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„Mint szent ünnep megtartasson…”
A hagyományoknak megfelelõen a Szent Mihály templomban tartott ünnepi szentmisével kezdõdött Lenti Város
Önkormányzata Szent István
napi megemlékezése. Az ünnepség aztán a közelmúltban
felújított rendezvénytéren folytatódott, ahol elõször Szekeres

Végre!
Megérkeztek a
LEGO várva-várt
2. félévi újdonságai!

Frigyesné versmondó idézte
fel Bencze Lajos muravidéki
költõ István királyhoz írt gondolatait. Az ünnepség szónoka
Horváth László, Lenti polgármestere volt:
– Minden nép önazonosságát meghatározzák nagy történelmi személyiségei. Ezek kö-

Fotó: Sári Zoltán
Horváth László szegte meg az új kenyeret.
zött számunkra kiemelt helyet tünk, azóta elkészült, átadásra
foglal el elsõ királyunk…Egy került a rendezvénytér, melyen
évvel ezelõtt még közvetlenül számos kulturális és közösségi
(Folytatás a 2. oldalon)
a templom mellett ünnepel-

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban,
ahol szabadtéri és fedett élmény-, úszó-, gyógy-, és gyermekmedencék,
játszótér, sportpálya, az Európában egyedülálló Szent György Energiapark
kínál felüdülést és kikapcsolódást minden korosztálynak!

Felnõtt belépõ : 2 000 Ft
Felnõtt belépõ (pezsgõfürdõ + szaunahasználattal): 2 500 Ft
Gyermek belépõ (3-14 éves korig): 1 500 Ft

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-770
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„A hit mélysége is kell az erõhöz…”

A kitüntetett pedagógus kötetével, jegyzeteivel és a Magyar
Érdemrend Tiszti Keresztjével.
Szent István királyunk ün- utóbbi összefoglaló tanulnepe alkalmából magas állami mánykötete, a „Fénytörésben”
kitüntetést kapott Vargáné dr. címû esszégyûjteményrõl:
Geresits Gizella nyugalmazott
– Elmondható, hogy a meglenti pedagógus, aki több mint jelent tanulmánykötet egyfajnégy évtizedes példaértékû ta összefoglalója, gyûjteméelhivatott oktató-nevelõ mun- nye az eddigi munkájának?
kája elismeréseként a Magyar
– Valóban, emberrõl, lélekÉrdemrend Tiszti Keresztje ki- rõl, elmúlásról, az emberi kaptüntetést vehette át a buda- csolatokról, költészetrõl, szapesti ünnepségen.
badságról, annak megélési leA tanárnõt otthonában ke- hetõségérõl szól a könyv a kölrestük fel és kérdeztük leg- tõi, mûvészi sorsok, versek tük-

„Mint szent ünnep megtartasson…”

Fotó: Sári Zoltán
Köbli Tamás, Lenti új plébánosa szentelte meg az új kenyeret.
ünnep megtartasson, uralko(Folytatás az 1. oldalról)
eseményen vehettünk már dása alatt 1083-ban VII. Gerrészt. A magyarság és keresz- gely pápa által kijelölt augusztény hitvilág találkozását, ösz- tus 20-i napon avatták szentté
szefonódását népünk egyetlen István királyt… – hangzott a
személyhez köti, az államala- polgármester beszédében.
pító Szent Istvánhoz, aki a maA megemlékezés folytatáságyar államiság és keresztény- ban a helyét augusztus elsején
ség alapjait lerakó Géza fejede- elfoglaló Köbli Tamás lenti
lem fia, a honfoglalást vezetõ plébános áldotta meg az új
Árpád fejedelem ükunokája… kenyeret, majd Horváth László
Halála óta a magyarok tiszte- polgármester szegte meg azt.
lettel emlékeznek rá, László ki- A rendezvény a Félkótás Banrály 1090-ben elrendelte, hogy da Citera Együttes és a Kerka
Szent István napja, mint szent Tánccsoport mûsorával zárult.

rében, kortárs költõk világról
alkotott verses reflexiói által is
az én szövegértelmezéseimben. Összefoglaló mûnek tarthatjuk abból a szempontból is,
hogy nagy részük már megjelent különbözõ folyóiratokban, de ott mindig kötötte az
embert a terjedelem korlátja,
itt azonban lehetõség volt a
gondolatok bõvebb kifejtésére.
– A költészet alkotóként is
közel áll önhöz.
– Igen, most egy olyan idõszakot éltem át, amikor a családomban is sok tennivaló
akadt, az említett könyvem is
elvett az idõmbõl, úgyhogy a
költészetem egy kicsit háttérbe szorult. Weöres mondja:
„üres” lélekkel, kellõ befelé
figyelés nélkül nem lehet alkotni. Ennek ellenére szándékomban áll még a verselés, reményeim szerint hosszúra nyúló nyugdíjas éveim megadják
ezt a lehetõséget számomra,
amit nagyon kemény sorsom,
munkáséveim elvettek tõlem.
– Honnan ez a hit, akaraterõ, amely töretlenül hajtja
az alkotásban?
– Talán dolgos szüleimtõl
örököltem ezt a képességet, és
ifjúságom megvilágosulása okozta mindezt. Egy súlyos betegségbõl még mûtét elõtt gyó-

gyultam fel, és akkor jöttem rá
hitem erõsségére, amikor az
ego már nem elég, hanem a hit
mélysége is szükséges a gyógyuláshoz. Szent János és Pál
apostol is mondja: Isten temploma vagytok és Isten lelke
lakik bennetek. Ha már a szülõket említettem, szeretném
elmondani, hogy milyen nagy
szerepük van a gyermek sorsának alakulásában, hiszem õk
a világba indító erõk még a
születés pillanata elõtt és ne
felejtsük, olyan fontos mindez,
hogy a Gondviselés még szülõpótlót is küld a családoknak
adott helyzetben.
– Hogyan fogadta, hogy évtizedes munkáját ilyen magas
szintû elismeréssel jutalmazták?
– Összecsaptam a kezem és
arra gondoltam, hányan megérdemelték volna akár szûkebb ismerõseim közül is
ugyanezt. Azonnal bevillant,
hogy az elõbb említett vaskos,
közel hatszáz oldalas kötetet
sokan megismerték, talán ez is
segített felterjesztõim javaslatát illetõen. Egyébként a Néprajzi Múzeum termében egy
nagyon megható, szép ünnepségen Navrasics Tibor miniszterelnök-helyettestõl vehettem
át a kitüntetést.
dj
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Falunap Tormaföldén Becsengettek…
Tormafölde Község Önkormányzata és a Tormaföldi Hóvirág Egyesület közösen szervezte a legutóbbi falunapot,
melynek eseményeirõl Kondákor József polgármestertõl
kértünk tájékoztatást:
– Falunapi rendezvényünk
a hagyományoknak megfelelõen szentmisével kezdõdött,
majd délután labdarúgó-mérkõzéssel folytatódott a program. Sajnos az idõjárás nem
fogadta kegyeibe a rendezvényünket, így az esõ miatt a
tervezett szabadtéri programokat csak a kultúrházban
tudtuk megtartani. Kedves
vendégeink jó hangulatát elsõ

fellépõnk, Dred & Doris hozta
meg. Következõ fellépõnk a zalaegerszegi Zabszalma Együttes volt. A falunapi rendezvény
megkoronázásaként a máig töretlen népszerûségnek örvendõ Szûcs Judit lépett színpadra, aki igazán színvonalas és
hangulatos produkcióval várta az idelátogatókat. A szórakozást a Brazsil Borház
borainak kóstolása egészítette
ki, bízunk benne, hogy minden érdeklõdõ megtalálta a
számára megfelelõ kikapcsolódást a falunapon – hangzott Kondákor József tájékoztatójában.
dj

Nagy sikere volt Szûcs Juditnak.

Tisztelt Megrendelõim!

Vajdáné Farkas Katalin
A tanévkezdéssel kapcsolatos kérdéseinkkel kerestük
meg Vajdáné Farkas Katalint,
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Lenti Tankerületének igazgatóját.
– A tankerületben (ezen belül Lentiben) hány iskolában
hány diák kezdi meg tanulmányait a 2013/14-es tanévben?
– A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Lenti Tankerületéhez hat általános iskola (kettõ tagiskolával), egy
gimnázium és szakközépiskola
és egy gyógypedagógiai intézmény tartozik. Ezen intézményekben összesen 1796 tanuló
kezdte meg tanulmányait a
2013/14-es tanévben.
– Hány tanintézetben történt vezetõváltás? Volt-e fennakadás a tankönyvellátásban?
– Vezetõváltás egyetlen intézményben sem történt. Au-

gusztusban valamennyi intézményben megérkeztek a tankönyvek, melyet az intézmények a Cello-n keresztül
rendeltek meg. Fennakadás
egyetlen intézményben sem
volt a tankönyvellátásban. A tanulói adatok változásakor (elköltözés vagy beköltözés) módosításra kerül a tankönyv
megrendelés.
– Voltak-e jelentõsebb felújítások, bõvítések az oktatási intézményeknél?
– Nyáron valamennyi intézményben állagmegóvó karbantartási munkálatokat végeztünk, melynek keretében egészségügyi meszelést, vizesblokkok felújítását, járólapok, csatorna részleges cseréjét, tetõszigetelés javítását és egyéb
festési és asztalos munkálatokat végeztünk. A jelenlegi intézményrendszer megfelel a
feladatellátásnak, ezért bõvítés
az intézményhálózatban nem
történt.
A tankerülethez tartozó
iskolák: Arany János Általános Iskola (Lenti), Vörösmarty Mihály Általános Iskola (Lenti), Buda Ernõ
Körzeti Általános Iskola
(Lovászi), Móra Ferenc Általános Iskola (Rédics), Kerkai Jenõ Általános Iskola
(Csesztreg), Öveges József
Általános Iskola (Páka),
Gönczi Ferenc Gimnázium
és Szakközépiskola (Lenti),
Móricz Zsigmond EGYMI
(Lenti).

Ezúton ajánlom fel bármely hazai
és külföldi úti célra
19 személyes, légkondicionált
Volkswagen LT kisbuszomat.
Az ülések karfás, dönthetõ,
szélesíthetõ, magas támlás kivitelûek,
hosszabb távon is kényelmesek.

ÁRAJÁNLATOM: 180 Ft + ÁFA / KM
(50 km alatti futásteljesítmény esetén 5.000 Ft+ÁFA/óra)
Megtisztelõ érdeklõdésük esetén elérhetõ vagyok a
• nauratyill@gmail.com e-mail címen
• +36-30/ 97 98 999-es telefonszámon
• 92/ 327 777-es üzenetrögzítõs faxon.
Tisztelettel:
Nauratyill József

www.zalatajkiado.hu

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Dobogós helyen a Lenti Termálfürdõ!

Vonzerõ a Lenti Termálfürdõ.
A Zalai Hírlap az idei évben
is meghirdette a legkedveltebb
zalai nyaralóhelyek versenyét.
Ismét Balatongyörök, Gyenesdiás, Hévíz, Kehidakustány,
Keszthely, Lenti, Vonyarcvas-

hegy, Zalaegerszeg és Zalakaros vett részt a megmérettetésen, amely a településeken
vendégeskedõk véleményére
épült. Az augusztus elején végzett felmérés során tíz kérdést

(a fürdõ rendezettsége, a vendéglátás, a programkínálat, a
tisztaság, a közbiztonság, a
vendégszeretet stb. vonatkozásában) tettek fel a hazai és
külföldi turistáknak, amelyekbõl az egyik vonatkozott az
adott település fürdõjére. A
„Mennyire elégedett a strand
rendezettségével?” kérdésre a
fürdõkre adott értékelések
alapján a következõ rangsor
alakult ki:
1. Zalaegerszeg 341 pont
2. Vonyarcvashegy 339 pont
3. Lenti 337 pont
4. Balatongyörök 332 pont
5. Gyenesdiás 330 pont
6. Hévíz 326 pont
7. Kehidakustány 323 pont
8. Zalakaros 316 pont
9. Keszthely 297 pont
A Lenti Termálfürdõ ismét
a dobogós, 3. helyen végzett,
alig 4 ponttal lemaradva az

„Kijárat a mindennapokból”
A „Shanghai Express” Lentiben
Elõször szerepel Magyarországon országos turnén a Kínai Állami Cirkusz társulata!
Kína a cirkuszmûvészet õshazája, ahol a látványos, akrobatikus produkciókat bemutató színházak elõadása már idõszámításunk elõtt 2000 évvel
nagyon kedvelt szórakozás volt.
Lentiben is bemutatják tudásukat a Kínai Állami Cirkusz és az Exit Cirkusz mûvészei egy közös produkcióban a
„Shanghai Express” címû mûsorukkal. A programban látványos, játékosan elõadott egyedülálló produkciókat láthat a
kedves közönség. A kínai
cirkuszmûvészet legjellegzetesebb produkcióit mutatják be:
egyensúlyozás a porcelán vázákkal, különleges kalapzsong-

Különleges állatprodukciókat is láthatnak Lentiben.
lõrök, ugráló kötél produkció,
kéz a kézben erõegyensúlyozó
mûvészek, kínai specialitás a

Akció a
Sári Fotónál
Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról
100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény
Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117
E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

dinamikus talaj akrobatikát bemutató mûvészek, akik a több
különbözõ méretû karikán keresztül szaltóznak. Természetesen megjelenik a színpadon a
tradicionális „kínai oroszlán”.
A kínai vendégmûvészek
mellett az Exit Cirkusz fesztivál díjas mûvészeit is láthatja
a közönség, különleges állatprodukciókkal: chiwawák, makákó és rézusz majmok, indiai
futókacsák, amerikai törpe malacok. Továbbá légtornászok,
labdazsonglõr, a cirkusz elmaradhatatlan produkciója, az
Exit Cirkusz bohóca szórakoztatja a nézõket.

elsõ helyezett Zalaegerszeg és
mindössze csak 2 ponttal elmaradva a második helyen
végzett Vonyarcvashegytõl. A
termálfürdõk tekintetében pedig egyértelmûen maga mögé
utasította Hévízt, valamint a
zalakarosi és a kehidai termálfürdõket.
A települések összesített
eredménye alapján is jól teljesített Lenti, ahol a város a 4.
helyen végzett a 9 település
versenyében.
1. Zalaegerszeg 3 362 pont
2. Vonyarcvashegy 3 352 pont
3. Hévíz 3 346 pont
4. Lenti 3 304 pont
5. Gyenesdiás 3 282 pont
6. Balatongyörök 3 256 pont
7. Kehidakustány 3 131 pont
8. Zalakaros 3 116 pont
9. Keszthely 2 901 pont
A vendégek értékelése alapján és ennek fényében Lenti
büszke lehet fürdõjére, mivel
szolgáltatásainak kínálatával és
színvonalával kivívta a turisták
elismerését. A fentiek is bizonyítják, hogy maga Lenti és a
termálfürdõ jelenlegi szolgáltatásai kínálatát tekintve is
kedvelt vonzerõ a turisták
számára.
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Csereüdültetés a testvérváros gyermekeivel
Budapest-Terézváros négy
iskolájából érkeztek kiránduló
gyerekek Lentibe a napokban,
ugyanekkor a helyi Arany és
Vörösmarty általános iskolák
tanulói Terézváros Dunabogdányban lévõ nyaralójában
táborozott, tájékoztatott Horváth László polgármester a
megvalósult csereüdültetésrõl.
– A testvérvárosi kapcsolatunk építését ezáltal az általános iskolai korosztályra is sikerült kiterjesztenünk, kísérõkkel együtt közel 50 fõs kirándulócsoportot alkot a lenti

delegáció – tette hozzá a polgármester. – A budapestieknek a festõi szépségû környezetben lévõ egykori laktanyánk
területén lévõ ifjúsági szállás
nyújt pihenési lehetõséget, melyért külön köszönetet mondanék Fülöp Andrásnak. Továbbá a lenti fürdõt is ingyen látogathatják, amiért szintén köszönet illeti a fürdõ vezetését.
A kiránduló csoportot éppen a lenti Vörösmarty Mihály
Általános Iskola étkezdéjében
értük utol, ahol a gyermekek
elmondása szerint nagyon

Aszfaltozás két ütemben
A téli idõjárás okozta útkárok miatt vis maior pályázatot
nyújtott be Lenti Város Önkormányzata – tájékoztatott Horváth László polgármester.
– Lentinek 70 km saját úthálózata van, amelynek karbantartása nem kis feladatot
ad a városvezetésnek. Ehhez
kaptunk most állami segítséget, melynek elsõ ütemében a
Táncsics út aszfaltozása kezdõdött meg, elõtte helyreállították az aknafedeleket, valamint a szegélyeket. A szeptemberi, második ütemben
folytatódik az elkezdett útsza-

kasz további javítása, amely a
Táncsics úton a lovarda keresztezõdéséig tart majd, mondhatnám azt is, hogy azé a szakaszé, amelyet az idelátogató
turisták leginkább használnak.
Az említett útszakaszon kívül a
Hegyalja út is megújul kavicsozással, kátyúzással, a Lentihegyen is végzünk javításokat a
különösen károsodott részeken,
például a bolt és a felsõ buszforduló között, megtörténik a
máhomfai áteresz javítása és
Mumorban a járdaszakaszé, melynek felújítását már a ciklusprogramban is megígértünk.

Finom ebédet szolgáltak fel a GESZ dolgozói.
finom ebédet szolgáltak fel a
GESZ dolgozói.
– Budapest III. kerület
négy iskolájából válogattuk ki
a kiránduló gyermekeket, elsõsorban a hátrányos helyzetû
tanulókat bevonva a táborba –
mondta érdeklõdésünkre Léder Éva kísérõ tanár. – Immár
második alkalommal kirándulunk ide Lenti térségébe és az
vált a gyakorlattá, hogy a helyi

kínálatból magunk állítjuk
össze a napi programot.
– Mit választottak az idén?
– Jártunk a lendvadedesi
tónál, tegnap az Õrségben tettünk kirándulást, ma a lenti
fürdõben voltunk, amely nagyon szép ajándék volt a számunkra. A továbbiakban kisvasutazunk és a lendvai bográcsfesztiválra is ellátogatunk majd.
dj

Magyarországon országos turnén elõször:
Az Exit Cirkusz és a Kínai Állami Cirkusz
koprodukciója:

„Shanghai Express” címû mûsora

Sikeresen pályázott az önkormányzat az útkárok kijavítására.

HIRDETÉSÉT

LENTI
Vörösmarty Általános Iskola mellett
szeptember 07-tõl - szeptember 08-ig

feladhatja a

Ne feledjék: EXIT-kijárat a mindennapokból!

Lenti és Vidéke

Elõadások idõpontjai:
Szombat: 15.00 és 18.00 órakor
Vasárnap: 11.00 órakor

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

Információ és jegyrendelés: 06 30 693 46 32 • www.exitcirkusz.hu
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Falunap Lovásziban Szívás…

A zalaapáti harmonika zenekar is fellépett.
A Lovászi Községi Önkor- megköszönöm a fellépõknek a
mányzat, a Lovászi Olajbá- nyújtott produkciót és a támonyász Kulturális Egyesület, a gatóinknak önzetlen hozzáálLovászi Olajbányász Nyugdí- lásukat.
– Milyen eseményekkel várjas Klub, a Kerka-völgye Baráti Kör Egyesület szervezésé- ták a falubelieket?
– A teljesség igénye nélkül
ben tartották meg falunapi
programjukat a lovásziak. Lé- a már jól bevált fõzõverseránt Ferenc polgármestertõl nyünkkel indítottuk a napot,
megtudtuk, hogy legnagyobb aztán a gyermekek számára
örömükre az idõjárás is kedve- aszfaltrajz-verseny, arcfestés és
zõnek bizonyult az egész na- csillámtetoválás volt, majd a
pos programhoz, továbbá ér- Zabszalma együttes adott kondekességként az idén tombola- certet. A kulturális mûsorunk
sorsolás is volt, melynek fõ- sokszínû volt, slágermix, openyereménye a Határmenti Ko- rett, néptánc, harmonika és
rona Kft. felajánlása, egy kb. citeraszó, népdalok nyújtottak
szórakozást. Mindezek közben
45 kg-os disznó volt.
– Igazi piknik hangulatban egészségügyi szûrésen vehettelt a nap, sok-sok fellépõvel, tek részt az érdeklõdõk a mûreményeink szerint minden velõdési házban, ahol vérnyokorosztály megtalálta a megfe- mást, vércukor, koleszterin
lelõ kikapcsolódást, feltöltõ- szintet mértek a megjelentekdést a falunapunkon – mondta nek. Az estet végül a FlamingóLéránt Ferenc. – Ezúton is bál zárta ugyanitt.

Fogadóórák
Horváth László polgármester,
Ferenczi Róbert alpolgármester
fogadóórájára a 92/553-912-es telefonszámon lehet jelentkezni.
Települési képviselõk fogadóórái:
Héra József
2013. szeptember 2-án (hétfõn) 15.00-16.00 óráig,
Árkovicsné Pezzetta Claudia
2013. szeptember 4-én (szerdán) 9.00-10.00 óráig,
Vatali Ferenc
2013. szeptember 4-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig,
Gáspár Lívia
2013. szeptember 11-én (szerdán) 13.00-14.00 óráig,
Dr. Fekete Zoltán
2013. szeptember 17-én (kedden) 15.00-16.00 óráig.
Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem
Városrészekben tartandó fogadóórák:
Héra József
2013. szeptember 2-án (hétfõn) 16.15- 17.15 óráig a
mumori kultúrházban,
Vatali Ferenc
2013. szeptember 4-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,
Drávecz Gyula
2013. szeptember 9-én (hétfõn) 18.00-19.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében,
Gáspár Lívia
2013. szeptember 11-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig a
máhomfai kultúrházban,
Gáspár Lívia
2013. szeptember 11-én (szerdán) 18.00-19.00 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban
fogadják az érintett városrész lakóit.

Elõször a szem sarka kezd
viszketni.
Ez elviselhetõ, de felidézi
a tavalyi szezon kínjait, s ettõl
és innentõl már szenved az
ember, most még csak a félelemtõl.
Ebben a stádiumban beszerzések, gyógyszerek, szemcsepp, orrspray, majd szakorvossal felíratni az injekciót,
a hosszú távon igen káros
szteroid készítményt.
Egy pillantás a naptárra,
talán még van két-három jó
napunk, csak meleg ne
legyen…
Aztán megjön a torokviszketés, én kenyeret, kenyérhéjat szoktam szárítani, majd
rágatlanul lenyelni, az szinte
vág, kapar.
Ellenõrizzük még a kálcium készletet, betárazunk,
majd várunk.

Augusztus végén ödémás
duzzanat a légcsõ táján, ott is
szorul az oxigén, pár nappal
késõbb asztmatikus tünetek,
s ami levegõ lejut, az csak
sípol…
Ijesztõ éjszakák – az
asszony bezzeg alszik – jeges
víz, pezsgõtabletta, jobb oldalra fordulni, akkor a bal
orrjárat tisztul.
Nyelni csak orrfúvás után,
de az orrom két hete sebes,
étkezni csak otthon, azt is
csak egyedül.
Levegõn keveset, csak szél
ne legyen, biciklit eltenni, a
kisfiammal majd jövõre túrázunk, ügyesebben kellett volna tervezni.
Aztán múlnak a hetek.
Egyre kevesebb alvás, lidérces éjszakák, ingerült fáradt nappalok, ezoterikus olvasmányok az élet értelmé-

„Õk idõben kaszálnak.”
Várunk, mint háborús
idõkben a légópincékben
szoktak.
Aztán egyik éjjel eldugult
orral ébred az ember, de szájon át még megy, Istenem, ha
csak ennyi maradna, hátha ez
az új gyógyszer…
Legalább az orrsövényem
ne lenne ferde, s nem az
ijesztõ csúnyaságom miatt,
ennek haszna is lehet, egy kis
selypítés, raccsolás, némi családfakutatás, aztán jöhet a
média, a képernyõ…
Így azonban nem megy le
a levegõ!

rõl, talán nem is baj, ha létformát váltunk.
Hát ilyen.
Közeleg a parlagfûszezon…
Ps. Ezt a néhány sort
természetesen nem pollenallergiás sorstársaimnak írtam.
Biztos vagyok benne, hogy
õk idõben kaszálnak.
-najó Kedves Olvasóink! A
parlagfû bejelentõ oldal
linkje a következõ: http://
www.parlagfû.com/?page
_id=72

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!

2013. augusztus

Pákaiak Pécsett
„Polgárok európai éve 2013”

A pákai csapat a baranyai megyeszékhelyen.
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Bicsákné Brenner Anikó szervezõ tájékoztatta lapunkat legutóbbi programjukról amikor is a „Polgárok európai éve
2013” projekten vettek részt a pákai Német-Magyar Baráti Kör tagjaiként a Pécsett megrendezésre került találkozón.
– Német, litván, francia és lengyel fiatalokkal találkoztunk az egyhetes találkozón, elõször azonban településünkön
láttuk vendégül a wesendorfi testvérváros
csoportját – egészítette ki a tudnivalókat
a szervezõ. – Az eseményen minden nap
más ország mutatkozott be a „Workshopok” alkalmával, amelyhez különbözõ
prezentációkat készítettek a csapatok. A
magyar prezentációt sok-sok játékos feladattal színesítettük. A diavetítést Kerese
Virág, Mészáros Tekla és Bicsák Bálint németül készítette el.
– Egyéb programokra is volt lehetõségük?
– Természetesen. Felfedeztük Pécs városát idegenvezetõi kísérettel, jártunk a
siklósi várban, megmártóztunk ugyanitt a
termálfürdõben, de emlékezetes volt a
bikali élménypark középkori városa, vagy
az abaligeti barlang is – hangzott a beszámolóban.
dj

Közeledik a szüret
Borkóstolással, szakmai elõadással
egybekötött programon vettek részt
legutóbb a Lenti Kertbarát Kör Egyesület tagjai.
– Foglalkozásunk témája Hetényi
János elõadása köré szervezõdött, a teskándi hegyen, dr. Tánczos Frigyes birtokán, aki vendéglátónk jó barátja és
aki Mecseknádasd - Decs ( szekszárdi
borvidék) határában gazdálkodik 36 ha
szõlõültetvényen – mondta a szakmai
napról Röszler Attila, az egyesület
elnöke. – Teljes körû képet kaphattunk
a szõlõmunkálatoktól kezdve, a gondozás, felkészülés a szüretre, a szüret idejének megválasztása, szõlõerjesztés témákban és tagságunk értékelése alapján elmondhatom, hogy igen színvonalas volt az elõadás.
– Mibõl állt a további program?
– Elõadónk bemutatta a borait, hathét féle nedût is megízleltünk, és ezek
után „specialistáink” (Puskás, Molnár,
Zakály urak) fõztjét ettük meg, amelyben most sem csalódtunk. Végül baráti
beszélgetések következtek, amelyek természetesen továbbra is a bor körül, a
szüreti elõkészületek körül zajlottak.
– Nagy sikere van önöknél az ilyen
egynapos rendezvényeknek!
– Igen, ezeket mindig közel esõ pincékhez, borászatokhoz szervezzük, mindig neves elõadókkal, igényli a tagság a
szakmailag is magas szintû programokat.

www.zalatajkiado.hu
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Gutorföldi csatlakozás
– a „Magyarország legszebb konyhakertje” programhoz
A
„Magyarország legszebb konyhakertje” projekthez
való csatlakozás önkormányzati szerzõdéskötéssel járt,
melyet Karcag várossal kötött meg a
gutorföldi önkormányzat – tudtuk
meg Nyakas István
polgármestertõl.
– Plakátokon hirdettük meg a lehetõséget, s nagy örömünkre a szervezõ,
kapcsolattartó Fercsák Lászlóné mellett további kilenc
jelentkezõ kért nevezési lapot a programhoz – tette hozzá a polgármester.
– A projektrõl a
Zalaegerszegi Ha- „Vitaminbomba” az egyik zártkertbõl…
gyományápoló Kertbarát és jelentkezések után Belsõ AndKulturális Egyesület közgyû- rás alpolgármestert, Horváthlésén kaptam tájékoztatást, né Salamon Ágnest, a mûvelõmint kertbarát tag – veszi át a dési ház vezetõjét és Csordás
szót – Fercsák Lászlóné. – A Rózsát kértük fel zsûritagnak.

Együtt megyünk szemlézni a
szerzõdéskötéskor kapott útmutatás alapján a kerteket.
– Gondolom önöknek már
nagyobb tapasztalatuk van a
kertészkedésben…
– 2008-ban az országosan
meghirdetett IV. Kertvetélkedõn „Kiemelt elsõ helyezést”
értünk el a férjemmel, ami további erõt adott a munkánkhoz, így a mai napig is folytatjuk a tevékenységünket.
Megtudtuk még, hogy a házaspár a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége
által 2013. június 7-én „Elnöki
dicséretben” részesült kiemelkedõ tevékenységéért, amit
személyesen Dr. Szent-Miklóssy Ferenc, a „Kertészek és
Kertbarátkörök Országos Szövetsége Budapest” elnöke adott
át nekik a Zalaegerszegi Hagyományápoló Kertbarát és

Kulturális Egyesület 45. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségen.
– Milyen kerteket gondoznak a helyiek? – fordultunk
kérdésünkkel ismét Fercsák
Lászlónéhez.
– Mini kategóriában gyógyés fûszernövénykerttel jelentkezett 1 fõ, a többiek normál
kert, zártkerti zöldséges, valamint zártkerti gyümölcsös kategóriákat jelöltek meg.
Az elsõ szemle után még
egy jelentkezõnk akadt, így
véglegesen 11 fõbõl áll a csapat. Az eredményhirdetést
egyébként szeptember elejére
tervezzük, addig be kell fejezni
a szemléket, kimutatást kell készíteni az eredményekrõl, a fotókat is rendezni kell és ha lesz,
akit a zsûri országos nevezésre
jelöl, videófelvételt kell készíteni a gazdáról és kertjérõl.

A Hetési Kézmûves Sajtmûhely
várja kedves vásárlóit!
Kínálatunk:
tehéntejbõl készült friss és érlelt sajtok,
házi túró, tejföl, vaj, orda, natúr joghurt.
Kecsketejbõl készült termékeink:
friss és érlelt sajtok.
Termékeink megtalálhatók: Resznek, Mártírok utca 24.
vagy a lenti piacon.
Telefon: 06/70/321-2144. resznekisajt@gmail.com
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal
mezõgazdasági termelõk indulásához a 2012. évben igényelhetõ támogatási kérelmemet jóváhagyták.
A 40 000 euró támogatásból új gazdaságot kívánok létrehozni.
Gazdaságom fõ tevékenysége tejtermelõ szarvasmarhatartás lesz.
Horváth László Gábor
Resznek

2013. augusztus

Családi napközi nyílt Lentiben

Maja a méhecske néven
családi napközi nyílt a közelmúltban Lentiben. Az ünnepélyes átadón Horváth László
(képünkön) polgármester kifejtette, az önkormányzat elvi
együttmûködését adta a vállalkozás elindításához, fontos,
hogy ezzel a kezdeményezéssel is bõvülnek a kisgyermekes
szülõk elhelyezési lehetõségei.
– Bölcsõdénk teljes létszámmal, 51 fõvel mûködik
jelenleg, így jó ez a szolgáltatás
a városnak. Együttmûködésünk alapját képezi, hogy hozzájárultunk ahhoz, hogy igénybe vegyék a bölcsõde konyhájának kapacitását a gyermekek
étkezéséhez – fejtette ki Horváth László. – Ez a kiscsoportos forma népszerû lehet a
szülõk körében, továbbá elhelyezkedésüket, a munkába való
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visszatérésüket is elõsegítheti
a jövõben.
Wünsch Annamáriát, a
WÜN-CSANA Nonprofit Kft.
ügyvezetõjét a vállalkozással
kapcsolatos
elképzelésükrõl
kérdeztük:
– Nagyon sok problémám
volt korábban azzal, hol helyezzem el a gyermekeimet, ha
például a hivatalba kellett
mennem ügyet intézni, vagy
nagyobb bevásárlást kellett
tennem és biztos körülmények
között szerettem volna tudni a
családomat úgy, hogy ne kelljen egész napos ellátásba, bölcsõdébe íratnom gyermekemet – kezdi vállalkozásuk kezdetével gondolatait Wünsch
Annamária. – Aztán tájékozódva más szülõk véleményérõl,

nekifogtunk a családi napközi
kialakításának.
– Milyen támogatást kaptak ehhez?
– A TÁMOP 2.4.5 12/1 azonosítású pályázatra sikeresen
jelentkeztünk, így újítottuk fel
azt az épületet, ahol napközbeni ellátást biztosítunk, nem
csak egész napra, hanem félnapra, akár egy-egy óra idõtartamra is a kisgyermekeknek. A felújítás mellett mûködésre is nyertünk összeget, így
20 hónapig a beiratkozóknak
csak az étkezési díjat kell kifizetniük. Egyébként minden
ötödik gyermek után újabb dada felvétele szükséges a napközibe, így jelenleg két csoportot
alakítottunk ki, két fõ nyolc
órában foglalkoztatott, kettõ
pedig hat órában van alkalmazásban napközinkben.
– Szavaiból az derül ki,
hogy inkább hiánypótló lesz a
létesítményük, sem mint konkurenciája a meglévõ oktatási intézményeknek.
– Mi is így gondoljuk. Nagyon szeretnénk együttmûködni a bölcsõdével, óvodákkal, a célcsoportunk ugyanaz,
de nyitva tartásunkkal, akár
hétvégi szülinapi zsúrjainkkal,
a baba-jóga, baba-mama klub,
balett foglalkozások és egyéb
programjainkkal inkább pluszt
kívánunk nyújtani a lenti családoknak.
dj

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Csak semmi pánik…
József úgy gondolja, hogy
jó konyhájuk van, bár felesége szerint ez nem így van.
Annak idején hamar kiderült, hogy mit kellett volna
másképp csináltatni. Ezeken a felesége a mai napig
bosszankodik, hiszen nap,
mint nap szembesül velük.
József az ebbõl eredõ vitákat az „utólag könnyû okosnak lenni” mondattal szokta
lezárni. Ez egy ideig mûködött. Azonban felesége,
barátnõi hatására egyre gyakrabban áll elõ a konyha átalakításának ötletével. József ettõl nem lett boldog,
sõt a pánik kezdett úrrá lenni rajta. Eszébe jutott, hogy
annak idején mennyi küzdelemmel járt a mostani konyhájuk létrehozása. Mennyi
mindenben kellett dönteni.
Mindent elõre ki kell találni,
hol és milyenek legyenek a
bútorok. Mindennek legyen
helye, de még se legyen túl
zsúfolt. A gépeket kiválasztani egy rémálom, nehéz
eldönteni a sok funkcióból mire van szükségük és
mire nem.
Amin viszont leginkább
aggódott, hogyan lehetne
a feleségét bosszantó megoldásokon változtatni, mert
ha nem sikerül, akkor
megint évekig hallgathat
miatta.
József csak semmi pánik! – mondta felesége – a
fogadat se magad húzod ki.
Itt az ideje, hogy szakemberhez forduljunk. Itt van
az mxm lakberendezés, régóta csinálják, értenek hozzá.
Látványtervet
készítenek,
így elõre látjuk milyen lesz.
Ha tetszik, le is gyártják.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Családi Nap Zalabaksán
Zalabaksa önkormányzata minden évben igyekszik egy nagyobb
rendezvényt
szervezni a lakosságnak – tudtuk meg
Horváth Ottó polgármestertõl a Családi
Nap kapcsán.
– Az idén egy TÁMOP pályázat mellé
rendeltük szerény anyagi eszközeinket, bízva
abban, hogy meg tudjuk szólítani a rendezvénnyel a falu, a térség
minden korosztályát –
tette hozzá a polgármester. – Emellett megpróbáljuk kihasználni
a helyi vállalkozók, kü- A kiállítás egy részlete.
lönbözõ hobbinak hódoló helybéliek körét, hiszen bemutatkozási lehetõséget biztosítunk számukra, gondolok itt Szente
Rudolfra, aki veterán motorjait állította ki,
vagy Nagy Lászlóra, aki a rendezvényünk
tiszteletére beüzemeli a helyi malmot.
Most ért véget a „Múltunkból a jövõnk”
pályázathoz kapcsolódó kézmûves táborunk, ahol félszáz gyermek a tojásmûvesség és textilmûvesség titkaiba nyerhetett
bepillantást, az õ mûveik is bemutatásra
kerültek. Egy másik, ugyancsak most nyíló
kiállításon pedig Szak Zita amatõr alkotó
mutatkozik be, tehetségét látva reményeink szerint a közeljövõben már mûvészként köszönthetjük õt. Nem feledkez-

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

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

hetünk el hagyományápoló kertbarát körünkrõl, tagjai a helyreállított cséplõgéppel mutatják be a mezõgazdasági
munka egyik fázisát.
– Kétharmadához érkezett a „Múltunkból a jövõnk” programsorozat, az elsõ
harmadban citerázni, fõzni és drámajátékot tanulhattak az érdeklõdõk, a nyári,
második szakaszban pedig a kézmûvességé volt a fõszerep – teszi hozzá a Virágh
Enikõ projektfelelõs. – Az itt született
alkotásokat mutatjuk be kiállításunkon.
– Mi volt az elsõdleges céljuk a pályázattal?
– Elsõdleges célunk a pályaorientáció
volt, hogy a gyerekek megtapasztalhassanak különbözõ foglalkozásokhoz kapcsolódó tevékenységeket, olyan szinten,
hogy mindez késõbb segítse a pályaválasztásukat is.
dj
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Nem mondanak le az éremrõl Lentiben
Lényegesen erõsebb lett a megyei I. osztály
Lapzártáig két fordulóra
került sor a megyei I. osztályú
labdarúgó-bajnokságban, ahol
jól rajtolt a Lenti TE, hiszen
elõbb Zalaegerszegen, a Becsali-Tungsram ellen nyert, majd
a most felkerült, s jelentõsen
megerõsödött Letenyét gyõzte le.
– Milyen változások történtek nyáron a keretben? –
kérdeztük Fehér Rudolftól, a
Lenti TE elnökétõl.
– Négy alapember távozott
az ezüstérmes csapatból. Kozári Gábor visszament Letenyére, Nagy Dániel, Takács Gergõ
és Balla Ádám pedig Szlovéniába igazolt. Az átigazolási
szezonban mindig az jelenti a
gondot, hogy megjelennek az
álmenedzserek, s viszik a játékosokat Szlovéniába vagy Auszt-

A 2012/13-as bajnokság ezüstérmes csapata. Nem lesz könnyû megismételni ezt a szereplést,
hiszen jóval erõsebb lett a mezõny.
riába. Ez nem csak nálunk
okoz problémát, hanem azok-

Mindig a csapat volt a fontos…
Özv. Kozma Gyulánéval beszélgetünk abból a meggondolásból, hogy lapunk hasábjain korábban megjelent Lenti
tekesportjáról szóló cikkünk. Úgy korrekt, hogy tulajdonosi
szemszögbõl is megvilágítjuk a kialakult helyzetet:
– Két család, tulajdonos vállalkozásának indult a tekecsarnok megépítése immár 15 évvel ezelõtt – kezdi az emlékekkel
Kozma Gyuláné. – Úgy gondoltuk, hogy gyermekeink számára lehet majd megélhetési forrás a késõbbiekben, hiszen több
mint egy családi ház értéke lett befektetve. Aztán a sors másképp rendelkezett, olyan is volt, amikor hónapokig egyedül
vezettem a tekecsarnokot, aztán azért, hogy a csapat megmaradjon, arról döntöttünk, kiadjuk egy olyan vállalkozásnak a
pályát, amelynek szívügye a csapat, a tekesport, tehát nem
csak a büfé mûködése számított.
– Hogyan folytatódott az ügy?
– Szerzõdésünkben nem kértünk bérleti díjat, éveken keresztül a keletkezett költség és a csapat további mûködtetése
volt a megállapodás tárgya. Kétévenként frissítettük szerzõdésünket, majd tavaly merült fel – férjem betegsége következtében – elõször a gondolat, hogy most már bérleti díjat is
kérnünk kellene a létesítményért. Arra is gondoltunk, hogy
ebbõl felújítanánk az épületet – szükség is lett volna rá egy
hõhíd okozta penészesedés miatt –, de nem sikerült megegyeznünk és a csapat jövõje miatt aztán minden maradt a
régiben. Hangsúlyoznám, az évek során többször felmerült,
hogy eladjuk a létesítményt, nem volt gazdaságos nekünk az
egész, ennek lehetõségét, a felmondási idõt mind-mind tartalmazta a megállapodás és a végsõ döntésünkrõl is elõre és
idõben értesítettük az illetékeseket. Férjem halála után a
tulajdonosok aztán döntésre vitték a dolgot. Megszüntettük a
csarnok mûködését, de a sport érdekeit, megmaradását figyelembe véve szakemberrel bontattuk le az automatikát, azt
félretettük azzal a szándékkal, ha komoly érdeklõdõ akad, aki
megépít egy pályát, felajánljuk számára a legalább egymillió
forintot érõ készüléket. Úgy gondoltam, hogy ezeket a tényeket mindenkinek ismernie kell a városban. Mi megalapoztuk a
tekesportot Lentiben, több mint 15 évig sikeresen mûködött
támogatásunkkal. Több száz embernek biztosított sportolási
lehetõséget, de tovább, ebben a formában – a fent említett
okok miatt – már nem mûködhetett.
dj

nál a csapatoknál, ahol – hozzánk hasonlóan – komolyan
veszik az utánpótlásnevelést.
– Kik érkeztek?
– Csesztregrõl Pesti Tamás,
Pákáról pedig Szalai Ádám.
Mindketten visszatértek Lentibe,
hiszen itt kezdõdött a pályafutásuk. Az ifibõl négy játékos
került fel a keretbe, közülük
Sárkány Bence az elsõ két találkozón kezdõként lépett pályára.

– Mi a célkitûzés a 2013/14-es
bajnokságban?
– Az 1-5. hely valamelyikének a megszerzését tûztük ki.
A Hévíz és a Nagykanizsa érkezésével jóval erõsebb lett a
mezõny, kiélezett küzdelem
lesz valamennyi dobogós helyért. Fiatal csapatunkkal harcba szállunk az érmes helyezésért.
(e)
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