
(Folytatás a 2. oldalon)

k ö z é l e t i h a v i l a p XV. évfolyam 2013. március

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán

PARKER tollat adunk ajándékba!

Tavaszi hátizsák akció!
Minden

NIKE, ADIDAS, PUMA, HEAVY TOOLS

hátizsákhoz

1db 2990 ft értékû

Az akció 2013. március 25-tõl 2013. május 31.-ig tart. Az akció más
kedvezményekkel nem összevonható. A képek csak illusztrációk.

Több szempontból is rend-
hagyóra sikerült az ünnepség,
amit

az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc tiszteletére
rendezett. A zord idõjárásban a
felkért szónok, or-

Lenti Város Önkormány-
zata

Vigh László

„Erõt adott…és erõt ad nemzeti ünnepünk…”
szággyûlési képviselõ az autó-
pályán rekedt. A szervezõk úgy
döntöttek, hogy a koszorúzást
a szokott helyen, a

és a
tartják, de az ünnepséget a

mûvelõdési központ színház-

48-as em-
lékmûnél Petõfi-szobor-
nál

termében rendezik. Itt
polgármester kö-

szöntötte a megemlékezõket,
majd méltatta március 15. je-
lentõségét.

– Erõt adott és 165 éve
minden tavasszal erõt ad ah-

Hor-
váth László

hoz legnagyobb nemzeti ünne-
pünk, hogy higgyünk magyar-
ságunkban. A XIX. század kö-
zepén Európában és orszá-
gunkban is nagy átalakulás
zajlott, egy új világ volt

A Lámfalussy-iskola diákjai adtak méltó mûsort.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán

Horváth László polgármester

Ferenczi Róbert alpolgármester

Árkovicsné Pezzetta Claudia

Vatali Ferenc

Drávecz Gyula

Héra József

Gáspár Lívia

Dr. Fekete Zoltán

Vatali Ferenc

Drávecz Gyula

Héra József

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

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

2013. április 3-án (szerdán) 9.00-10.00 óráig,

2013. április 3-án (szerdán) 16.00-17.00 óráig,

2013. április 8-án (hétfõn) 10.00-11.00 óráig,

2013. április 8-án (hétfõn) 16.00-17.00 óráig,

2013. április 9-én (kedden) 13.00-14.00 óráig,

2013. április 16-án (kedden) 15.00-16.00 óráig.

2013. április 3-án (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,

2013. április 8-án (hétfõn) 17.00-18.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében,

2013. április 8-án (hétfõn) 17.00-18.00 óráig a
mumori kultúrházban

fogadják az érintett városrész lakóit.

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozóterem

Települési képviselõk fogadóórái:

Városrészekben tartandó fogadóórák:

Fogadóórák

Kerka Komposzt

5.500 Ft + ÁFA.

értékesíti a saját elõállítású

termésnövelõ anyagát

egységáron

Fuvar díja:

1.100 Ft/tonna + ÁFA

Megrendelhetõ:
Tel.: +36 92/551 387; +36 92/351 379

E-mail: info@lentihuke.huFax: +36 92/551 012 •

Lenti Hulladékkezelõ Kft.

Horváth László polgármester és Ferenczi Róbert alpolgármes-
ter koszorúz.

„Erõt adott…és erõt ad nemzeti ünnepünk…”
születõben. A márciusi ifjak
cselekedtek, nehéz, kemény,
határozott döntéseket hoztak,
izzó akarattal merték szeretni
hazájukat és tanították meg
tisztelni egymást rangtól, val-
lástól, származástól függetle-
nül… Megyei jegyzõkönyv iga-
zolja, hogy a Tizenkét pontban
megfogalmazottak a zalai ne-
messég egyetértésével talál-
koztak. Lentiben azonnal meg-
szüntették a robotot és for-
rongás volt tapasztalható. Jel-
lasics seregének fosztogatása
vidékünket is érintette, rek-
virálással, rablással és vagyon-
elkobzással tartották fenn
nagy létszámú seregüket…
1848 március 15-e a magyar

szabadság születésnapja. Soha
nem fordulhat elõ, hogy ki-
töröljék lelkünkbõl és a ma-
gyar emlékezetbõl, bár voltak
erre kísérletek az elmúlt évti-
zedekben. Összefogásra van
szükség… – mondta a szónok,
majd Petõfi sorait idézte: „S
míg egymást martuk szennyes
koncokért,/Mint a szeméten a
silány ebek,/Azt vettük észre
csak, hogy ezalatt/Az oroszlá-
nok itt termettenek; /Jött a
tatár, jött a török reánk. Isten
csodája, hogy még áll hazánk.”

A megemlékezésen a ha-
gyományoknak megfelelõen a

tanulói mû-
ködtek közre.

Lámfalussy Sándor Szakkö-
zép- és Szakiskola

dj

Lenti Város Önkormányzata értesíti a Tisztelt Szülõket, hogy
a Lenti Napközi Otthonos Óvodába a

rendje a következõ:
Lenti Napközi Ott-

honos Óvoda Lenti, Vörösmarty u. 41.
2013. április 23. (kedd) 7 - 17 -ig
2013. április 24. (szerda) 7 - 17 -ig
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek sze-

mélyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított
személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat vagy sze-
mélyazonosító igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványt, továbbá a szülõ személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolványát.

2013/2014-es nevelési
évre felvételre történõ jelentkezések

Lenti, 2013. március 27.
Lenti Város Önkormányzata

A jelentkezés helye és idõpontja:

00 00

00 00

HIRDETMÉNY
ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL
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A címben szereplõ mondat
hangzott el

Kossuth-díjas
költõ özvegyének beszédében
a költõ síremlékavatóján. Amint
arra lapunkban már utaltunk,
a kemény téli idõjárás több
térségi szabadtéri programot
is „áttervezett”, így volt ez

is, ahol a várt budapesti
vendégek nélkül, és egy nap
késéssel találkoztak a megem-
lékezõk a síremlékavatón.

– Kegyes volt hozzánk az
Isten, ma már szélcsendben,
szikrázó napsütésben állunk
itt a temetõben megemlékezé-
sünk alkalmából – mondta
köszöntõjében pol-
gármester. – Rédics ma egy kü-
lönleges kinccsel gazdagodik
itt a temetõben, hiszen Mihály
Gábor Munkácsy-díjas szob-
rászmûvész alkotása méltó em-
lékhelyet biztosít arra, hogy
Utassy József költõnkre emlé-
kezhessünk. Örökké itt lesz a
temetõben, örökké jelezni fog-
ja számunkra, hogy Utassy Jó-

Horváth Erzsébet,
Utassy József

Ré-
dicsen

Tóth Lajos

„Tehetséggel megáldtatik és meg is veretik az ember…”
zsef itt nyugszik a mi teme-
tõnkben.

Az ünnepségen a folytatá-
sában József At-
tila-díjas költõ, a Pannon Tü-
kör fõszerkesztõje emlékezett
pályatársára:

– Utassy József, sokunknak
Utassy „Dzso” itt élte utolsó
éveit. Bükkszenterzsébet, ahol
a gyermekkorát töltötte, Buda-
pest, ahol az élete hosszú év-
tizedeit élte és Rédics, élete
befejezõ szakaszának helyszí-
ne most egy különleges hár-
masként kötõdik össze. Dísz-
polgára lett Bükkszenterzsé-
betnek és van olyan terv, hogy
Rédicsen egy utca is viselni fog-
ja Kossuth-díjas költõnk nevét.

Délután tovább folytató-
dott a költõ elõtti tisztelgés, a
mûvelõdési házban bemutatás-
ra került Péntek Imre és Hor-
váth Erzsébet kötete, melyet
Utassy József még nem publi-
kált verseibõl és a pályatársak
visszaemlékezéseibõl állítottak
össze. Horváth Erzsébettõl

Péntek Imre

megtudtuk, a méltóbb, „na-
gyobb” megemlékezés is pótol-
va lesz, a síremlék alkotója, a
„Kilencek” költõcsoportosulás
tagjai, az Írószövetség képvise-
lõinek részvételével a tervek
szerint augusztusban, a költõ
halálának évfordulóján.

– A síremléket pedig csak
olyan barátunk tudta elkészíte-

ni, aki régóta ismerte õt. Na-
gyon kemény anyagot, gránitot
használt Mihály Gábor, mint-
egy jelezve az õ keménységét,
ahogy a gránitból „jön elõ”,
végtelenített keresztformát ölt-
ve, rajta találó sorai önmagá-
ról, ÍRNI – mondta a gyönyö-
rû alkotásról a költõ özvegye.

dj

Méltó síremléket kapott…

A
szervezésében köszöntötték
legutóbb lenti
költõt 60. születésnapján és új
verseskötete megjelenése al-
kalmából a Városi Mûvelõdési
Központban tartott ünnep-
ségen. Az ünnepeltet elõször
arról faggattuk, milyen érzései,
gondolatai vannak e kettõs
ünnep kapcsán?

– Hát, Józsi barátom, job-
ban örültem volna, ha ahhoz
gratulálsz, hogy immár 20 éves
lettem, de mivel ezen mindket-
ten túl vagyunk, itt köszönöm
meg neked és minden kedves
barátomnak, ismerõsömnek a

Lenti Városi Könyvtár

Soós József

„Múzsák randevúja”

Horváth László köszönti az ünnepeltet (jobbról a második
Soós József).

gratulációt! Természetesen jó
érzés „hatvankodni”, ismerõ-
seim azt mondták „hetvenked-
ni” már nem lesz ilyen kelle-
mes, de azt meg is kell érni!

– Követtük az eddig alkal-
mazott koncepciót, gyermek-
korom tapasztalatait, a falusi
lét, értékek mentén írt gon-
dolataimat foglaltuk csokorba,
népi-nemzeti vonalhoz tarto-
zónak tartom magam, olyan
elõdöket tisztelve, mint Utassy
József, Csoóri Sándor, Kányádi
Sanyi bácsi, akik közül néhá-
nyat volt szerencsém szemé-

– Mutassuk be az új
köteted!

lyesen is megismerni. For-
máját tekintve a dalt követem,
a régi magyar verselési formát,
ugyanis meggyõzõdésem, hogy
ez az amit az egyszerû ember
is ért, és leginkább ki tudja
fejezni azt a fajta közösségi
érzést, hovatartozást, amely-
nek tolmácsolása kötelessége a
költõnek, legyen az a falu, akár
nagyobb közösség, egy megye
vagy az ország.

Az ünnepségen
vers-

mondók, citerás

Szekeres
Frigyesné, Magyar Lajos

Dányi József

mûködött közre, köszöntõt
mondott pol-
gármester, Mura-
vidéki költõ, pályatárs, a köl-
tõvel életútjáról, költészetérõl

tanár beszél-
getett. A „Múzsák randevúja”
címmel meghirdetett esthez
szervesen kapcsolódott egy
kiállítás, melyben a szervezõk

fotóit csatolták
Soós József néhány kiválasztott
verséhez, továbbá

kisplasztikáit tekinthették
meg az érdeklõdõk.

Horváth László
Bencze Lajos

Tóth Sándorné

Kovács Zoltán

Németh De-
zsõ

Vörös tojótyúkok

További információ: 06-30/851-0452 • 06/30-682-3217

április 13-án (szombaton)
7 órakor a

házhoz szállítással:

Zalaboldogfán:

lenti állatpiacon 650 Ft/db

700 Ft/db

650 Ft/db
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A díjnyertes lenti diákok: Fehér Márta és Rónási Réka.

A
a közelmúltban veze-

tõváltás történt, így a Denis ét-
teremben tartott borversenyen
elõször elnököt
kértük rövid bemutatkozásra:

– Közel húsz éve tevékeny-
kedem az egyesületben, eddig
is elnökségi tag voltam. Jelö-
lésemet elõször nem igazán

Lenti Kertbarát Kör Egye-
sületnél

Röszler Attila

Olaszrizling lett Lenti Város Bora

akartam elfogadni, de a tagság
kérése, illetve az a tény, hogy
hosszú távon is kitûnõen mû-
ködik az egyesület, kötelezett a
felelõsség vállalására.

– Valóban! Igaz csak családi
szükségletre foglalkozom a

– Bortermelõ lévén min-
den értelemben aktív tagnak
számít!

bortermeléssel és nem eladás-
ra, az aktivitás kapcsán pedig
kiemelném, hogy egy pályázat
benyújtása miatt már tavaly de-
cemberben elkészítettük egye-
sületünk 2013-as szakmai
programját.

– Hagyományos a borverse-
nyünk, valóban nemzetközi,
hiszen régi kapcsolatunk van a
csentei és kebelei szõlõterme-
lõk egyesületével, valamint a
szomszédos rédicsi kertbarát
körösök is itt vannak ver-
senyünkön. 74 fajta bor érke-
zett versenyünkre, ebbõl 58

– Akkor térjünk át a je-
lenre, nemzetközi borverse-
nyükre!

fehér, 3 rozé, 12 vörös és egy
direkt termõ kormin fajtájú
bor.

– Összesen 11 aranyérmes,
33 ezüst, 14 bronz és 12
okleveles bor lett. Legjobb
eredményeink:
olaszrizlingje, amely egyben a

kitüntetõ címet is
elnyerte, 2011-
es évjáratú hárslevelûje,

szürkebarátja,
traminije és

cserszegi - bianka cu-
vée bora kapott aranyérmet.

– Milyen eredmények szü-
lettek, elsõsorban a tagság ered-
ményeit szem elõtt tartva?

Péter János

Város Bora
Kulcsár István

Rom-
hányi Imre Ko-
csis Zoltán Tüske
Zoltán

dj

Röszler Attila, az új elnök (jobbról).

A 2013-as Víz Világnapja a
nemzetközi együttmûködésre
igyekszik felhívni a figyelmet.
A már tizenegy
éve ünnepli meg a jeles ese-
ményt, idén pályázatokkal és
konferenciával kívánta felhívni
a szolgáltató a figyelmet ter-
mészeti kincsünk fontosságára.

Az UNESCO a 2013-as mot-
tó megalkotására nemzetközi
pályázatot írt ki, a nyertes az
indiai „Water,
water everywhere, only if we
share” jelszava lett, melyet sza-
bad fordításban így mondhat-
nánk: „A víz volt, van és elég
lesz, ha részeddel megelégedsz”.

A Zalavíz Zrt. a 2013-as Víz
Világnapja alkalmából egyfor-
dulós pályázatokat hirdetett,
„Együtt a vízért” szlogennel. A
pályázatokkal a fiatal korosz-
tály szemléletét igyekeztek for-
málni, ennek megfelelõen
négy korcsoportban mérhet-
ték össze kreativitásukat és
rajztudásukat a gyerekek.

– A Víz Világnapja ünnep-
pé emelt nap – mondta

, a Zalavíz Zrt. vezér-
igazgatója. – Ezen a napon az
egész világ megemlékezik az
éltetõ vízrõl. Vízszolgáltató cég-
ként elsõsorban a vízszennye-
zés ellen vesszük fel a harcot,
emellett a víztakarékosságra is
fel kívánjuk hívni a lakosság
figyelmét. Munkatársaink az
év minden napján azért mun-
kálkodnak, hogy a csapból
mindig folyjon a tiszta, egész-

Zalavíz Zrt.

Mega Kumar

Nagy
András

Együtt a vízért
A Víz Világnapjáról emlékeztek meg

séges ivóvíz, az elhasznált,
szennyezett víz pedig megtisz-
títva jusson vissza a folyókba,
tavakba. Hazánk – azon belül
Zala megye – kitûnõ adottsá-
gokkal rendelkezik. Ahhoz,
hogy a jövõben is mindenki-
nek jusson tiszta ivóvíz, hogy
megmaradhassanak a folyók és
tavak, erõfeszítéseket kell ten-
nünk vizeink megóvásáért, ál-
lapotuk javításáért. Becsül-
nünk és óvnunk kell tehát a
vízvagyont. Örömömre szol-
gál, hogy a környezettudatos
gondolkodás hazánkban is
egyre népszerûbb, különösen
az ifjú nemzedékek körében.

A felnõtt korosztálynak má-
sodik alkalommal került meg-
rendezésre a Pécsi Tudomány-
egyetem Zalaegerszegi Kép-
zési Központjában a PTE ETK
ZKK és a ZALAVÍZ közös kon-
ferenciája, „A víz az élet” el-
nevezéssel. Az érdeklõdõk a
víz sokrétû felhasználásáról
szóló szakmai elõadásokat hall-
hattak, egyebek mellett szó
esett lélektani-, élettani hatásá-
ról, gyógyászati funkciójáról,
védelmérõl és az árvízi védeke-
zésrõl. Az elõadás tematikája úgy
került kialakításra, hogy felhívja
a figyelmet arra, hogy bár a víz
látszólag mindenhol ugyanolyan,
a valóságban nincs két egyfor-
ma víz, hiszen eltérõ kémiai
tulajdonságokkal rendelkezik.

A konferenciát Doszpoth
Attila alpolgármester és

, a Nem-
Bá-

nyainé Budai Katalin

zeti Környezetügyi Intézet
Nyugat-dunántúli Kirendeltsé-
gének vezetõje nyitotta meg, a
házigazdák nevében pedig

igazgató és Nagy
András vezérigazgató üdvözöl-
te a hallgatókat.

A 2013-as Víz Világnapi
programsorozat március 22-
én, pénteken 10 órakor zárult
a Zalavíz pályázatainak díj-
kiosztójával. A több mint száz
beérkezett pályamû közül ke-
rültek kiválasztásra a legjobb
alkotások, a megyeszékhelyi
intézmények tanulói mellett a
vidéki iskolákból és óvodákból
is érkeztek pályamunkák. Az
óvoda rajzpályázat gyõztese

(Kosztolányi
Téri Tagóvoda, Zalaegerszeg)
lett, az általános iskolás rajz-
pályázatot (Ady
Endre Általános Iskola, Zala-
egerszeg) nyerte, az általános
iskolás képregény pályázatok
közül és

dr.
Csidei Irén

Gergán Eszter

Koleszár Júlia

Fehér Márta Rónási

Réka

Nemes
Dóra

Zalaszentiváni Füles Mackó
Óvoda

, (Vörösmarty Mihály Ál-
talános Iskola, Lenti) pálya-
munkája bizonyult a legjobb-
nak. A fotópályázaton

(Nyugat-magyarországi
Egyetem) képei nyerték el a
zsûri tetszését, a képzõmûvé-
szeti alkotások közül pedig a

kiscsoportosainak alko-
tása lett díjazott.

A Zalavíz Zrt. 2002 óta
igyekszik felhívni a figyelmet
arra, hogy ne vegyék az em-
berek természetesnek a csap-
ból folyó tiszta ivóvizet, hiszen
a környezettudatos gondol-
kodás révén õrizhetõ csak meg
vizeink tisztasága. Ahhoz,
hogy a jövõben is mindenki-
nek jusson tiszta ivóvíz, hogy
megmaradhassanak a folyók és
tavak, erõfeszítéseket kell ten-
ni vizeink megóvásáért, álla-
potuk javításáért. Becsülni és
óvni kell a vízvagyont, hiszen
„A víz az élet”.
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Második alkalommal tartot-
ta meg amatõr színjátszó cso-
portok számára szervezett
összejövetelét, az

a

. egye-
sületi elnököt a találkozó cél-
jairól kérdeztük:

– A nevünkhöz illõen a
Kerka-völgyében lévõ színját-
szó csoportokat hívtuk meg
találkozóinkra, így Bajánse-
nyétõl kezdve a Hetés-vidékéig
Csesztreg, Resznek, Zalalövõ is
csatlakozott csoportjaival a
rendezvényhez.

– Az idén „minõsülni” is le-
het a csoportoknak, s ez or-
szágos minõsítésnek számít.
Arany, ezüst, bronz minõsítést
lehet elérni. Két kiváló szak-
embert, Bali Judit és Lázár Pé-
ter drámapedagógus, rendezõt
kértük fel a zsûrizés ellátására.

Lázár Péter rendezõt a
megnyitó elõtt kerestük fel és
kértük a minõsítés szempont-
jainak felvázolására:

– Tavaly még volt egyfajta
„szabadsága” ennek a találko-
zónak, most feljebb léptek a
szervezõk egy fokozattal és

„Aranyló
Színjátszó Találkozót” Lová-
szi Kerka-völgye Baráti Kör
Egyesület Jánosi Ferenc

– Milyen változást hozott a
második találkozó?

minõsülési lehetõséget is biz-
tosítanak a jelentkezõknek.
Szempontok? Mindenképpen
fontos, hogyan érzi magát a
nézõ az elõadás alatt, mitõl
érezzük jól vagy rosszul ma-
gunkat? Gyakorló rendezõként
pedig próbáljuk feltérképezni
azt a mûhelymunkát, jelleget,

szándékot, amelyet képvisel a
csoport.

– Még a földbõl is kibújik, ha
igény merül fel rá és ez a vidék
nagyon szépen mutatja a népi
színjátszás hagyományait és a
modern próbálkozásokat, vala-

– Mennyire népszerû az
amatõr színjátszás?

mint a gyermek csoportok szín-
vonalas produkcióit is láthatjuk.

A minõsítést kérõ csopor-
tok közül bronz fokozatot ért
el a bajánsenyei

és ezüst
minõsítést a

Kerka-Barka
Színjátszó Csoport

Csesztregi Szín-
játszó Kör.

-dj-

II. Aranyló Színjátszó találkozó Lovásziban

Léránt Ferenc megnyitója és egy pillanatkép a Kerka-Barka Színjátszó Csoport elõadásából.

Kettõs ünneppel lepte meg
a tagságot a közelmúltban a

. A
Favorit vendéglõben tartott
programon, elõször az egye-
sület hölgytagjait, majd a szer-
vezet titkárát,
köszöntötték fel 90. születés-
napja alkalmából (képünkön).

– Meghatódva tudok csak
megszólalni és a köszönet
hangján így a kilencedik „X-en

Lenti Honismereti Egyesület

Tantalics Bélát

„Mindig adni akartam…”
túl”, a jókívánságoktól eláraszt-
va – kezdi beszélgetésünket a
gratulációnk után a helytörté-
nész. – Küzdelmes életem,
ifjúságom volt, falusi kölyök-
ként éltem meg életem kezdeti
idõszakát. Édesapám azt sze-
rette volna, ha a gazdaságban
helyezkedem el, õ földmûvelõ
volt, aztán a magyar paraszt ki-
látástalan helyzetét megtapasz-
talva mégis csak beleegyezett

továbbtanulásomba. Hat ele-
mim után, a három ismétlõ,
majd a – középiskolai jellegû –
lenti magán polgári iskola kö-
vetkezett, aztán a csáktornyai
(ma Csakovec – Horvátország, a
szerk.) tanítóképzõbe iratkoz-
tam be. Két világtörténeti ese-
mény is része volt életemnek,
a II. világháborút és az 1956-os
forradalmat tevékenyen végig-
éltem. Végül Kõszegen fejez-
tem be tanulmányaimat.

– Próbáltam a lelkiismere-
tem diktálta mércének megfe-
lelni, mindig adni akartam, és
nem elvenni a világból. Így
választottam hivatásomul a pe-
dagógiai munkát, majd ennek
megfelelõen kezdtem el hely-
történeti tevékenységemet,
melynek gyümölcse a sok-sok
megjelent kötetem.

– Igen, többször hangoz-
tattam, hogy bár fõ munkám a
pedagógia, nem tudtam a le-
véltár és különbözõ személyek
felkérésének ellenállni és el-
kezdtem a kutató munkát.
Ahogy aztán belekóstoltam,
egy kicsit bele is jöttem, vala-

– Nézzük egy kicsit nyu-
godtabb szakaszát az éle-
tének!

– Nagyon szerényen mond-
ja… Bizony 17 kötetet tett le az
utókor asztalára!

hogy úgy: egy hadvezér is
megnyerhet világraszóló csatá-
kat, de ha le nem jegyzik, bi-
zony elfelejtõdik.

– Talán az, hogy a vérnyo-
másmérõ helyett én inkább a
jegyzeteimet veszem elõ és
azon gondolkozom, mit kelle-
ne még megírnom az utókor-
nak – zárta tréfálkozva Tanta-
lics tanár úr beszélgetésünket.

– Meg kell kérdeznem, mi
a titka – ilyen gyönyörû kort
megérve – szellemi, testi fris-
sességének!

(d)
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E napot kellemes csalódá-
saink egyikének tekinthetjük.
Elmélyülhettünk a cigány nép
múltjában és jelenében, és
mindehhez fantasztikus embe-
rek voltak segítségünkre. Ven-
dégeink érdeklõdéssel tekin-
tettek végig bácsi
kortörténeti kiállításán, öröm-
mel és nyitott fülekkel hall-
gatták helybéli (környékbeli),
nem mellesleg tehetséges ci-
gány zenészeinket. Ki kell
emelnem a budapesti

produkcióját.
Színvonalon felüli színészi
játékot, reális képet mutattak
be ezen az esten egy „átlagos”
cigány fiú sorsáról. Tanultunk
belõle mindannyian.

Elérték azt, hogy elgondol-
kozzam, végiggondoljam, az én
hozzáállásom helyes-e. Szüksé-
gét érzem az ilyesfajta törek-
véseknek, mert a kialakult fe-
szültség cigány és nem cigány
emberek között egyre nagyobb,
ezen a napon viszont együtt vol-
tunk, beszélgettünk, és egyikünk
sem érezte magát feszélyezve.

Köszönöm mindezt min-
den színû, korú, nemû honfi-
társamnak. ( , a Len-
ti VMK munkatársa).

– Én még színházban soha
nem voltam, kiállítást se lát-
tam, azt meg el se tudtam vol-
na képzelni, hogy van olyan
kiállítás, amelyik a cigányok
életét mutatja be. Nem is gon-
doltam, hogy régebben mi
mindenhez értettünk!

Sztajkó Józsi

Kara-
ván Színház

Lója Dávid

Meg kell ismerni a másikat!

Amikor arról volt szó, hogy
eljövök erre a programra,
mondtam a fõnökömnek, jól
van, de ha nem tetszik, én el-
megyek. Ott maradtam. Egész
végig olyan izgalomban vol-
tam! Meglepõdtem, hogy mi is
tudunk ilyet elõadni, cigányok.
Nagyon tetszett. Volt olyan je-
lenet, ami ismerõs volt, hiszen
velem is megesett hasonló,
amikor egy munkakörbe hár-
man jelentkeztünk: egy ma-
gyar, s mi ketten cigányok.
Nem minket vettek fel, pedig
tudok én is úgy dolgozni, mint
a másik. Nem kell egy kalap alá
venni mindenkit! Meg kell is-
merni a másikat, milyen a sze-
mélyisége, meg hát esélyt ad-
ni, hogy megmutathassuk, hogy
mi is érünk annyit, mint más.

Örültem, hogy sok magyar
is volt az elõadáson, pedig tud-
ták, hogy cigányokról lesz szó,
és fõként cigány színészek ját-
szanak.

Amikor hazamentem, elme-
séltem fiamnak, mit láttam, s
mondtam neki, hogy tanuljon,
mert úgy bármire lehet vinni
az életben. (Horváth Iván).

Vannak olyan pillanatok,
amelyek nyomot hagynak és
dolgoznak lelkünkben: újra és
újra felidézõdnek, gondolko-
dásra késztetnek.

Ez az este sok ilyen pillana-
tot nyújtott számomra. Folya-
matosan foglalkoztatnak a Ka-
raván Színház elõadásának bi-
zonyos mozzanatai, amelyek

egy roma fiú életének sorsfor-
dító eseményeit ragadták meg.
Nehéz volt „elengedni” õt ab-
ban az élethelyzetben, amikor
a „show” nem folytatódik to-
vább, s magára marad egy ki-
látástalannak tûnõ krízisálla-
potban.

Sok kérdés fogalmazódott
meg bennem azóta: „Hol, mi-
kor, miért hibázott ez a fiú? Va-
jon mit kellett volna másként
tennie, mikor kellett volna
másként döntenie? Hibázott-e

egyáltalán, vagy a körülmé-
nyek áldozata? Kell-e felelõst
keresni? Lehet-e segíteni neki,
valahogyan támogatni?”

Nem tudom megválaszolni
ezeket a kérdéseket, de érzem,
hogy hatnak rám. Bizonyos szi-
tuációkban eszembe jutnak, s
talán érzéseimre, döntéseimre,
emberi kapcsolataimra is befo-
lyást gyakorolnak.

Elgondolkodtató, emléke-
ket teremtõ, szemléletformáló
este volt (Sohár Zsuzsanna).

A Karaván Színház elõadása. A kiállítás megnyitója.

Jelentkezési határidõ: 2013. április 15.

Bõvebb információ: www.lentifi.hu,

telefon: 06-92/551-019, 06-30/376-7785, 06-30/386-6316

Kedves Fiatalok!
2013. május 1-jén kerül megrendezésre az

I. Lentifi Ifjúsági Fesztivál,
amelyre

jelentkezését várjuk.

amatõr rock- és népzenei együttesek

I. Lentifi Ifjúsági Fesztivál,
amelyre

jelentkezését várjuk.

amatõr rock- és népzenei együttesek
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Csesztregen

Csiszárné
Németh Szilviát

– Mi volt az apropója az
esemény megrendezésének?

– Milyen kiegészítõ prog-
ramok kerültek még terítékre?

– Milyen élményekkel gaz-
dagodhatott, aki ellátogatott
a felolvasásra?

– Mit gondolsz a résztve-
võk számának és érdeklõdé-
sének alakulásáról?

másodízben
került megrendezésre egy csa-
ládias körben zajló versfel-
olvasó estre a „Körhinta” pro-
jekt Csesztregi Ifik klubjának
programjaként.

Az este szervezését és le-
bonyolítását segítõ

kérdeztük az
esemény menetével és élmé-
nyeivel kapcsolatban:

– Kedves volt tanítványaim-
mal sokat összejárunk, és kö-
zülük többen is írnak verseket,
elbeszéléseket, melyek nagyon
meghatottak és megragadták a
fantáziámat, hogy ezeket az ér-
tékes munkákat meg kell osz-
tani a többi fiatallal is, meg
kell mutatni, hogy az idõnket
kultúrával hogyan lehet szó-
rakoztatóan eltölteni úgy, hogy
közben észre sem vesszük,
hogy verseket olvasunk, mûve-
lõdünk. Mivel a korábban meg-
rendezett hasonló esemény nagy
sikert aratott, ezért gondoltunk
az újbóli megrendezésre.

– A múltkori alkalommal
régi magyar mûvészfilmeket
néztünk meg, most egy kisze-
babát készítettünk, melyet a
felolvasó est után elégettünk,
ezzel próbáltuk e telet, beteg-
séget eltüntetni a településrõl.
Majd társaink fõztek egy jó
pincepörköltet, s jókat falatozva
beszélgetéssel zártuk az estét.

– Bensõséges hangulat volt,
akadt lehetõsége mindenkinek
az elmélyedésre, gondolatéb-
resztõ volt. Megtudtuk, hogy
egy 13 éves diáklány milyen
csodás verseket tud írni, hogy
fiatalon mi foglalkoztatja az
elméjét ezeknek a srácoknak,
mit hoz, hozhat ki belõlük egy-
egy szomorú vagy vidám pil-
lanat, s ezt képesek is meg-
osztani velünk.

Felolvasó est Csesztregen
További programokat szerveznek

– Többen voltak most,
mint a múltkor, még Lentibõl
is 4 fiatal jött ki kis falunk-
ba, kimondottan ezért a ren-
dezvényért, s az elmondásuk
alapján nagyon jól érezték
magukat.

– Hogyan értékelnéd a
programot (pozitívumok, ne-
gatívumok)?

– Pozitív volt, hogy egy
olyan fiatalember is megszó-
lalt, aki nem is akart elõször
még eljönni sem, s egy sze-
relmes gondolatokat bemutató
kedvenc versét olvasta fel.

– Mindenképpen tervez-
zük, lehetõség szerint más
programokkal kiegészítve.

– A kultúra mellett sport-
programokat, kirándulásokat
szervezünk a közeljövõben.

– Szeretnétek-e a jövõben
egyéb kulturális jellegû prog-
ramokat?

– Egyéb tervek a jövõre
nézve?

A felolvasó kör.

Ég a kiszebáb, búcsúzik a tél.
Fotó: ifj. Kopecskó János

Ezúttal , a csesztregi
7. osztályos

tanulójának verseit ajánljuk olvasóink fi-
gyelmébe.

Arany kelme, bársony szoknya,
a kölni bódító illata.
Pezsgõ, koktél, habos torta,
ma éjjel kísért a múltja.
Fehér kacsók legyintenek,
a szoknyák föl-föl libbenek.
Úri hölgyek, gentlemanek,
fekete ködbe keringenek.
Édes méreg, orosz rulett,
ma teljesítik végzetüket.
Errõl szól a fekete bál,
a halál a küszöbön áll.

Az árny, mely végigkúszott a falon,
hideg borzongást indított hátamon.
Heves szívdobogással figyeltem,
ahogy kirajzolódik elõttem.
Reám néz és hozzám lép,
õ csak egy köd gomolyék.
Bõröm alá bekúszik,
véremen át, lelkembe úszik.
Önmagam vagyok újra,
véget ért, egy újabb lélektúra.

Novák Fruzsina

Kerkai Jenõ Általános Iskola

Fekete bál

Lélektúra

Ismerjük meg õket!

Ízelítõ a
kézmûves szakkör munkáiból. Az elkészült al-

kotások kiállítására május végén kerül sor a Városi Mûvelõdési
Központban.

„Tárgykultúra és díszítõmûvészet különbözõ
korokban”

Kézmûves szakkörünk munkáiból.

6. és 7. oldalunkon a lenti Városi Mûvelõdési Központ
„Körhinta - Ifjúsági közösségfejlesztés a Lenti Kistérségben”
címû projektjével ismerkedhetnek meg hírek, képek, be-
számolók formájában.

Kedves Olvasóink!
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H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:

HÉTVÉGÉKRE ÉS PÜNKÖSDRE:

KÖRUTAZÁSOK, VÁROSLÁTOGATÁSOK:

Elõfoglalási kedvezmény április 15-ig!

Észak-Magyarország másképpen (SZÉP kártya)

VELENCE-Murano-Burano-Torcello

Bajor kastélyok és a tiroli hegyek varázsa

Karintia csodái: tavaktól a hegyóriásokig

RÓMA gazdagon: Orvieto-Tivoli-Assisi

ERDÉLY kulturális és természeti szépségei

MONTENEGRÓ (félpanzió)

TOSZKÁN varázslat Firenzével fûszerezve

PROVANCE-FRANCIA RIVIÉRA gyöngyszemei

LONDON és a királyi rezidenciák

Zala Volán Utazási Irodák:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716

Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061

www.zalavolan.hu/utazási_iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Máj. 10-12. 34.500 Ft/fõ

Máj. 18-20. 43.500 Ft/fõ

Máj. 18-20. 45.900 Ft/fõ

Jún. 7-9. 39.900 Ft/fõ

Máj. 23-27. 79.900 Ft/fõ

Máj. 28-Jún. 2. 68.900 Ft/fõ

Jún. 12-16. 79.500 Ft/fõ

Jún. 12-16. 73.500 Ft/fõ

Jún. 25-30. 112.900 Ft/fõ

Aug. 5-11. 129.900 Ft/fõ

2013. március 23-án a
városrészben is meg-

rendezésre került az idõsek
napja. Az ünnepség részletei-
rõl , települési kép-
viselõ számolt be lapunknak:

– Évrõl-évre igyekszünk szí-
nessé, hangulatossá tenni ün-
nepségünket. Elõször

polgármester köszön-
tötte az idõseket, majd a lenti
nyugdíjas klub tagjai énekel-
tek, ezek után a városrészben
élõ köszöntötte
szavalatával a megjelenteket.
Ünnepségünk kitûnõ hangu-
latban zajlott, errõl a nótás
kedvû nyugdíjas klub és

muzsikus gon-
doskodott. A délután másik

má-
homfai

Gáspár Lívia

Horváth
László

Molnár Dávid

Czi-
ráki Sándor

Az idõseket köszöntötték
különlegessége egy rövid tájé-
koztató volt a

részérõl, melynek
keretében bûn-
megelõzési fõelõadó tartott
elõadást vagyonvédelmi témá-
ban, a trükkös lopások, betö-
rések elkerülése érdekében. Ez
utóbbi is bizonyítja, mennyire
fontos számunkra az idõs kor-
osztály, a róluk való gondos-
kodás, odafigyelés, a nyugdíjas
lakosság életkörülményeinek,
biztonságérzetének növelése,
valamint, hogy a hagyományos
rendezvényeinkkel a találko-
zás, beszélgetés, kikapcsoló-
dás, szórakozás lehetõségét is
megteremtsük számukra -
foglalta össze Gáspár Lívia.

Lenti Rendõrka-
pitányság

Dányi József

Különleges, „szo-
morkás” apropója
volt a

idei nemzetközi bor-
versenyének, ugyanis
megtudtuk, hogy

ker-
tészmérnök – korá-
ra való tekintettel –
befejezi a versenye-
ken aktív részvéte-
lét (jobbról).

– Már két éve el-
határoztam, hogy

Rédicsi Kert-
barát Kör Egyesület

dr. Pálfi Dénes

72 minta Rédicsen

hetvenötödik életévem betöl-
tésével nekem is tudomásul
kell vennem a biológia tör-
vényeit és az évi 45-50 bor-
bírálaton való részvételemet, a
2500-3000 borminta kóstolá-
sát csökkentenem kell. Szán-
dékosan nem mondtam be-
fejezést, hiszen Letenye, Bak,
ahol díszpolgár vagyok, Pö-
löske, ahol elkezdtem ezt a
tevékenységet, Pacsa, ahol 15
évet dolgoztam, mind-mind
olyan hely, ha hívnak, még
tennem kell kötelességemet –
magyarázta érdeklõdésünkre
döntését a szakember.

Visszatérve a rédicsi, im-
már 27 éves Kertbarát Kör
rendezvényéhez, elmondható,
hogy ugyanennyi borbírálatot
tartottak, mindig nemzetközi
szinten, hiszen hosszufalusi
termelõk már az elejétõl fogva
részt vesznek versenyeiken.

– Ugyanígy vendégeink a
borbírálatokon a Lenti Kertba-
rát Kör tagjai, és újabban a
Dobronaki Szõlõtermelõk Egye-
sülete is, akikkel szintén kiváló
kapcsolatot építettünk ki – tet-
te hozzá , az egye-
sület elnöke.

A helyiek a borversenyen 8
arany minõsítést értek el, 9
ezüst, 11 bronz és 5 okleveles
bor mellett.

– Nagyon örülünk annak,
hogy egy fiatal barátunk, ifj.
Völgyi Ferenc is aranyérmet
ért el saját termelésû borával.
Rajta kívül Kalamár Gábor,
Lenner Gábor, Illés Imre, Kul-
csár Béla, Vörös Attila, Dénes
Balázs (aki az „Év bora” címet
is megkapta Tenke - hegyi
termesztésû Zengõ borával) és
jómagam Rozé borommal ér-
tem el arany fokozatot – zárta
gondolatait az elnök.

Gál Károly

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Javában zajlanak – a korábban elkészített
programtervnek megfelelõen – a település kulturális, sport és
egyéb hagyományos programjai. polgármes-
terrel sikeres rendezvényeiket elemeztük.

– Elsõsorban népfõiskolai elõadássorozatunkat emelném
ki, melyben a legkülönbözõbb témák kerülnek rendre feldol-
gozásra. Az idén például Az öngyógyítás forradalma címû
könyv is bemutatásra került, melynek érdekessége az abban
leírt „ütögetés” módszere, avagy hogyan gyógyította meg leu-
kémiás fiát Göncz József elõadó. Elõadást szervezetünk a
helyi kistermelõknek, akik hasznos tanácsokat kaptak a
termékek elõállítása, piacra juttatása témákban
osztrák elõadó által. Foglalkoztunk a turisztika egy speciális
ágával, „Globális ökoturisztika, avagy hova menjünk szafariz-
ni? – címmel, természettudós elõadásában.

– Igyekeztünk minden korosztálynak felkelteni az érdek-
lõdését rendezvényeinkkel: a Költészet Napja alkalmából
versmondó versenyt tartunk. Ugyancsak áprilisban lesz szõ-
lõtermelõink hagyományos borversenye, aztán majális a Ha-
lastó környezetében, Anyák Napja, Férfi Nap, és a nagy hagyo-
mányokkal rendelkezõ Pünkösdi Lovasversenyünk május 19-
én Rádiházán. Mindemellett szervezünk kispályás labdarúgó-
bajnokságot is és nagy alapossággal készülünk többnapos
búcsúi rendezvénysorozatunkra.

Gutorföldén

Nyakas István

Jauk Hubert

Hivekovics Ákos
– Tekintsük át röviden, hogy milyen programok várják

az érdeklõdõket a közeljövõben?

dj

Gazdag a program Gutorföldén

A projektterveknek megfe-
lelõen folynak a

foglalkozássorozat
kreatív elemei . A
hagyományõrzésre, a régi népi
mesterségek megõrzésére irá-
nyuló program folyó munká-
latairól projekt-
szervezõt kérdeztük:

– Jelenleg négy kreatív te-
rület foglalkozásai folynak,
népzene, citera, fõzés, fotó és
dráma témákban – mondta.

– Egy foglalkozássorozat
részvevõit sikerült nehezeb-
ben összeszedni, ez a citera. Itt
14 gyereknek kellett egyszerre
azt mondania, igen, én ezt sze-
retném. Amint elindultak a
foglalkozások, amint megta-
pasztalták a gyerekek, hogy va-
lójában mirõl szól és megis-
merkedtek a foglalkozások ve-
zetõivel, Kati nénivel, Józsi
bácsival, Nikivel, Beával, on-
nantól nagy élvezettel járnak.
A többi foglalkozáson egyéb-
ként – fõzés, dráma és fotó, 7-7
résztvevõ munkálkodik.

„Múltunkból
a jövõnk” –

Zalabaksán

Virágh Enikõ

– Mekkora az érdeklõdés,
milyen tapasztalatok vannak?

– Mi várható a folytatásban?

„Múltunkból a jövõnk”
Foglalkozássorozat Zalabaksán

– Amint kitavaszodik, ki-
rándulásokat szervezünk, a ta-
nultakat pedig települési ren-
dezvényeken fogják bemutatni
a résztvevõk, így szereplési le-
hetõségeket szervezünk a szá-
mukra. A szilvágyi fõzõszakkö-
rösök ételeit pedig már több
ízben megkóstolhatták a ven-
dégek a különbözõ települési
rendezvényeinken. Nyáron to-
vábbi – tábor jellegû – prog-
ramjaink lesznek, ide majd
várjuk a nagymamákhoz szün-
idõben hazalátogató, nyaraló
unokákat is, hiszen felügyele-
tük is megoldott lesz, a nagyi
is látja kis unokáját és még
érdekes kézmûves szakmákkal,
például a tojásmûvesség, textil-
mûvesség és sajtkészítés „tu-
dományával” is megismerked-
hetnek táborjellegû foglalko-
zásainkon a jelentkezõk. A sajt-
készítés Kozmadombján lesz, a
másik két téma tábora pedig
itt Zalabaksán, jelentkezni Gyo-
vai Mariannál lehet a mûve-
lõdési házban vagy nálam a
06/30/6100-562-es telefonszá-
mon – zárta összefoglalóját Vi-
rágh Enikõ.

A tervek szerint zajlanak a foglalkozások.

Anyagtorlódás miatt a

tájé-
koztató elõadásáról és a

köz-
gyûlésérõl beszámoló anya-

Fe-

hérbottal a Kerkamentén Lá-

tássérültek Szervezete

Lenti

Honismereti Egyesület

gunkat következõ számunk-
ban találják majd.

A cikkek azonban már
most olvashatók honla-
punkon:

www.zalatajkiado.hu

Olvasóink figyelmébe!

Tehetséggondozás, felnõttképzés: Befektetés a jövõbe!
Sikeres pályázat általános iskolásoknak és óvodásoknak a megyében

Egyesületünk „Tanórán kívüli foglalkozások Zala Megyé-
ben!” címmel programot indít, melyhez az Új Széchenyi Terv
keretében meghirdetett TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0414 azono-
sító számú pályázaton 23.600.000 Ft támogatásban része-
sültünk – tájékoztatott , a

ügyvezetõ igazgatója.
– A támogatásból a megyében hét helyszínen hat általános
iskolában és egy óvodában valósulnak meg a tehetséggondozó
rendezvények. Az érdeklõdõ tanulók és óvodások - közel
hatszázan - szakkörökön, versenyeken, téma és mese heteken
vehetnek részt. A programjaink 2013. április 1.-jén indulnak és
2014. június 30-án fejezõdnek be.

Egy több évtizedes hagyományokkal rendelkezõ programra
is felhívta a figyelmünket az igazgató:

Rózsás Csaba TIT Öveges József

Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület

– Április közepén indul a négyfordulós Öveges József leve-
lezõs verseny. A vetélkedés június 1-én nagyszabású családi
nappal zárul a Zalaegerszegen, ahol a legjobbak megyei dön-
tõben mérhetik össze tudásukat. A részletekrõl tájékozódni
lehet a honlapunkon: www.titzala.hu. Végezetül tájékoztatni
szeretném az olvasókat a felnõttképzési tevékenységünk aktuá-
lis eredményeirõl. A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központjának képzési listájára – sikeres pályázatunk alapján –
felkerült négy képzésünkön a munkanélküliek támogatásuk
esetén térítésmentesen vehetnek részt. A négy OKJ-s képzésen
(földmunka, rakodó és szállítógép kezelõ, hulladékgyûjtõ és -
szállító, kisteljesítményû kazánfûtõ, targoncavezetõ+raktáros)
összesen 60 fõ vehet részt a Munkaügyi Központ támoga-
tásával ingyenesen.
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tanfolyamokat indít és szervez
a megye városaiban.

Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,

Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ

Tûzvédelmi szakvizsgát

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és
Szakképzõ Egyesület

A Balaton fõvárosában,
rendezték meg a

megyei speciális tantervû is-
kolák részére kiírt asztalitenisz
diákolimpia döntõt. Ezen ha-
gyományosan sikeresen sze-
repeltek a

diákjai.
Lenti eredmények. Szakis-

kola lányok: 1. Horváth Rozália
- országos döntõ, 50. aranyér-
mes! Fiúk: 1. Orsós Zoltán - or-
szágos döntõ, … 3. Orsós Tamás.

Iskolások, lányok: 3. Hor-
váth Csilla. Fiúk: 2. Horváth
Roland - országos döntõ.

Keszthelyen

lenti Móricz In-
tézmény

Országosan is egyedülálló,
hogy a 12. országos diákolim-
piai asztalitenisz döntõben so-
rozatban 12. alkalommal is
móriczos diákok képviselik
Zala megyét Budapesten. A
lenti diákok felkészítõje

volt.
A lentiek felkészítõjének

meg az az öröm jutott, hogy
sportolói megszerezték 50.
aranyérmüket (29 asztalite-
nisz, 21 labdarúgás) a megyei
döntõkben. A lentiek kiváló
szereplésükért az OTP reklám-
pólóit kapták emlékbe.

Paksa
Tibor

Országos döntõbe jutottak

Állnak, balról: Orsós Zoltán, Orsós Tamás, Horváth Csilla,
Horváth Roland, Horváth Rozália és Paksa Tibor

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán

Kercsmár István, Resznek

– Milyen témákat beszél-
tek még meg a fórumon?

dr. Németh
Zoltán

polgármestere tájékoztatta la-
punkat legutóbbi fórumukról:

– Ahogy programom is tar-
talmazza, nagyon fontosnak
tartom a település lakosságá-
nak tájékoztatását (ennek aktív
részese a Lenti és Vidéke ha-
vilap), és ezért is hoztuk létre
honlapunkat, amely éppen fel-
töltés alatt áll. Minden faluban
történt eseményrõl beszámoló
olvasható majd rajta a jövõben.

– Önkormányzatunk tájé-
koztatott távozó háziorvosunk
pótlásáról, a feladatokat a zala-
baksai háziorvos,

látja el, hetente két al-
kalommal hétfõ délután és
csütörtökönként reggel. Tájé-
koztattuk a lakosságot a közel
3 millió forintból elkészült
kiállítótermünkrõl (a fórum
helyszíne is volt), amely egy
többfunkciós terem. Ehhez a
területhez csatlakozik még a

Lakossági tájékoztató és fórum Reszneken volt iskola épületére beadott
pályázatunk, mely elbírálás
alatt áll, ez teljes külsõ és belsõ
felújítást tartalmaz és közös-
ségi házként mûködtetnénk
tovább az épületet. Könyvtá-
runk is megújul, a belsõ be-
rendezéshez mintegy 2 és fél
millió forintos pályázatot nyúj-
tottunk be, a teljes épület fel-
újítása pedig több mint tíz mil-
lió forintos tétel lesz. Tovább
folytatjuk szabadidõ parkunk
kialakítását, itt most az eszköz-
beszerzésen van a hangsúly, a
bitumenes és füves pályák
megépítésére pedig tavasszal
kerül sor. Végül saját forrásból
megvalósítandó terveinkrõl is
tájékoztattunk, melyek közt
elsõ a Hõsi Emlékmû környe-
zetésnek rendbetétele, az or-
vosi rendelõ külsõ felújítása,
nyílászárók cseréje és a moz-
gássérült feljárat kialakítása.
Ezeken kívül elvégezzük az ár-
kolási munkákat és egy busz-
megálló kialakítása is a ter-
veink között szerepel – sorolta
az elvégezendõ feladatokat
Kercsmár István.

dj

Felvételünk a fórumon készült.

Kondákor József Tor-
maföldén

– Melyek a legfontosabb feladatok az új testületben?

(d)

korábbi polgármester nyerte meg a
tartott idõközi választást, ezzel a helyiek reményei

szerint lezárult egy „kálvária”, ugyanis a választás hajrájában
már személyeskedéstõl sem volt mentes a kampány.

– Ezúton is szeretném megköszönni – képviselõtársaim
nevében is – a választópolgárok bizalmát, lezártunk egy feje-
zetet és nagyon remélem, hogy a képviselõ-testület munká-
jába, az ülések légkörébe is visszatér az a hangulat, amely
hosszú évek óta jellemezte – mondja Kondákor József.

– Túl vagyunk az alakuló ülésen, már ezen is megfogal-
mazódtak – elsõsorban az új képviselõktõl – újító szándékú
gondolatok, tervek, tehát lépésrõl-lépésre ki kell dolgoznunk
feladatainkat. Az már most eldõlt, hogy a választás miatt elma-
radt idõsek köszöntése mielõbb pótolandó feladatunk. Több
beruházásunk is folyamatban van, ehhez a rendezési tervet is
módosítanunk kell, továbbá a falumegújításra, fejlesztésre be-
adott pályázatunkban is nagyon bízunk, melynek támogatá-
sából a kultúrház felújítását szeretnénk megvalósítani még az
idén. Szokásos rendezvényeinket is szeretnénk megtartani,
mindehhez segítségül hívjuk a településen mûködõ civil
szervezeteinket is. Elhangzott még a temetõ felújításával kap-
csolatos terv is az ülésen, amely többek között a sírkert kör-
nyezetének rendbetételét, kapuk építését is magába foglalja.
Az elmúlt hónapok történései a jól mûködõ Hóvirág Egye-
sületünkre is rányomta bélyegét, fontos feladatunk az egyesü-
let munkájának további támogatása, valamint felmerült az
igény a sportegyesület, a település sportéletének újraindí-
tására. Tehát lesz feladatunk bõven, hogy megfeleljünk az
elvárásoknak.

Választás után Tormaföldén
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Lenti és Vidéke

Gazdag programkínálattal
várta diákjait és az érdeklõ-
dõket március elején az

az „Arany
Napok” keretében. Kreatív –
hulladékot felhasználó – pályá-
zat, rajzverseny, klubkoncert, a
hagyományos non-stop olva-
sás, mellett neves vendégeik is
voltak. A zene terén

és tanítványai, a sport
vonalán pedig , a
magyar férfi kézilabda-váloga-
tott szövetségi kapitánya, aki-
vel aktuális „kézis” témákról
beszélgettünk:

– Egyik legfontosabb fel-
adatunk a kézilabda-sport nép-
szerûsítése, ezért is fogadom
szívesen az ilyen típusú meg-
hívásokat, mint a mai – vágott
a közepébe a neves szakember.

– Pozitív és negatív tapasz-
talataim is vannak, kezdeném
az utóbbival. Nagyon kevés az
utánpótláskorú nemzetközi
szintû játékosunk. Ezért is ala-
pítottuk meg a Nemzeti Kézi-
labda Akadémiát Balatonbog-
láron, melynek a fiatalok bent-

Arany
János Általános Iskola

Dobos
Sándor

Mocsai Lajos

– Két fantasztikus világ-
verseny után biztos volt idõ a
mélyebb értékelésre, elemzés-
re. Mi a véleménye az elért
eredményekrõl?

Mocsai Lajos is vendégük volt…
lakásos képzése, játéklehetõ-
ség biztosítása lesz a fõ fel-
adata. Pozitív tapasztalat pe-
dig, hogy kialakult egy olyan
csapatunk, amely küzdõképes-
ségben, „szerethetõségben” is
világszínvonalúvá vált, külö-
nösen az olimpián mutatott
heroikus küzdelmek által.
Egyébként az „összmagyar”
sportágak közül a negyedik
helyen állunk támogatásában
(népszerûségében pedig még
elõbb), amely annak a tükré-
ben is kiváló teljesítmény,
hogy az utóbbi öt évben szinte
dupla gyorsaságúvá váltak a
meccsek. A világbajnokság kap-
csán pedig kiemelném: nyol-
cadiknak mondtak minket úgy,
hogy az 5-8. helyért nem is
játszottunk. Nyugodtan mond-
hatjuk, ha a mi águnkról került
be három csapat a legjobb
négy közé, akkor mi az ötö-
dikek lettünk. Tehát felada-
taink adottak. A 2016-os olim-
piára még megvan a korosztá-
lyunk, az utódok kinevelése
pedig még hátra van.

dj

Mocsai Lajos a lenti diákok körében.

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán

Bazsika Gyulát
„Pa-

pit”

lenti Vö-
rösmarty Mihály Általános Is-
kola

, focista kö-
rökben ismertebb nevén

köszöntötték a közelmúlt-
ban csapattársai a városi te-
remlabdarúgó bajnokság utol-
só idei fordulóján, a

tornatermében.
– A sport szeretete gyer-

mekkoromra vezethetõ vissza,
késõbb a megyei II. osztályú
szintig jutottam a labdarúgás-
ban, majd különbözõ kispályás
csapatoknál fociztam egészen
nyugdíjazásomig. 2004-tõl vál-
tottam és a kapusposztot töl-

„Papit” köszöntötték
töttem be, öt kupát nyertünk
az évek alatt, például a senior
bajnokságban és voltam a ver-
seny „legjobb kapusa” is. Most
a Tip-Top csapatában játszom,
terveim szerint ma utoljára, de
„bulimeccsekre”, egy kis láb-
tengóra mindig kapható le-
szek – vallotta magáról a kivá-
ló sportember érdeklõdésünk-
re még a forduló elõtt,
akit ezúton is köszöntünk és
jó egészséget kívánunk továb-
bi sportteljesítményei eléré-
séhez.

(d)

A
2013. március

2-án , a

tartotta senior teremlabdarú-
gó tornáját. Az egyesület által
hagyományosan évente meg-
rendezett sporteseményen a
40 évnél idõsebb játékosok
vehettek részt, valamint csa-
patonként egy - egy 35 évnél

VM Sportlövõ és Szabad-
idõs Egyesület

Lentiben Vörösmarty
Mihály Általános Iskolában

Senior torna Lentiben
idõsebb játékos nevezésére is
lehetõség volt.

Eredmények: 1. Fregatt, 2. VM
Sportlövõ, 3. Tip-Top, 4. Páka,
5. Juszuf Rilex. Különdíjak. Gól-
király: Göncz Gyula (VM Sport-
lövõ - 8 gól). Legjobb játékos:
Március László (Fregatt). Leg-
jobb kapus: Igazi Károly (Fre-
gatt). Legjobb hazai játékos:
Bazsika Gyula (Juszuf Rilex).

A gyõztes csapat tagjai (hátsó sor balról): Igazi Károly, Kon-
koly István, Március László, Balogh Norbert, (elsõ sor) Pordán
Tamás, Pál Sándor, Csernovicz Attila, Mentes Attila.



12 2013. márciusLenti és Vidéke

Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról

100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény

Akció a
Sári Fotónál

Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117

E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 7-17

szombat 7-12

Jub Matt
belsõfalfesték

15l-es 150 m
elegendõ

2/1 réteg

•

Ár: 4.590 Ft

• Jub Classic
belsõfalfesték

15l-es 200 m /1 réteg
elegendõ

2

Ár: 5.590 Ft

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
Hirdetésszervezõket

keresünk a megye minden
részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve

30/378-4465.


