatóan mikor fogtok
közönség elé állni?
– Elsõ fellépésünkig, ami
tavasszal várható, keményen
gyakorlunk. Megkerestük az
Éjszakai járat zenekart, tanácsokat és bíztatást kaptunk
tõlük. Reméljük, hogy tavaszszal egyik koncertjükön elõzenekarként mutatkozhatunk
be a közönségnek. Addig is
barátainknak mutatjuk meg,
hová jutottunk e pár hónap
alatt.

Ismerjük meg õket!
A tehetségek felkarolása érdekében a Lentifi Ifjúsági
Információs Pont bemutatkozási lehetõséget kínál e lap
hasábjain is mindazon 12 - 29 év közötti fiatalnak, aki verset,
prózát ír, „képzõmûvészkedik” stb.
Az alkotásaikat megmutatni kívánó fiatalok jelentkezését
személyesen, a 06-92/ 551 019 telefonszámon vagy az
info@lentifi.hu e-mail címen várjuk.
Ezúttal Balogh Zoltán, a Gönczi Ferenc Gimnázium és
Szakközépiskola tanulójának versét ajánljuk olvasóink figyelmébe.
Hajnali merengés
Ébren álmodom, egy gitár hangját hallgatom,
Közben a vágyak titkait kutatom,
És egy mesés alkonnyal, amit vágyaim rejtenek,
Õ is itt van velem, és még sokan, élõk és szellemek.
A gitáron fájó dallam pendül végig,
A fülön keresztül jut a szívig,
Én csak hallgatom, és közben álmodom,
És ezt a dalt magamban dúdolom,
Kitekintve a szunnyadó városra, messzeségben járva
Messze szállni kéne, szeretetre várva.
Még mindig szól a gitár, és szívembe jutnak dalai,
Csendben hallhatók lesznek a múlt ki nem mondott
szavai.
Lassan meghal az éj a hajnal elsõ sugaraival,
És elszáll a mámor is a sötétség madaraival.
Újra itt vagyok a valóságba zárva...
Szeretetre, szeretetre várva.
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Aludj máskor!
Projektünk részeként tavasszal és nyáron több nagyszabású, egész napos szabadidõs közösségi rendezvényt
szervezünk térségünk fiataljai
számára. Egy 24 órán át tartó
játékos, szórakoztató és eseménydús vetélkedõ is része a
programsorozatnak. Az alábbiakban kedvcsinálóként a lenti származású Borsos Lászlót, a
szombathelyi LOGO Ifjúsági
Szolgálat koordinátorát kértük
meg, hogy meséljen: õk mikor
találkoztak elõször ezzel a
vetélkedõvel, és milyen is valójában egy ilyen hosszúra tervezett rendezvény?
– Elõször 2004-ben a Körmendi Mûvelõdési Központ
Alternatív Diák Idõtöltõ Klubjával közösen szervezte meg a
LOGO Ifjúsági Szolgálat az egy
napon keresztül tartó vetélkedõt és bulit, melyen 12 csapatban 600 középiskolás fiatal
vett részt. A körmendi kollégánk ismerte a programot és a
lebonyolító csapatot, ezért is
ajánlotta, hogy szervezzük meg
közösen, lehetõleg az egész
megye fiatalságát bevonva.
Már akkoriban is egyre nehezebben lehetett megszólítani,
kimozdítani a fiatalokat a TV, a
számítógép mellõl, és akkor a
mai legújabb kütyüket (okostelefon, táblagép stb.) még
nem is ismertük. Mi úgy gondoltuk, hogy egy ekkora dózisú közösségi élménnyel –
amelybe bulizás és szórakozás
is vegyül – sikerül egy kicsit

kilendíteni a srácokat a mindennapjaikból.
Az évek során 10-13 csapat
részvételével szerveztük meg a
8 vetélkedõt, mely talán az
egyik legnépszerûbb tavaszi
programja a szombathelyi és
Vas megyei fiataloknak. Sajnos
pályázati forrás hiányában idén
nálunk nem sikerült megrendezni, de a következõ két évre
biztosítottnak tûnnek a megszervezéshez a feltételek.
A rendezvény mindig szombat délelõtt 10 órától a belvárosból indul a Szombathely
Megyei Jogú Város és a Vas
Megyei Önkormányzat Közgyûlés vezetõ tisztségviselõinek köszöntõjét követõen.
Rendõri kíséret segíti a hangos-gyalogos-jelmezes átvonulást az oladi lakótelepen található tornacsarnokba.
Igazából a játék az elõfeladatok kiosztásával indul el,
ami 2-3 héttel megelõzi a vetélkedõt. Ekkor tudják meg a csapatok azt a sztorit, amire az
adott év vetélkedõje fel van
építve. Kihúzzák, hogy a történeten belül az õ csapatuknak mi a szerepe (kik õk),
amelyre MINDENNEL (öltözékkel, zenékkel, történettel
stb.) készülni kell. Ha ez így
történik, akkor a csapat reménykedhet, hogy a zsûriasztalnál ülõk ceruzája is vastagabban fog majd a pontozásoknál.
A feladatok sokszínûsége
szinte felsorolhatatlan, és én

Ízelítõ a vetélkedõ hangulatáról…
sem akarom elõre lelõni a poénokat. Az biztos, hogy lelkesedés, ügyesség, kreativitás,
együttmûködés, sokszínûség,
vagányság (vagy bátorság),
lelkes felnõtt segítõ(k) és talán
egy kis kapcsolatrendszer is
kell (mert az is lehet, hogy
otthonról a nagymama tud
majd a legtöbbet segíteni valamelyik feladatnál) a jó eredmények eléréséhez.
Hogy voltak-e olyanok, akik
nem bírták ki szunyókálás
nélkül? Persze, hogy elõfordult. De a többség a holtpontokon túljutva is versengve,
bulizva bírja ki a napfelkelte
környéki fáradtságot. Utána
már nincs megállás az utolsó
elõtti eseményig, amikor is a
szervezõk a vetélkedõn készített képekbõl a legjobbakat vetítik ki. Ekkor végigpörögnek a
leglátványosabb pillanatok, újra feltörnek a még friss élmé-

nyek. A visszaszámolás után
elérkezik az eredményhirdetés. Aztán már csak ujjongó,
letört, boldog, fáradt, büszke
és kicsit csalódott arcok látszódnak egymás mellett. Egy
kis takarítás után mindenki hazaindul, hogy egy jó nagy alvás
után újra felidézhesse a régi-új
barátok, csapattársak vagy éppen ellenfelekkel közösen átélt élményeket. Ehhez a mai
technika már nagyban segítségükre van…
És nem marad más hátra,
mint várni azt, hogy elteljen
egy év, és újra jöjjön a kihívás,
hogy védett környezetben lehessen feszegetni a fizikai korlátokat, kipróbálni a nem mindennapi helyzeteket. Sokakat
hetekig-hónapokig is fel lehet
ismerni az utcán, hiszen a
csuklójukat a vetélkedõ karszalagja díszíti, mely sok élményt,
izzadságot, emléket õriz.

Folyamatos szolgáltatás - vir tuális tanácsadás

A gyülekezés pillanatai.

Nincs alkalmad bejönni hozzánk, vagy nem szeretnéd
személyesen feltenni kérdéseidet?
Megteheted virtuálisan is a www. lentifi.hu honlapunkon,
a virtuális tanácsadás menüpontban.
Ha joggal, pályaválasztással kapcsolatos gondjaid vannak;
önéletrajzod megírásához segítségre van szükséged; ösztöndíjak, támogatások, külföldi munkavállalás módjai érdekelnek, vagy a mindennapok adta kérdésekre keresed a választ,
mi segítünk.
Egy napon belül hiteles tájékoztatást adunk felmerülõ
problémáidra.

10

Lenti és Vidéke

2012. november

Új vezetõ a Lenti Rendõrkapitányság élén

Dr. Vajda Gábor: – Nagyon fontos az együttmûködés.
A Zala Megyei Rendõrfõkapitány novembertõl dr.
Vajda Gábor alezredest nevezte ki a Lenti Rendõrkapitányság élére. A megbízott kapi-

tánnyal irodájában beszélgettünk terveirõl:
– Zala megyében minden
városnak más és más problémája van, gondolok a bûn- és

balesetmegelõzés szakterületeire vagy a bûncselekmények
kezelésére. Lenti is speciális
helyzetû a hozzátartozó 51 településsel együtt. A tisztességes, becsületes, határozott és
szakszerû rendõri intézkedés
mindenhol alapkövetelmény.
Mindezt a társzervekkel, együttmûködõ partnereinkkel, mint
például a polgárõrség, valamint a civilszervezetekkel közösen kell megvalósítanunk. A
rendõrség a társadalom részét
képezi, tehát a társadalmat
érintõ problémák a rendõröket éppúgy befolyásolják. Ezért
tartom szükségesnek az együttmûködést.
– Mely szakterületeket kezelik majd kiemelten a térségben?
– A fõutak forgalmának ellenõrzése, a sebességmérés, az
ittas vezetõk kiszûrése éppúgy
fontos, mint a vagyon elleni
bûncselekmények elkövetõinek felderítése, a hatékony és
gyors intézkedéssel az elkövetéstõl való elrettentés vagy
megelõzési feladatok.
– Lenti nyugalmas kisvárosnak nevezhetõ a bûnügyi
statisztikák tükrében. Fenntartható ez az állapot.
– Mindenképpen ez az
egyik legfontosabb feladat, az
itt élõk nyugalmának biztosí-

tása, a közvéleményt hátrányosan befolyásoló cselekmények kiszûrése az eddigi eredmények fenntartása.
– Milyen eszköz- és személyi állomány áll a rendelkezésére a célok elkéréséhez?
– A határõr kollégák integrálásával az elmúlt néhány éve
alatt egy olyan állományt képeztünk ki, amely az eddigi, a
határral összefüggõ feladatai
mellett a rendõri szakmát is
elsajátította, sikeresen beilleszkedtek az alapállományba. Elmondhatom, hogy jól képzett,
feladatát magas fokon ismerõ
és alkalmazó kollégákkal dolgozhatok.
– Mi lesz a legfontosabb
teendõje
megbízott
kapitányként?
– A tél közeledtével a közlekedés biztonságára helyezzük a nagyobb hangsúlyt, annak a három baleseti haláloknak a kiszûrésére, amely a legtöbb balesetnek az okozója,
tehát az ittas vezetés, a sebesség túllépés, valamint a passzív
biztonsági eszközök nem használata. A vagyon elleni bûncselekményeknél a lakásbetörések, az elhagyott, illetve hétvégi házak pincék, horgásztanyák védelmének megerõsítése a legfontosabb feladat.
dj

Fogadóórák
Horváth László polgármester
fogadóórájára a 92/553-912-es telefonszámon
lehet jelentkezni.
Ferenczi Róbert alpolgármester
fogadóórájára jelentkezni a 92/553-912-es
telefonszámon lehet.

n
Hu

– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

um

rik

ga

Nagylengyel

Települési képviselõk fogadóórái:
Héra József
2012. december 3-án (hétfõn) 16.00-17.00 óráig,
Dr. Fekete Zoltán
2012. december 4-én (kedden) 15.00-16.00 óráig,
Árkovicsné Pezzetta Claudia
2012. december 5-én (szerdán) 9.00-10.00 óráig,
Vatali Ferenc
2012. december 5-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig,
Drávecz Gyula
2012. december 10-én (hétfõn) 10.00-11.00 óráig.
Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozóterem
Városrészekben tartandó fogadóórák:
Héra József
2012. december 3-án (hétfõn) 17.00-18.00 óráig a
mumori kultúrházban,
Vatali Ferenc
2012. december 5-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban
fogadják az érintett városrész lakóit.
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A betegekre idõt kell szánni…
Megkezdte munkáját a lenti Hetés Ferenc Rendelõintézetben dr. Buda Botond neurológus szakorvos, akirõl megtudtuk, hogy pályáját a szombathelyi Markusovszky kórházban kezdte, majd privát praxisban is dolgozott.
– Külföldi és hazai egyetemi klinikákon szereztem szakterületemben gyakorlatot, valamint kutatással is foglalkozom az agyér-betegségek területén, kiemelten az alvásmedicinával – mondta el magáról a
szakorvos. – Mindennel foglalkozom, ami bonyolult, amit
más nem szívesen tesz, mert
sokat kell kérdezni, alapelvem,
hogy a betegre idõt kell
szánni.
– Mi az alapja a jó diagnózisnak?

– Le kell ülni a beteggel
szemben, meg kell hallgatni,
kérdezni kell, mögé kell kérdeznünk betegünk mondanivalójának, hogy jól értsük panaszát. Ha ezt megtettük, akkor már „csak” e mögé kell tennünk a rutinunkat, szaktudásunkat és a segítõ szándékot,
és gyógyulhat a betegünk.
– Szakterülete a stroke, az
agyérrendszer megbetegedése
térségünk egyik jellemzõ betegsége. Sokan bizonyára nem
is tudják, hogy ennek a betegségnek is vannak tünetei és
sajnos sokszor csak a tragikus
végeredménnyel találkozunk!
– Valóban a stroke egy roppant alattomos betegség, Lenti
és kistérsége egy felmérés
alapján kiemelkedõ jelentõségûnek tartható, itt a legna-

Borlovaggá avatták

Dr. Buda Botond
gyobb a szomszédos térségekhez viszonyítva az elõfordulási
aránya. Ez nem jó jel, nem
nagyon dicsekedhet vele egy
kisváros, de vannak elõjelei ennek a „néma gyilkosnak”, még
mielõtt teljesen megrémisztenénk az tisztelt olvasókat. Ha
odafigyelünk és tudva a kockázati tényezõket, felfigyelünk
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a jelekre, szép eredményeket
érhetünk el.
– Akkor ez lehet az egyik
fontos feladata nálunk?
– Igen, munkám kezdetétõl
fogva odafigyelek a részletekre, és ha még csak egy derékfájással is téved valaki a rendelõmbe, nem fogom elengedni úgy, hogy föl ne térképezzem a stroke-kockázat szempontjaiból is.
– Milyen célokat fogalmazott meg magával szemben
Lentibe tartván és milyen feltételeket talált itt?
– Príma feltételeket találtam, gyakorlatilag baráti hívásra érkeztem és sok ismerõsöm
van a térségben, örömmel kezdem meg itt a munkámat. Lenti büszke lehet arra, hogy technikailag vagy infrastrukturális, és emberi háttér viszonyaiban ilyen jó színvonalú
szakrendelõvel rendelkezik.
Elsõ benyomásaim így pozitívak és remélem ez semmit
sem fog változni a munkám
folyamán!
dj

Hetési lakodalmas
Lakodalomba hívták a közönséget Lentiben, a mûvelõdési központban. A hagyományos hetési lakodalmat helyi
amatõr színészek, néptáncosok, népdalkörök tagjai keltették életre. Az rendezvény végén a közönséget is vendégül
látták.
A városközpont rehabilitációját megvalósító projekt-

hez kapcsolódóan rendezték
meg a hetési hagyományokat
felelevenítõ mûsort. Megelevenedett a lánykérés szokása, a
régi korok lakodalma, bemutatásra kerültek a térség tájjellegû ételei, rétesek, sültek és
levesek. A Kerka Táncegyüttes
bevonásával a környék népdalai, táncai is életre keltek.
kt

Fülöp András a Somlói Borrend borlovagja lett.
A Somlói Borrend tagjává
avatták Fülöp Andrást, a Lentihegyi Márton Pince Étterem
tulajdonosát. A somlói bor- és
pálinkarend tagjaival régóta jó
kapcsolatot ápol a szintén borászattal foglalkozó vendéglátó. Ennek a baráti viszonynak
köszönhetõ, hogy a rend a tagjai közé fogadta Fülöp Andrást,
aki a zalai mellett somlói borokat is forgalmaz.
– Igazi megtiszteltetés,
hogy Horváth Ferenc a rend
kancellárja lovaggá ütött és
örülök, hogy újra vendégül láthattam a somlói borlovagokat.
Ez a kölcsönös bizalom és
együttmûködés eredménye.
Közös bennünk és összekap-

csol minket a bor, a szõlõ
tisztelete, szeretete, a hagyományok ápolása és a bor szolgálata, valamint népszerûsítése, amit különféle rendezvények keretében is teszünk –
mondta a borlovag.
Fülöp András egykor borász szakmát szerzett, ám több
mint két évtizedre más foglalkozást választott, csak hobbi borászként készített bort
saját szõlõjébõl. Késõbb, nyugdíjazását követõen kezdett el
komolyabban foglalkozni a
borászattal. Azóta rendszeresen borversenyeket, borbírálatokat szervez, mint a hagyományos a Márton-napi bormustra.

Hagyományos, a népszokásokat felelevenítõ lakodalmat keltettek életre a szereplõk.

www.zalatajkiado.hu
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Öveges-hét Pákán
Egyhetes programsorozattal emlékezett a névadó professzorra az Öveges József Közép-Zalai Általános Iskola és
Óvoda, tudtuk meg Németh
Andrásné igazgatónõtõl.
– Az intézményünk életében hagyományos november
eleji program a névadó szellemiségének megidézése, versenyek, vetélkedõk szervezése.
Újszerû feladat volt számunkra
a professzornak, mint magánembernek a megjelenítése, tanítványaival, ismerõseivel és
környezetével kialakított különleges, egyéni viszonyának
bemutatása – részletezte az
igazgatónõ.
– Az elõbbieknek megfelelõen az osztályok történetekkel, anekdotákkal készültek
Öveges Józsefrõl, ahol „személyesen” is megidézték a professzort, és az elõadásokban a
tanítványok, ismerõsök, bará-

tok is megjelentek érdekes,
humoros párbeszédekben –
folytatta a programok ismertetésével Szabó Józsefné. – Hirdettünk rajzversenyt is a helyi
és környezõ iskolák bevonásával „A játék. Az különös.
Gömbölyû és gyönyörû, csodaszép és csodajó…” címmel.
– Hogyan használták ki a
helyi „Öveges-ház” adta lehetõségeket a programokhoz?
– Az 1. osztályosok ellátogattak az Öveges-emlékházba,
ahol többek közt érdekes kísérleteket is megtekinthettek. A 2-8. osztályos tanulók
Öveges kísérleteket néztek
videón, valamint fizikaversenyt is tartottunk a 7. és 8.
osztályos tanulók számára. Itt
hat csapat mutatott be élvezetes, látványos kísérleteket
(képünkön).
A programokat végül a zsûri értékelése és jutalom tár-

gyak átadása zárta, majd Németh Andrásné igazgató öszszegezte az Öveges-heti program tapasztalatait, sikerét, mely
szerint ismét méltóak voltak a

professzor gondolataihoz: „Legnagyobb boldogságom, ha
másnak tudást és örömet
nyújthatok…”
dj

Bottyán-napi megemlékezés

Németh István mondott beszédet.
A hagyományoknak megfelelõen Lenti Város Önkormányzata és a Fegyveres Erõk
és Testületek Nyugállományúak Klubja szervezésében
tartottak Bottyán-napi megemlékezést a hónap közepén.
A Bottyán-emlékmûnél Kovács
Béla versmondó szavalata nyitotta meg az eseményt, majd
Németh István nyugállományú
mérnök-õrnagy mondott ünnepi beszédet:
– Bottyán János generális, a
kiváló hadvezér szobra elõtt
emlékezünk a mai alkalommal
az országosan ismert és elismert lenti lövészezredre, dandárra, annak névadójára és emlékezünk a helyõrség katonáira, akik esküjükhöz híven

bátran és ellentmondást nem
tûrõen szolgálták, védték szeretett hazájukat. Az alakulat és
katonái mindenütt jelen voltak, ahol segíteni kellett, ahol
tenni kellett a közért, ha kellett
vért adtak, árvíznél mentettek,
vagy éppen társadalmi munkában építették a közösség
mûvelõdését, szórakozását szolgáló épületeket.
A szónok a továbbiakban a
kuruc generális életútját vázolta fel, kitérve hõsiességére,
bajtársi szeretetére, és mindezek II. Rákóczi Ferenc által
való megbecsülésére. A megemlékezést Gyulavári Adrienn tanárnõ fagott szólója,
majd koszorúzás zárta.
dj
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Könyvbemutató Lovásziban

A Gönczi Ferenc Gimnázium és
Szakközépiskola, mint a kompetencia
alapú oktatás referenciaintézménye
TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0360
A Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola az Új
Széchenyi Terv keretében 2012. április 1-jétõl 2012.
november 30-ig a TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0360 „A
Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola, mint a
kompetencia alapú oktatás referenciaintézménye”
címû pályázatot valósította meg.
Az Európai Szociális Alapból és a hazai központi
költségvetési elõirányzatból nyújtott támogatás összege:
3 000 000 Ft.
A pályázat eredményeképpen a referenciaintézményi
mûködés technikai, személyi, módszertani feltételei
teremtõdtek meg.
Gönczi Ferenc Gimnázium és
Szakközépiskola
8960 Lenti, Zrínyi M. u. 5.
Tel./Fax: +36 92 551 350
http://www.gonczigimnazium.hu

Hónaptól hónapig…

közéleti

havilap

XIV. évfolyam 2012. július

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

Göncz László muravidéki
magyar író, történész, országgyûlési képviselõ Kálvária címû regényét mutatták be a
közelmúltban a Lovászi Önkormányzat és az Olajbányász Nyugdíjas Klub szervezésében tartott találkozón. Az
eseményen Léránt Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket, az írót és Szekeres
Zadravecz Ilona
magyartanárt, aki a felolvasásával tette
emlékezetessé az estet.
Göncz Lászlóval – ahogy a
meghívón is állt – Mindenszentek elõestéjén a regényrõl és
az irodalomról beszélgettünk:
– A regényem alapvetõen
nem újdonság, hiszen az elmúlt esztendõben Budapesten, Egerben, Gyõrött, Szombathelyen, Zalaegerszegen, Pécsett is bemutatásra került, a
mai találkozó pedig egy régi
ígéretem megvalósulása, ugyanis épp Lovásziban a legaktuálisabb beszélnünk a kötetrõl és ennek kapcsán arról az
intenzív kapcsolatról, amely
valaha Kútfej, Petesháza, Csente között volt a II. világháború
idején és közvetlenül azután a
MAORT-on keresztül.
– A regényében is érintve
van ez a ma már ismét határok nélküli kapcsolat?

– Igen, szerepel a regényemben is, továbbá közelgõ
ünnepünk adja meg a beszélgetésünk további tartalmát az
együvé tartozásról, a közösség
egységérõl, a kettészakítottságról és újra egyesülni kívánó
szándékáról. Most, amikor politikai értelemben már nem
léteznek a határok.
– Különös hármas ez
a régióhoz, egymáshoz, országhoz való kötõdés tükrében!
– Igen és ezt próbálták
meg valamikor vasfüggönnyel
szétválasztani kisebb – nagyobb sikerrel. Ezek aztán az
emberek tudatában is erõsen
rögzítve lettek, ezért kell minden formában arra törekednünk, hogy ezt feloldjuk, átalakítsuk és az azonos földrajzi
régióban élõ embereket arra
serkentsük, hogy ebben a nehéz gazdasági idõszakban is
karöltve, együtt lépjenek fel
érdekeikért. Itt kapcsolódhat beszélgetésünkhöz regényem, amely még nehezebb
idõszakban játszódik, amelyet
elõdeink, apáink, nagyapáink
példamutatással képesek voltak túlélni. Ez üzenet, útravaló lehet mindannyiunk számára!
dj

CZOTTER IRODATECHNIKA
Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése
és szervize.
Másológépek bérelhetõk.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824
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Fáj a háta? Dereka?
Fájnak az ízületei?
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Felejthetetlen nap volt

Kezeltesse magát a Lenti Termálfürdõ és
Szent György Energiaparkban!

AKCIÓS GYÓGYKÚRA AJÁNLAT:

Aki fürdõkúraszerûen (min. 5 napos, megszakítás nélkül, folyamatosan)
bõvített idõkeretben napi 4 különbözõ gyógykezelést vesz igénybe,
egyszeri INGYENES MAGNETOTERÁPIÁS (Bremer 3000)
KEZELÉST biztosítunk
valamint

5 napos kúra esetén - 2 fürdõbelépõt
10 napos kúra esetén - 4 fürdõbelépõt
15 napos kúra esetén - 6 fürdõbelépõt
kap ajándékba!
Az egyszeri INGYENES MAGNETOTERÁPIÁS KEZELÉS
már napi 3 fürdõkúraszerûen igénybevett gyógykezelés esetén is
igénybe vehetõ!
Amit kínálunk:
gyógymasszázs, iszappakolás, víz alatti sugármasszázs,
medencefürdõ, vízi torna
(Az akció 2012. október 1. és 2013. január 31 között érvényes!)
A kezeléseket az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
is támogatja!
Utaltassa be magát illetékes
reumatológus szakorvosával!
A felírt gyógykezelésekre jelentkezni:
a fedett fürdõ pénztáránál vagy a
0692/351-320 telefonszámon lehet.

Egy busznyi izgatott diák
kelt útra 2012. november 14én a lenti Móricz Zsigmond
Egységes Gyógypedagógiai Intézménybõl, hogy az MLSZ
vendégeiként egy felejthetetlen napot töltsenek el Budapesten.
Elõször Telkibe mentek,
ahol boldogan sétáltak az európai színvonalú edzõkomplexumban, majd következett
a nap fénypontja. Találkozás és közös fotózás az Egervári Sándor szövetségi kapitány vezette magyar labdarúgó válogatottal! (Külön a
kedvencekkel is.) A játékosok meghatódottan vették át

intézményünk
ajándékcsomagját.
Ezután meglátogatták és
megnézték az Országházat és
a Szent Koronát. Majd autóbuszos és gyalogos városnézés
következett, látták a fõváros
fõbb nevezetességeit, este pedig a helyszínen szurkolták
végig a Magyarország-Norvégia válogatott labdarúgó-mérkõzést. Ez volt a 88. utazásunk,
melyek keretében 1140 gyereknek sikerült életre szóló élményt szerezni.
A szép napért köszönet az
MLSZ vezetõségének!
Paksa Tibor
gyógypedagógus

www.lentifurdo.hu

Közterület elnevezés
December elsejétõl Lentihegyen, a bolttól délre kb. 15
m-re lévõ közút elnevezésére
megváltozik. Lakossági kérésre a képviselõ-testület legutóbbi soros ülésén elfogadta, hogy az érintett közterületet Budahegyi útnak nevezzék el.
A közterület elnevezése
az érintett tulajdonosok érdekeit szolgálja, hiszen az utcaelnevezés lehetõvé teszi a
címmeghatározást.

Az érintett közút az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartozik,
és a Harangláb utcához csatlakozik.
Az utca elnevezése esetében az önkormányzatnak utcanév táblát szükséges kihelyeznie, amelynek elõrelátható költsége kb. 50.000 forint. Ilyen esetben az utca
lakosai részére a lakcímet igazoló hatósági igazolványok
cseréje díjmentes.

www.zalatajkiado.hu

Ha elolvasta, adja tovább!

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Kötet a kamaszévekrõl
Fõzni jó!

Ti is örüljetek…
Készülünk a karácsonyra, ami nem csak az ajándékozásról szól. Amíg a Jézuska hozza az ajándékot, minket is jobban megfog a karácsony hangulata. Szívesen
veszünk részt ebben a
varázslatban, és talán
azok is részt vesznek
benne, akikrõl nem is
gondolnánk.
Kisgyermekes családoknál ez még több szervezést
igényel, hiszen nem mindegy, ki hozza az ajándékot.
Így volt ezzel Péter és családja. Egészen addig, míg
egy baráti társaságban elkezdtek arról beszélgetni, ki
hogyan készül a karácsonyra? Együtt nevettek azon,
hogy ki milyen banális dolgon bukott le. Mikor hazaértek, Péter meg is állapította:
mi azért ügyesebbek vagyunk, még nem buktunk
le a lányunk elõtt!
Gondolod? – kérdezte
tõle felesége. Péter megdöbbent. Mint minden férfi,
meg volt gyõzõdve arról,
hogy minden úgy megy,
ahogy õ gondolja. De a feleségének mindig jó megérzései voltak, ezért elkezdett Õ
is gyanakodni. Úgy döntött,
ki kell deríteni, mit tud a lányuk! A döcögõsen zajló beszélgetésbõl lányuk érezte,
a szülei valamit nagyon ki
akarnak deríteni. Csak nem
tudják, hogyan kérdezzék
meg.
Lányuk tíz perc után rájött, itt a karácsonyról van
szó. Okos gyerek volt, így
tudta, hogy lebukott, és kérdés nélkül mondta: – amikor óvodás lettem, már tudtam, hogy ti adjátok az ajándékot. Csak úgy tettem,
mintha nem tudnám, hogy
ti is örüljetek…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre

A városi könyvtárban, a
Honismereti Egyesülettel közösen mutatta be új kötetét
Horváth József Lentiben. A
Kamaszévek Nován 1946-1950
címet viselõ kötet az író ifjú
éveinek történéseit meséli el.
A könyvet dr. Németh József
irodalomtörténész, a kötet lektora mutatta be a közönségnek.
A Kamaszévek Nován címû
kötet egy változó korszakba kalauzolja el az olvasót, a negyvenes évek közepének vidéki
Magyarországára, ahol a csa-

ládi történet mellett helyet
kap a politika is. A kötet öt év
történéseit öleli fel, benne foglaltatik a faluba költözés, ismerkedés a helyiekkel, leírja a
település állapotát, emellett
tartalmaz meghitt, szívmelengetõ jeleneteket is a családi
életérõl, összefogásáról. Másik
fontos meghatározó momentum a kötet eseményei közt a
kor politikai helyzete, ami a
szerzõ elõmenetelére is nagy
hatással volt.
kt

A kamaszévekre emlékszik
Horváth József.
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Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

Lenti és Vidéke
havilapban.

Telefon:
(92) 596-936;
Fax:
(92) 596-937;
E-mail:
zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:

www.zalatajkiado.hu

Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Marketingstratégia modell
a Mura-Dráva-Zala folyók által határolt térségre
Szerzõ: Gyõriné Kiss Erika, Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely
A Szlovénia-Magyarország
Határon Átnyúló Együttmûködési Program részeként megvalósuló „A hagyomány élménye” címû projekt egyik legfontosabb kimenete egy térségi marketingstratégia elkészítése volt. A marketingstratégia fõ célja a térségben fellelhetõ hagyományok megõrzésének és a helyi kisvállalkozások piacra jutásának segítése.
A helyzetelemzéssel nyilvánvalóvá váltak a térség legfontosabb problémái: az aprófalvas település szerkezet, a
határjelleg miatt fennálló viszonylagos gazdasági elmaradottság, a munkanélküliség,
az elvándorlás nagy aránya és

az elöregedés, valamint a helyi vállalkozók, gazdálkodók
alacsony tõke erõssége, piacrajutásukat hátráltató összefogás hiánya.
A marketingstratégia fõ
céljai a térség természeti
szépségének, kulturális örökségének népszerûsítése (kiemelten hangsúlyozva a helyi
borok, tájjellegû ételek finomságát és a hagyományos kézmûvesség remekeit), valamint
a helyi gazdák, vállalkozók, önkormányzatok közötti együttmûködés kialakítása.
A térségi szintû kommunikációban a térségi arculat kialakítása mellett fon-

tos, hogy a kommunikációt a
célpiacokra egyedileg kell kialakítani és a különbözõ kommunikációs eszközöket egymással össze kell hangolni. Készült több referencia anyag,
egy szõlészeti és bor-monográfia, egy gasztronómiai
monográfia és térségi referencia filmek kiindulásként.

önkormányzat, helyi lakos és
vállalkozás együttmûködését
(a cél: 20-20 település bevonása mindkét országban). A
termékfejlesztés során minden
vonzerõt figyelembe kell venni és fel kell használni, hogy a
szolgáltatások minél teljesebb
és maradandóbb élményeket
nyújtsanak a látogatóknak.

Nagyon fontos feladat a
komplex turisztikai termékek fejlesztése. A stratégia
egy tematikus bor és gasztronómiai út létrehozását javasolja, mely országhatáron is
átnyúlna. Mindez számos termékfejlesztésének
egyidejû
megvalósítását feltételezi, valamint a térségben számos

A vízió céljainak megvalósítása érdekében a stratégia
javaslatot tesz a potenciális
partnerekre és rendezvényekre. A tematikus út kialakításánál a Zalai Borút által
érintett települések mellett elsõdleges szempont lenne az
aprófalvas térség bevonása is
a turizmus vérkeringésébe.

