
(Folytatás a 3. oldalon)

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

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban,

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-770

ahol szabadtéri és fedett
az Európában egyedülálló

kínál felüdülést és kikapcsolódást minden korosztálynak!

élmény-, úszó-, gyógy-, és gyermekmedencék,
játszótér, sportpálya, Szent György Energiapark

Felnõtt belépõ : 2 000 Ft

Felnõtt belépõ : 2 500 Ft

Gyermek belépõ 1 500 Ft:

(pezsgõfürdõ + szaunahasználattal)

(3-14 éves korig)

2008-ban indult a 24 város
kooperációján (City Coopera-
tion) alapuló uniós támogatá-
sú program, melynek kétna-
pos zárófesztiváljára került sor

. Az eseményrõl
polgármestert kér-

deztük még az ünnepélyes
megnyitó elõtt:

Lentiben Hor-
váth László

24 város szövetsége
– Számos programot tud-

tunk megvalósítani ebben a
rendezvénysorozatban, mind-
járt említeném a harmadik al-
kalommal megrendezésre ke-
rült U10-es gyermek labdarú-
gó tornát, amelyen most hat
csapat vett részt. Letenye vitte

Az „Itthon vagy - Magyar-
ország, szeretlek!” országos
programhoz kapcsolódóan

is több programra
került sor szeptember utolsó
hétvégéjén.

Lentiben

Lenti is csatlakozott az országos programokhoz

Kulturális bemutatók is színesítették a programot. Képünkön a
Kerka Táncegyüttes fiataljai.

Mindezt megelõzõen szom-
baton tartották a Lenti Városi
Mûvelõdési Központ „Körhin-
ta - Ifjúsági közösségfejlesztés
a Lenti Kistérségben” címû pá-
lyázatának rendezvényét a Vö-

(Folytatás a 3. oldalon)

rösmarty Mihály Általános Is-
kola sportpályáján és környé-
kén. Az egész napos sport-
rendezvényen a mozgást ked-
velõ szülõk és fiatalok keres-
hettek maguknak tetszõ sport-
ágat. A Lentifi Ifjúsági Sport-

fesztivál a Titánok reggelije
elnevezésû szabadtéri edzéssel
kezdõdött, majd párhuzamo-
san hõlégballonos bemutató,
kézilabda, streetball és foci-
tornák kezdõdtek. Emellett



2 2013. szeptemberLenti és Vidéke

Zala Megye Napján
részesült a

alkotó kosárfo-
nó, akit elõször a szakmával
való ismerkedésérõl kérdeztük:

– Még 1968-ban indult Len-
tiben a „Fûzüzem”, ide adtam
be jelentkezésemet, bár gon-
dolkodtam még az ugyancsak
akkor indult „Ruhaüzembe”
történõ jelentkezésemrõl is.
Oktatóm, aki egyébként a fér-
jem, aztán meggyõzött kéz-
ügyességemrõl, így immár a
46. éve foglalkozom mindez-
zel. 1996-ban aztán megszûnt a
cég, jómagam 1986 óta vállal-
kozásban is foglalkozom a ko-
sárfonással.

– Azért akadtak hullámvöl-
gyek, volt például egy „mû-
anyagos” idõszak, de aztán rá-
jöttek az emberek a termé-
szetes anyagok tartósságára,
szépségére.

Vajda La-
jos Díjban Lentiben

Dulics Margit

– Elmondható, hogy töret-
len az emberek érdeklõdése a
fûzbõl készült kosarak, egyéb
termékek iránt?

„Vásárlóim visszajelzései biztatnak…”

– Milyen sikereket ért el
eddig?

– Érdekes módon férjem-
mel ellentétben még nem va-
gyok népi iparmûvész. Most
adtam le zsûrizésre néhány

termékemet és látva a minõ-
séget, bizony megkérdezték,
hol voltam eddig. Tulajdon-
képpen mindig megkaptam
vásárlóimtól a visszajelzéseket,
visszatérnek hozzám újabb és

újabb termékeket vásárolva és
a cím mellett nem sok minden
jár a bizonyítvánnyal, ezért
nem is igen törekedtem a
különbözõ címek elérésére.

– Nagy meglepetés volt
számomra az elismerés. Nem
számítottam arra, hogy én ezt
megkaphatom, talán sok éves
kitartó munkám, a változatos
termékpalettám vitte híremet
a felterjesztõim felé, akiknek
ezúton is megköszönöm, hogy
rám gondoltak. Azért tudni
kell, nem csak az áru elkészí-
téséhez kell türelem és kitar-
tás, gyakran a szombatok, va-
sárnapok is áldozatul esnek a
bemutatóknak, vásároknak a
termék minél szélesebb kör-
ben való megismertetése miatt.
Mindezért családomnak is kö-
szönettel tartozom és annak a
közösségnek is, amely falum-
ban, illetve Bárszentmihályfa
városrészben mellettem áll.

Ábrahám Csillával, a másik
díjazottal készített beszélgeté-
sünket következõ számunkban
olvashatják.

– Hogyan érintette a me-
gye elismerése?

dj

– Nem törekedtem címek elérésére…

Az elmúlt évekhez hason-
lóan tartotta kihe-
lyezett megyenapját, ünnepi
összejövetelét a

. A három éve fel-
avatott

szeptember 7-én elis-
meréseket adtak át a megye
életében tevékenykedõ, ki-
emelkedõ munkát végzõ szak-
embereknek. Az ünnepségen
beszédet mondott

, a közgyûlés elnöke, aki
ismertette a megye fejlesztési
tanulmányának részleteit, s
hozzátette: az önkormányzat

Zalaváron

Zala Megyei
Közgyûlés

Millenniumi Emlék-
mûben

Manninger
Jenõ

„Olyan alap, amelyre lehet építeni”…
Megyenapi ünnepség Zalaváron

legfontosabb feladata, hogy a
2014-2020 közötti megyei fej-
lesztési koncepciót elkészítse.

– Feladatunk elsõ része a
helyzetelemzés volt. Sok mun-
ka vár ránk, hogy az általunk
felvázolt jövõkép megvalósul-
jon. A globalizációs trendek és
hatások ráadásul nem igen ked-
veznek az aprófalvas és kisvá-
rosokból álló térségeknek.
Ugyanakkor felértékelõdhet a
térség elhelyezkedése, a ter-
mészet adta elõnyök okos ki-
használása. Bízunk benne, hogy
Zala egyre több térsége válik

vonzóvá és megtartja, vissza-
csábítja fiataljainkat. Az elmúlt
idõszakban sikerült elérni,
hogy a következõ uniós cik-
lusban is legyen még területi
program. Így a megyék, me-
gyei jogú városok maguk ala-
kíthatják ki fejlesztési elkép-
zeléseiket és a megyei önkor-
mányzatnak döntõ szerepe
lesz a kisebb városok, falvak
fejlesztésében. Konkrét beru-
házásokon alapuló helyi prog-
ramokat, megvalósíthatósági
tanulmányokat készítettünk
minden járás területére. Nagy
reményeket fûzhetünk a vidék-
fejlesztési programhoz is,
melyben a földtörvénynek is
köszönhetõen Zala megyében
is még több és sikeresebb
gazdálkodó család lehet. Mind-
ehhez szükséges lesz a kis- és
középvállalkozásokat, a családi
vállalkozókat jobban kiszol-
gáló vidéki bankrendszer is. A
megye csak az ország és a
nemzet sikeressége mellett le-
het eredményes. Magyarország
jobban teljesít, csökken az inf-
láció, szerényen, de növekedik
a gazdaság, a reálbér és a nyug-
díj. A népegészségi, jövedelmi
mutatók a megyében az euró-
pai és a magyar átlag alatt van-
nak. Elégedettségre tehát nincs
ok, de míg Európa többi or-
szága a csõd szélén áll, nálunk

az ország összefogásának kö-
szönhetõen a munkára, család-
ra építõ politika eredményei
már látszanak. Szükségünk van
jövõbe vetett hitre a feladatok
végrehajtásához – mondta töb-
bek között a közgyûlés elnöke.

A beszéd után hagyomá-
nyosan megyei kitüntetõ címe-
ket és díjakat adtak át azoknak
az embereknek, akik szaktu-
dásukkal, munkájukkal, embe-
ri tartásukkal vagy példamu-
tató tevékenységükkel kiemel-
kedtek közülünk, és kitartá-
sukkal, elkötelezettségükkel já-
rultak hozzá a megye jó hí-
rének növeléséhez.

A Zala Megyei Közgyûlés
posztumusz Zala Megye Dísz-
polgára kitüntetõ címet ado-
mányozott néhai

, a Nemzeti Mé-
dia- és Hírközlési Hatóság
(NMHH), valamint a Médiata-
nács volt elnökének, akinek
karrierje Zalából indult. Az
idén áprilisban elhunyt egy-
kori önkormányzati és ország-
gyûlési képviselõ díját testvére
vette át.

Térségünkbõl kitüntetést
kaptak:

Zala Megye Szociális Gon-
doskodásáért: ,
a Kolping Gondozási Központ
Lenti és kistérsége zalabaksai
Kolping Otthonának részleg-
vezetõje.

Vajda Lajos Díj:
kosárfonó (Lenti).
A kép-

galériájában további fotók és
videó látható az eseményrõl.

Szalai An-
namáriának

Ábrahám Csilla

Dulics Mar-
git

www.zalatajkiado.hu

Pataki Balázs

A kitüntetettek a közgyûlés elnökével.
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Lenti is csatlakozott az országos programokhoz
capoera és kangoo aerobic, Ju
jitsu és Wing Tsun Kung Fu
küzdõsport bemutató, gyógy-
torna, kerékpáros ügyességi és
Goldsprint Tekerj izomból!
verseny, extrémsportok, mint
a falmászás, a bungee trambu-
lin-gumiköteles ugráló, a hõ-
légballonos függeszkedés, triál,
valamint ugrókötél bemutatók
szerepeltek a programban. Az
egész napos fesztivál látványos
akrobatikus tûzzsonglõr show-
val ért véget.

Vasárnap,
napján délelõtt az ünnepi szent-
mise keretében tartották a bér-
málást. A Szent Mihály temp-
lomban idén harminchat elsõ
évfolyamos középiskolásnak
szolgáltatta ki a bérmálás
szentségét

Szent Mihály

dr. Veres András

megyéspüspök, aki az ünnepi
szentmisét is celebrálta. A bér-
málkozók többsége lenti, illet-
ve lenti környéki volt.

Az esti programoknak az
esõs idõjárás miatt a mûvelõ-
dési központ adott helyet. A
zenés gyermekszínházi elõ-
adás mellett kulturális összeál-
lítást láthattak a nézõk helyi
amatõr csoportok, a

, valamint
tárogató mûvész közre-

mûködésével, majd
polgármester köszön-

tötte az egybegyûlteket. Az esõ
ellenére a program végének
közeledtével a jelzõtûz meg-
gyújtására is sor került. A szer-
vezõk kétszáz adag pásztortar-
honyát is készítettek, amit a
fellépõk mellett a vendégek is
megkóstoltak.

Kerka
Táncegyüttes Borsos
István

Horváth
László

(Folytatás az 1. oldalról)

el az elsõ helyet, a legjobb
góllövõ címmel egyetemben,
továbbá a legjobb kapus és me-
zõnyjátékos cím a muraszom-
bati és lendvai csapathoz ke-
rült. A felújított rendezvényté-
ren további színes programok
várták az idelátogatókat, gon-
dolok itt a fõzõversenyre, a
kulturális bemutatókra, a kéz-
mûves- és borutca kínálatára.

A nemzetközi rendezvényt
országgyûlési kép-

viselõ nyitotta meg:
– Ezek a térségek valami-

kor együvé tartoztak, aztán a
történelem elválasztotta õket.
Ez a program is hozzájárul ah-
hoz, hogy az itt élõk megpró-
bálják ezeket a térségeket újra

Vigh László

összehozni. Azért teszik mind-
ezt, mert hasonló gondjaink,
problémáink, örömeink van-
nak, hasonló a kultúránk. Mi,
magyarok azt gondoljuk, hogy
jó úton járunk, nagyon örülök,
hogy Ausztriából, Szlovéniából
vannak vendégeik és viszik to-
vább jó hírünket. Azt szoktuk
mondani Pintér László képvi-
selõ barátommal, hogy Zala
megyében bármilyen magot
eldobunk, az kikel és nagyon
szép termés lesz belõle…

A kétnapos rendezvényen
a kulturális bemutatók mel-
lett kézmûves- és borutca, a
kicsiknek játszóudvar állt a
rendelkezésükre a kikapcso-
lódáshoz.

dj

24 város szövetsége

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán

Kulturális bemutatóra is sor került.

A bérmálás szentségét dr. Veres András szolgáltatta ki.

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán
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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

A közelmúltban került
megrendezésre a

az
elnevezéssel,

amely térségünk egyik legnép-
szerûbb rendezvénye – tájé-
koztatta lapunkat

polgármester.
– Az immár 7 éves múltra

visszatekintõ elszánt, de vidám
erõpróbára minden eddiginél
több, összesen 23 csapat ne-
vezett. A népes versenyzõtá-
bor életkorilag és földraj-
zilag is széles skálán mozgott,
hiszen a legifjabb csapat a
Kerka Néptáncegyüttes 14 év

VII. Reszneki
Parasztolimpia Ifjúsággal
az Ifjúságért

Kercsmár
István

A térség legnépszerûbb eseménye…

alatti tagjaiból állt össze, de
akadt 60-as éveiben járó örök-
ifjú olimpikon is. A rendez-
vény nemzetköziségét mi sem
bizonyítja jobban, mint az,
hogy a szomszédos Szlovéniá-
ból és Ausztriából is érkezett
egy-egy csapat, a „Kenguruk”
között pedig egy ausztrál fia-
talember is megismerkedhe-
tett a magyar paraszti élet fon-
tos momentumaival.

– A kiírásnak megfelelõen
az egyenként 7 fõs csapatok-
ból 5 fõ versengett, 2 pedig a

– Mibõl áll ez a speciális
erõpróba?

bográcsok mellett bontakoz-
tathatta ki tehetségét – vette át
a szót , a játékok
„versenyigazgatója”. – Minden
évben próbálunk új feladatok-
kal elõrukkolni, de természete-
sen vannak népszerû, közkí-
vánatra évrõl évre visszatérõ
állomások is. Az idei év újdon-
sága volt például a „szegény
asszony”, ahol a csapat férfi
tagjai asszonyi feladatokat lát-
tak el, úgy mint pelenkázás,
rántotta sütés, stb. Az elõzõ év
újítása, a „mozsártánc” az idén
is osztatlan sikert aratott. Na-
gyon sok múlik a tapasztalat
mellett az ügyességen és a
szerencsén, ezt mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az, hogy az
évek óta visszatérõ, az elõzõ
évben bajnok Szentgyörgy-
völgy csapata újra a dobogóra
állhatott, igaz most bronzér-
met kaptak. Megelõzte õket
egy újonc formáció, a második
helyre méltán büszke Csipet
Csapat, amelyet csak 3 ponttal
elõzött meg a tavaly debütáló
Kustánszegi Borbárok csapata,
amely a 2013-as év (Paraszt)
Olimpiai Bajnokai.

– Próbálunk minden évben
a „legköltséghatékonyabban”
szervezni, úgy hogy ez ne
menjen a minõség rovására.
Szerencsére idén sikerült az

Antal Tamás

– Milyen keretbõl sikerült
megrendezni az eseményt?

Emberi Erõforrások Miniszté-
riuma által kiírt pályázaton
közel 370 ezer forintot nyerni
a zömében fiatalokat meg-
mozgató, õket összefogó és az
idõsebb korosztállyal össze-
kovácsoló rendezvényhez. Eb-
bõl sikerült finanszírozni töb-
bek között az egészségsátrat,
ahol vérnyomás-, és vércukor-
szint-mérésre volt lehetõség, a
vetélkedõ díjait, a tájjellegû
ételek kóstolóját, illetve a kul-
turális fellépõket.

– Természetesen volt. A
rendezvény jellegéhez illõ fel-
lépõket kerestünk meg az idén
is, akik színvonalas mûsort
adtak. Felléptek a Kerka Tánc-
együttes fiatal táncosai, akiket
a Kerka mente párosai váltot-
tak a színpadon, szintén nép-
tánc kategóriában. Ezt köve-
tõen a környéken népszerû
Kredenc formáció teremtett
igazi mulatós hangulatot a ren-
dezvénysátorban, majd Her-
telendy Attila és mûvésztársa
népszerû operett slágereket
adott elõ a közönség nagy
örömére. A kulturális fellépõk
sorát Merics Nikolett zárta
musical slágerekkel. Az ese-
ményekben bõvelkedõ nap le-
vezetéseként Toplak Tamás
táncoltatta meg a bál részt-
vevõit.

– Tehát a játékok után is
volt szórakozási lehetõség?

Sokféle feladatot kellett megoldaniuk a résztvevõknek.

Krisztánovics György

zala-
baksai Kert-
barát és Kulturális Egyesület
Berkes József,

sza-
valata nyitotta meg azt a meg-
emlékezést, amelyet a Szent
András túra végállomásán, a
Szent András dombon felállí-
tott keresztnél tartott a

hagyományápoló
.

az egyesület
elnöke érdeklõdésünkre el-
mondta, ezt a hagyományos
túrát a település múltjának
tiszteletére hozták létre, és ez
a megemlékezés az egyesület
éves feladattervének része.

– A mai alkalommal három
õstelepülésünk egyikére, Szent

Õstelepülésükre túrával emlékeztek Zalabaksán
Andrásra emlékeztünk, ami a
török idõkben megsemmisült
és nem települtek vissza az
emberek. Négy éve kezdtük a
túrával történõ megemléke-
zést, ilyenkor gyalogosan ér-
kezünk a hajdani templomig,
aminek a dombja még ki-
emelkedik a környezetbõl. Ge-
rencsérné Fodor Márta felké-
szítõ tanárnak köszönhetõen a
helyi iskolások mûsorral ké-
szültek, melybõl kiderült õs-
településünk története is –
mondta Berkes József.

A megemlékezés folyta-
tásában plébánosPáli Zoltán

mondott áldást, majd a
résztvevõk elhelyezték a
kereszten a túra koszorúját.
Az ünnepség résztvevõje volt
a szlovéniai telepü-
lés testvérszervezetének veze-
tõje

, aki háromnyelvû (ma-
gyar, szlovén, német) verses-
kötetét ajándékozta az egye-
sületnek.

Kapca

dr. Zagorec Csuka Ju-
dit

– Megköszönöm meghívá-
sukat a mai hagyományápoló
túrára, azért is jöttünk, hogy
tanuljunk önöktõl, valamint
meghívom szervezetük képvi-
selõt a kapcai egyházközösség-
hez, ugyanis közösségünk a
közelmúltban újította fel 1850-
ben épült – Szent Jakabnak
szentelt – kápolnáját.

dj

A túra végállomásánál, a Szent András dombon…
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Sopron és az osztrák határ közelében,

egy 230 négyzetméteres, nagy nappalis, teraszos, cserép-
kályhás összközmûves családi ház nagy gyümölcsös kertben.
A kertben fúrt kút van. Az ingatlan gazdálkodásra, üdülésre,
vállalkozásra is alkalmas. Ára: 22,5 millió Ft. Tel.: 20-920-7127.

Fertõhomokon eladó

Eladó ingatlan Fertõhomokon

Szeptember elején a Pro-
vident támogatásával szülõk,
pedagógusok és Provident dol-
gozóinak segítségével meg-
újultak a

bejáratánál
lévõ kültéri padok, lefestésre
került a kerítés, tudtuk meg

, az iskola
tanítójától, települési képvi-
selõtõl.

– A felújításra az elemeket
elõ kellett készítenünk, így a
festés elõtt az elkorhadt padok

lenti Arany János
Általános Iskola

Drávecz Gyulától

Felújítás támogatással

deszkáinak cseréjét kedvez-
ményes áron a Németh-Fa Kft.
és a Hori Bt. biztosította,
melyért ugyancsak köszönettel
tartozunk. A munkában részt-
vevõk ajándék pólót, pogácsát,
szendvicset kaptak. A résztve-
võk létszáma körülbelül 60 fõ
volt. A délelõtt szép õszi idõ-
ben és jó hangulatban telt el.
Ezúton is köszönjük azok se-
gítséget, akik hozzájárultak a
felújításához – mondta Drá-
vecz Gyula.

Fotó: Kósa RóbertFotó: Kósa Róbert

A kerítést is lefestették.

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:

Nov. 30-Dec. 2. 34.900 Ft/fõ

Dec. 6-8. 35.900 Ft/fõ

Nov. 30. 5.700 Ft/fõ

Dec. 7. 9.100 Ft/fõ

Dec. 8. 7.000 Ft/fõ

Dec. 21. 9.100 Ft/fõ

Zala Volán Utazási Irodák:

ADVENTI AJÁNLATOK

Keresse további egynapos adventi programjainkat is!

Prága

Zakopane és Krakkó

Bécsben-Schönbrunni Kastély

Salzburg

Mariazell

Hallstattban és St. Wolfgang

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

Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716

Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399

Lenti: 92-551-061

Megrendelés felvétele, tájékoztatás

az alábbi címen, vagy telefonszámon:

CZOTTER BT., Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.

Tel.: 06 20/951-0824

ONLINE PÉNZTÁRGÉPEK!

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállítás
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Kedves Olvasóink!

Szeptember 30-án megáll a körhinta, befejezõdik a „Körhinta” -
Ifjúsági közöségfejlesztés a Lenti Kistérségben” címû projektünk.

Ezúttal tizenötödik alkalommal jelentkezünk, és egyben
utoljára, hogy beszámoljunk a programsorozat eseményeirõl.

Voltak látványos és kevésbé látható programelemek: a szin-
te egész Lentit megmozgató 24 órás vetélkedõtõl a kisközös-
ségeket létrehozó, illetve a már meglévõ közösségek mûkö-
dését segítõ foglalkozásokon keresztül az egyéni életutat befo-
lyásoló tanácsadásokig.

Hogy milyen nyomot hagyott a programsorozat, hiányzik-e
majd, az idõ dönti el.

Mi mindenestre köszönjük mindazoknak, akik szakmai
megvalósítóként lelkiismeretesen végezték munkájukat, akik
önként, minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül segédkeztek a
mind eredményesebb megvalósításban, Önöknek, kedves Olva-
sóinknak, pedig köszönjük a megtisztelõ figyelmet, a bátorító,
elismerõ szavakat.

A továbbiakban a szavak helyett a képek beszéljenek! Forog-
jon tehát a Körhinta fotóarchívuma!

Megáll a körhinta…
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A
és a

városrész szervezésében tar-
tottak a közelmúltban családi
napot és a Nyugat-dunántúli
Kolping Családok részvételé-
vel regionális találkozót.

– A nyugati körzet három
egyházmegyéjébõl érkeztünk a
mai regionális találkozóra, ami
kiemelkedõ helyet foglal el

Szent Katalin Kolping
Család lentiszombathelyi

Regionális találkozó, tölgyfa ünnep, családi nap

naptárunkban, hiszen nem
csak egy fõzõversenyt, hanem
a Mária-ünnep kapcsán lelki
többletet is kaphatunk a mai
napon – részletezte

a veszprémi, gyõri,
szombathelyi egyházmegyék
Kolping Családjai program-
szervezõje, titkára. – Mind-
ezért köszönettel is tartozunk
a Lenti Szent Katalin Kolping

Kondrik
István,

Családnak áldozatos szervezõ
munkájáért, ami egész napos
programot jelent számunkra.
Mindez abból a szempontból
is kiemelendõ, hogy névadónk,
Kolping Adolf születésének
kétszázadik évfordulóját ünne-
peljük, így méltó a mai alka-
lom a megemlékezésre is.

A rendezvényen
, a helyi Kolping Család

alapítója külön felhívta figyel-
münket , új
titkárjukra, aki fõiskolás hall-
gató és a lenti egyházközös-
ség tagja.

– Egyházközösségben vég-
zett aktivitásom, a helyi a cser-
készcsapatban való részvéte-
lem, 15 éves ministráns múl-
tam adta az ötletet Petõ Já-
nosné Kati néninek, hogy csat-
lakozzam hozzájuk, és már egy
titkárképzõn is részt vettem,
hogy minél könnyebben bele-
tanuljak a feladatokba – mu-
tatkozott be kérésünkre az új
titkár.

– Lentiszombathely város-
rész örömmel csatlakozott a
kezdeményezéshez, a tölgyfa-

Petõ Já-
nosné

Kovács Andrásra

ünnep mára már a falunappá
teljesedett ki és ugráló-várral,
egyéb szórakozási lehetõsé-
gekkel várjuk a helyieket –
tette hozzá tele-
pülési képviselõ.

A fõzõverseny és az ebéd
után a Mária-fánál ünnepi
szentmise következett, melyet

lenti plébános, a
Szent Katalin Kolping Család
egyházi elnöke celebrált. A
szentmisén megemlékeztek a
közelmúltban elhunyt

esperes - plébá-
nosról is.

7 csapatban 83-an vettek
részt a fõzõversenyen, ami
több meglepetést is tartoga-
tott.

a család világi elnöke saját
készítésû mézeskalács szívet
adott minden részvevõnek
(szülei mézeskalácsosok vol-
tak). A fõzõverseny eredmé-
nye: 1. Körmend, 2. Szom-
bathely és Veszprém meg-
osztva, 3. Alsópáhok, Lenti
Kolping, Lenti KÉSZ, Len-
tiszombathely „Fiatalok” csa-
pata megosztva.

Gáspár Lívia

Köbli Tamás

Kon-
dákor Gyula

Hermanné Rusznyi Mar-
git,

Ünnepi szentmise a Mária-fánál.

Lenti Város Képviselõ-testülete magán-
személyek átlátható szervezetek mûvelõdési
házban

Farkas Tibor

bérbe adja
és részére a

kialakított
Az értékesítés feltételeirõl érdeklõdni lehet a Lenti

Polgármesteri Hivatalban vagyonkezelõnél,
illetve a hivatal titkárságán.

3 db elárusító pavilonját.

A tavaszi zord idõjárás nem
engedte meg, hogy távolabb
élõ költõtársai, tisztelõi részt
vegyenek Kos-
suth-díjas költõ sírem-
lékavatóján. Nemrég azonban
összegyûltek barátai, alkotó-
társai az ország minden tájáról
és fejet hajtottak a

Munkácsy-díjas szob-
rászmûvész által készített em-
lékmû elõtt. Az ünnepségen

polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket:

– Nekünk, rédicsieknek na-
gyon megtisztelõ, hogy Utassy
József utolsó éveit itt töltötte

Utassy József,
rédicsi

Mihály
Gábor

Tóth Lajos

„A verset nem írják, a verset élve élik…”
közöttünk és megtisztelõ, hogy
teste a mi temetõnkben nyert
végsõ nyughelyet.

A költõ munkásságáról
a

elnökségi tag-
ja emlékezett meg:

– Pontosan három éve hunyt
el az elmúlt század második
felének rendhagyó tehetségû
nagy költõje, Utassy József…
Különös, de a költõre jellemzõ
fordulat volt, hogy az idõjárás
meghiúsította korábbi meg-
emlékezésünket. Gondoltuk is
magunkban: Na, Dzsó már
otthon van az égben, úgy zúg
március, ahogy õ akarja, így
tudatja velünk, hogy elégedet-
len a világgal… Utassy József
már kisgyermekként letehetet-
len keresztet kapott a sorstól,
„amikor apám elesett én akkor
tanultam járni, anyámnak a
gyászkendõn is átijedt az arca,
mi lesz most velünk?…” írta. A
politika szemében megenged-
hetetlen volt igazságkeresõ hang-
ja, persze késõbb sem szeret-
ték jobban. Nem csoda, hogy
pályája nehezen indult. Ekkor,
egyetemi éveiben kötött élet-
re szóló barátságot hasonló
gondolkodású nemzedéktársai-

Me-
zey Katalin, Magyar Mûvé-
szeti Akadémia

val, az együtt megszerkesztett
Elérhetetlen föld címû anto-
lógia költõivel, a „kilencekkel”
és itt talált rá késõbbi fele-
ségére, Horváth Zsókára is.

A síremlékavatón
és mû-

ködött közre a költõ megze-
nésített verseivel.

Tekán
Kinga Orgona László

dj

Soós József:
Bíborban izzó virágok tüze
(Utassy Józsefnek)

- részlet -
Fordult újra a tél
szeles, friss tavaszba.
S nyílik a vers itt:
tisztelet virága,
madarakkal - hímzett
égbolt magasába.

Jaj, barátom Dzsó!
Bíborban izzó
virágok lobogó
idõtlen tüze.

A rendhagyó tehetségû költõre emlékeztek.

Pavilonok bérelhetõk
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Nyitva tartás: Hétfõtõl - Péntekig: 9 -17

Szombat: 9 -12
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Az Új Széchenyi Terv Nyugat-du-
nántúli Operatív Program támogatási
rendszeréhez nyújtott be sikeres pályá-
zatot

tájékoztatta lapunkat
polgármester:

– A „Lovászi község környezetbiz-
tonságának növelése” címmel beadott
lehetõség támogatást kapott, így egé-
szen pontosan 96331173 Ft összeg áll
majd a rendelkezésünkre a szerzõdés
megkötése után – szolgál további
részletekkel a pályázatról Léránt
Ferenc.

– Településünk földrajzi elhelyez-
kedése, domborzati viszonyai miatt
egy-egy nagyobb mennyiségû csapa-

dék jelentõs károkat okozott útjaink-
ban, vízelvezetõ árkainkban, csator-
náinkban. Ezért e beruházás a telepü-
lés életében igen nagy jelentõséggel
bír, miután reményeink és a tervezõ
szakemberek szerint is a beruházás
révén hosszú idõre megoldódnak az
önkormányzat és a lakosság ilyen jel-
legû problémái.

– A hónap végén aláírásra kerül a
támogatási szerzõdés, amely után egy
zalakarosi székhelyû céget bízunk meg
a munka elvégzésével, a kivitelezési
munkálatok reményeink szerint 2014.
elsõ félévében befejezõdnek, de ez
elsõsorban az idõjárás függvénye lesz.

Lovászi Község Önkormányzata
– Léránt Ferenc

– Mit fognak megvalósítani a tá-
mogatásból?

– Mikor kezdõdhetnek a mun-
kálatok?

dj

A City Cooperation - 24
város program záró fesztivál-
jának keretében megrendezett
fõzõversenyen vettek részt a
Lenti Postahivatal munkatár-
sai, ahol pos-
tavezetõ ajánlotta figyelmünk-
be munkatársát, ,
aki egyben alpol-
gármestere is. A falu aktív kö-
zösségi életet élõ, lelkes al-
polgármestere a közelmúltban
egy rangos hagyományõrzõ
program szervezésével öreg-
bítette településük hírnevét.

– Idén kilencedik alkalom-
mal sikerült megrendezni Szé-
csiszigeten a Szapáry-napokat.
A Szapáry Egyesület elnöke-
ként nagy örömmel tölt el,
hogy mintegy 1 500 vendég, a
fõzõversenyen több mint 40
csapat vett részt. Rendezvé-
nyünk mára nemzetközivé nõt-
te ki magát, hiszen a helyiek és
az ország más tájairól érkezõ
vendégek mellett szlovén, hor-
vát csapatok is érkeztek. Min-
den évben már tavasszal, már-

Simon Istvánné

Nagy Istvánt
Szécsisziget

Célja, hogy minél többen megismerjék Szécsiszigetet
cius környékén kezdjük a
szervezést, a falu közösségébõl
húsz fõ aktívan részt vesz a
munkában, így együtt tudjuk
évrõl évre megrendezni a
Szapáry-napok sorozatot. Szük-
ség is van a közös munkára, az
összefogásra, hiszen a program
komoly szervezést igényel.

Nagy István életében csa-
ládja a legfontosabb, két lányt
nevelt fel. Mellettük a szülõfa-
lujának tartott Szécsisziget sor-
sát is szívén viseli. A Szapáry
Egyesület, aminek elnökeként
tevékenykedik, öt éve alakult.
A 300 fõs település és kör-
nyéke természeti látnivalóban
gazdag, valamint több mûem-
lék is található, legismertebb a
Szapáry-Andrássy kastély, ami-
rõl a nyári program és az azt
szervezõ egyesület is kapta a
nevét.

Nagy István foglalkozását
tekintve postás, a Lenti Posta-
hivatal alkalmazottja. Minden-
napi tevékenységéhez tartozik
a mobil postás munkaköre,

kezelõként tíz éve õ viszi ház-
hoz a leveleket Szécsiszigeten,

és
. Áldozatos munkáját a

szakma is elismerte, 2008-ban
elnyerte az Év postása címet,

Iklódbördõcén Kerkates-
kándon

ami országos szakmai nívódíj.
Segítõkészségével, szakmai tu-
dásával, tapasztalatával sokat
tesz hozzá a mindennapi mun-
kához, igazi csapatkapitány-
ként segíti a többieket.

Munkahely, önkormányzat… Mindkét helyen a közösséget
szolgálja.

Kezdõdhet a beruházás Lovásziban
A környezetbiztonság növelésére pályáztak

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

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936, 8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Lenti
kertbarát kör

radgonai vásár

Röszler Atti-
la

egyik legaktívabb egye-
sülete, a szlové-
niai szakmai kiránduláson vett
részt, melynek legfõbb úti cél-
ja a volt.

– Hodoson kezdõdött ki-
rándulásunk, ahol elõször a
helytörténeti gyûjteményt te-
kintettük meg Ábrahám László
barátunk idegenvezetésével,
amely kiállítás az õrségi ember
gazdálkodásával kapcsolatban
mutatja be a falusi porták éle-
tét – tájékoztatott

, az egyesület elnöke – Ezek
után pálinka, likõr, pogácsa
kóstolás következett egy szom-

Nemcsak bort, vizet is kóstoltak…
széd birtokon. A grádi vár meg-
tekintése után aztán a radgo-
nai vásárba érkeztünk, ahol
több idõt töltöttünk a látni-
valók megtekintésével. Raden-
ciben a „Radenska” ásványvíz
forrásánál jártunk és megkós-
toltuk a feltörõ, eredeti, vas-
ban, kénben gazdag ásvány-
vizet, amely természetesen fi-
nomítási eljárások után kerül
az üvegekbe. Itt tréfáltam meg
a tagságot azzal a megjegyzé-
semmel, azért mi különbö-
zünk a papoktól is, hiszen vi-
zet is iszunk, utalva a „vizet

prédikál és bort iszik” szó-
lásunkra.

– Pártosfalva volt a követ-
kezõ állomás, ahol egy borkós-
toláson vettünk részt a Go-
rickoi-hegy termésébõl. Egyéb-
ként vendégek, tehát nem csak
egyesületi tagok is részt vettek
a kirándulásunkon, akik na-
gyon meg voltak elégedve a
szakmai irányítás, idegenveze-
tés mellett zajló, jól szervezett
kirándulásunkkal. A vacsorát
aztán Bagonyán (ma Bogojina,
Szlovénia – a szerk.), Puhán
Feri barátomnál fogyasztottuk
el, így teljessé téve a napunkat.

– Hol jártak még ezen a
napon?

djEzúttal Szlovéniába látogattak…

Második helyezést ért el a
csapata az ösz-

szesített versenyben a 40. al-
kalommal megrendezett

. Megvédte
bajnoki címét a

, így a vándorserleg
visszakerült újabb egy évre
Bükfürdõre. A jubileumi ren-
dezvény kitûnõ hangulatban
és sérülésmentesen zajlott le.

Immár negyven éves múlt-
ra tekint vissza a

, a
. a , a

Zalavíz Zrt. és a Büki Gyógy-
fürdõ Zrt. sportversenye,
amely minden évben más
helyszínen kerül megrende-
zésre. A Zalavízet érte a meg-
tiszteltetés, hogy a negyvene-
dik sportnapon Zalaegersze-
gen látta vendégül a sportkül-
döttségeket szeptember 7-én.

A zalai megyeszékhelyre
érkezõ 300 vendéget

polgármester köszön-
tötte elsõként, ezt követõen

, a Zalavíz Zrt.
vezérigazgatója megnyitotta a
jubileumi sporteseményt. Be-
szédében elmondta, hogy a
négy víziközmû szolgáltató
vezetõje az év elején úgy dön-
tött, hogy a szektort érintõ
törvényi változások ellenére
is tovább ápolják az évtizedes
hagyományokat, azonban jó-
val szûkebb költségkeretet
biztosítottak a rendezvénynek.

Hat helyszínen összesen
nyolc sportágban mérték ösz-
sze erejüket a csapatok. Több
sportágban külön rendeztek
nõi és férfi versenyt, így
összesen tizenegy csoportban
zajlottak a küzdelmek. Az

Zalavíz Zrt.

Öt
Vízmû Sportnapon

Büki Gyógy-
fürdõ Zrt.

Délzalai Víz-
és Csatornamû Zrt. Sopro-
ni Vízmû Zrt , Vasivíz Zrt.

Gyutai
Csaba

Nagy András

Egy szép hagyomány folytatódott
Ezüstérmes lett a Zalavíz a negyvenedik sportnapon

összesített végeredmény úgy
került meghatározásra, hogy
sportáganként 1-5-ig pontoz-
ták a csapateredményeket, az
elsõ helyezett kapott öt pon-
tot, az ötödik pedig egyet. A
legmagasabb pontszámot el-
érõ résztvevõ a Büki Gyógy-
fürdõ Zrt. csapata lett, kiéle-
zett küzdelemben – mindössze
két ponttal megelõzve a házi-
gazda Zalavíz Zrt.-t. A képzelet-
beli dobogó harmadik fokára
a Soproni Vízmû állhatott, ne-
gyedik helyezést ért el a Vasi-
víz, ötödikként pedig a Délza-
lai Víz- és Csatornamû végzett.

Ezen a napon vesztes nem
volt, hiszen a nyugat-dunán-
túli régió víziközmû szolgálta-
tásáért felelõs vállalatok mun-
katársai tovább ápolhatták

szakmai- és baráti kapcsolatai-
kat, melyekbõl ez a rendez-
vény oly sokat adott az elmúlt
négy évtized során.

Az ünnepélyes díjkiosztó
végén Nagy András átadta az
Öt Vízmû Sportnap vándor-
zászlóját , a
Vasivíz stratégiai igazgatójá-
nak, aki megerõsítette, hogy a
hagyomány 2014-ben Szom-
bathelyen tovább folytatódik.

Összesített csapatvégered-
mény: 1. Büki Gyógyfürdõ
Zrt., Bükfürdõ 36 pont, 2.
Zalavíz Zrt., Zalaegerszeg 34
pont, 3. Soproni Vízmû Zrt.,
Sopron 29 pont, 4. Vasivíz
Zrt., Szombathelyen 28 pont,
5. Délzalai Víz- és Csatornamû
Zrt., Nagykanizsa 20 pont.

Zelles Zsoltnak

(x)
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Lenti és Vidéke

Lenti és Térsége Polgárõr
Egyesület

Szabó
Gábor

névvel újabb cso-
port szolgálja ezentúl a tele-
pülés közbiztonságát. A

– aki már több mint
tíz éve polgárõr – elnökleté-
vel megalakult egyesülés a kö-
vetkezõ célokat tûzte ki ma-
ga elé:

Lentiben és a városrészek-
ben heti 2-3 alkalommal, rend-
szeres – személygépkocsival és
gyalogosan végzett – járõrö-
zést hajtunk végre, így ügye-
lünk a város közrendjére és

Újabb polgárõr csoport
közbiztonságára – részletezte
Szabó Gábor. – Munkánkban
természetesen együttmûkö-
dünk a Lenti Rendõrkapitány-
sággal, mûködésünket pedig
Lenti Város Önkormányzata
biztosítja. Részt veszünk a kü-
lönbözõ ünnepi és kulturális
rendezvények biztosításában, a
zavartalan közlekedés irányítá-
sában. Húszfõs a tagságunk,
mind tapasztalt polgárõrök és
a felszerelésünk (mellény, lám-
pák) is megfelelnek a mai kö-
vetelményeknek.

A polgárõr csapat a lenti fõzõversenyen. Jobbról hátul az
elnök, Szabó Gábor.

– Lentiben mindig is ügyel-
tünk arra, hogy rendben tart-
suk a környezetünket, ezt bi-
zonyítja önállóan kezdeménye-
zett „Takarítsuk ki Lentit!” ak-
ciónk, amely megelõzte a most
folyó országos rendezvényt –
mondta érdeklõdésünkre

polgármester a
szemétszedõ akció kapcsán. –
Harmadik alkalommal kerül
sor erre az országos megmoz-
dulásra, amelyre intézmények,
lakóközösségek, vállalkozások,
civil szervezetek, baráti társa-
ságok, magánszemélyek jelent-
kezését vártuk és ahogy elné-
zem a gyülekezõket, sikeres
volt a felhívásunk. 17 szerve-
zet, több mint 250 fõvel re-
gisztrálta magát, így hozzájá-
rulva településünk tisztaságá-
hoz – tette hozzá a polgár-
mester.

, a Kolping
Család, valamint a helyi KÉSZ
(Keresztény Értelmiségiek Szö-
vetsége) tagjaként tavaly is
részt vett az akcióban és el-
mondása szerint nagyon fon-

Hor-
váth László

Tarsoly Jánosné

TeSzedd!
Akció Lentiben is

tos, hogy tiszta környezetben
éljünk:

– Hiába virágos és szép vá-
rosunk, ha a bokrok alja sze-
metes. Nagyon fontos, hogy
mindenhol tisztaság vegyen
körül bennünket, ezt az egész
városért tesszük és külön örü-
lök a sok fiatal részvételének –
hangsúlyozta.

tanár az
Arany János Általános Iskolás ta-
nulóit hozta magával az akcióra:

Szívesen részt veszünk
részt iskolánkkal az ilyen kö-
zösségi munkákban, a gyere-
kek nagy örömmel jelentkez-
tek a mai akcióra, ami elõsegíti
a diákok környezettudatos ne-
velését és közösségi feladatvál-
lalását – fejtette ki a tanár. – A
tisztaság nem csak önmagában
lényeges az itt élõk számára,
hanem az idelátogató turisták
miatt is fontos, hogy még töb-
ben jöjjenek városunkba – tet-
te hozzá még a hetedik osztá-
lyos , aki több
osztálytársával jött el a szemét-
gyûjtõ akcióra.

Weinhoffer Tibor

–

Lukács Máté

Gyülekeznek a résztvevõk…

Horváth László polgármester,
Ferenczi Róbert alpolgármester

Árkovicsné Pezzetta Claudia

Gáspár Lívia

Vatali Ferenc

Drávecz Gyula

Héra József

Dr. Fekete Zoltán

Vatali Ferenc

Gáspár Lívia

Gáspár Lívia

Héra József

Drávecz Gyula

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

2013. október 2-án (szerdán) 9.00-10.00 óráig,

2013. október 2-án (szerdán) 13.00-14.00 óráig,

2013. október 2-án (szerdán) 16.00-17.00 óráig,

2013. október 7-én (hétfõn) 8.00-9.00 óráig,

2013. október 7-én (hétfõn) 15.00-16.00 óráig,

2013. október 15-én (kedden) 15.00-16.00 óráig.

2013. október 2-án (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,

2013. október 2-án (szerdán) 16.00-17.00 óráig a
máhomfai kultúrházban,

2013. október 2-án (szerdán) 18.00-19.00 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban,

2013. október 7-én (hétfõn) 16.15- 17.15 óráig a
mumori kultúrházban,

2013. október 7-én (hétfõn) 17.00-18.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében

fogadják az érintett városrész lakóit.

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem

Települési képviselõk fogadóórái:

Városrészekben tartandó fogadóórák:

Fogadóórák

Lenti Város Önkormányzata lenti mûve-
lõdési házban me-
legkonyhás étterem

Farkas Tibor

pályázatot ír ki a
kialakításra került, szerkezet-kész állapotú

bérbeadására. Pályázat beadási határ-
ideje: 2013. október 16. 10.00 óra.

A pályázati kiírás átvehetõ vagyonkezelõnél, il-
letve a polgármesteri hivatal (8960 Lenti, Zrínyi u. 4.) titkárságán.

Bérbeadó melegkonyhás étterem
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Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Horváthné Bencze Irén
Iroda: 8913 Egervár, Nádasdy T. u. 24.
Telefon: 92-564056
Mobil: 30-2524002
E-mail: bencze.iren@t-online.hu

Polgári búcsúztatásPolgári búcsúztatás


