Lenti ésVidéke

Közéleti havilap

2018. május

XX. évfolyam

Novai templom

Bizalom a folytatásra

Vigh László átvette megbízó levelét

Vigh László dr. Kovács Orsolyától vette
át a megbízó levelet.

Április 10-én sajtótájékoztató keretében ismertették a 2018. évi országgyűlési
képviselő-választás eredményeit a zalaegerszegi Fidesz-irodában.

Vigh László, a Fidesz-KDNP ismét
bizalmat kapott képviselője hangsúlyozta,
hogy Zalaegerszeg 1. számú választókerületében kiemelkedően magas volt a
részvételi arány, mintegy 74 százalék. Köszönetét fejezte ki a szavazók aktivitásáért, amely 30 000 embert jelentett ez
esetben. Őket 76 településen 1 000 ember
mozgósította. A zalai szavazók 17 000
szavazattal járultak hozzá az országos
voksoláshoz, a 7. legjobb eredményt érve
el ezzel. Országos trend, mely szerint az
emberek felismerték, hogy csak ez a kormány képes megvédeni az országot, megteremteni a biztonságos élethez szükséges
feltételeket. Hangsúlyozta, hogy az elért
eredményt szerényen kell kezelni, mindemellett említést tett az elmúlt években történt fejlesztésekről, melyeknek
egy része befejeződött, ugyanakkor számos terv és elképzelés még megvalósításra vár.
Dr. Pál Attila, a megyei közgyűlés elnöke utalt rá, hogy az első szó a köszöneté, amely minden zalai polgárnak
szól. Mint mondta, ez a demokrácia ünnepe volt, hiszen aki akarta, az elmond-

hatta a véleményét a szavazófülke magányában. Gratulációját fejezte ki Vigh
Lászlónak, aki aktív szerepet vállalva a
települések életében méltán nyerte el újra
a zalaiak bizalmát. Legyünk büszkék és
merjük vállalni ezt a győzelmet, hiszen
bebizonyosodott ismét, hogy a vidék a
józan ész pártján áll – hangsúlyozta.
A végleges eredmény április 23-án
született meg, miután 2 jogorvoslat kivizsgálása megtörtént. Vigh Lászlóra, a
Fidesz-KDNP jelöltjére 30 433 szavazat
érkezett, amely a szavazatok 52,80 százalékát jelentette számára. Ennek megfelelően dr. Kovács Orsolya, a választási
bizottság elnöke április 26-án átadta a
régi-új képviselő megbízó levelét.
Az ismét bizalmat kapott, negyedik
ciklusát kezdő országgyűlési képviselő
köszönetét fejezte ki a választók felé,
ígéretet téve a megkezdett munka folytatására.
A térség képviselője utalt rá, hogy az
új országgyűlésben nem csak a rászavazó
emberek érdekeit szeretné képviselni, hanem pártszimpátiától függetlenül mindenkiét.

Borverseny Nován
Sok évi hagyomány a novai hegyi gazdák részvételével a
novai hegyi borok versenye. Április 14-én dr. Kántor Mónika,
Áprily-Kovács Krisztina borszakértők, Lendvai Jenőné polgármester és Kiss György, a plébánia kormányzója által alkotott
zsűri elé 40 borminta vonult fel, ebből 14 vörös, 25 fehér és 1
rozé is szerepelt. Szakemberek és a helyi közösség is értékelte a
2017. évi szőlőtermésből készült borokat.
A szakértők megállapították, hogy az eltelt évek alatt sokat
fejlődött a helyi szőlőtermesztési és borkultúra. Elégedettek voltak a minőséggel, a borkezelést is megfelelőnek ítélték. Kizárásra okot adó körülményt idén sem talált a zsűri. Eredményhirdetéskor a fehérborok közül 3 arany, 10 ezüst, 8 bronz
minősítés született, és 4 minta kapott oklevelet. A vörösboroknál 1 arany, 3 ezüst, 6 bronz minősítés mellett 4 bort
oklevéllel jutalmaztak. A rozé is jól szerepelt, ezüst minősítést
kapott.
A hagyományoknak megfelelően a közönség is értékelte a
bemutatott bormintákat, idén is megválasztották a falu borait, a

Sokat fejlődött a helyi borkultúra – állapította meg a zsűri.

címet Andrics János fehér-, illetve Weiland Miklós vörösbora
nyerte el.
A közösségi program, amely kulturált kikapcsolódási lehetőséget biztosított a helyi gazdáknak, a „Humán szolgáltatások
fejlesztése a Lenti járásban” című EFOP-1.5.3-16-2017-00069
azonosító számú projekt támogatásával valósult meg.
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Jelentősen csökkent a regisztrált bűncselekmények száma
Ülést tartott a megyei közgyűlés
A Zala Megyei Közgyűlés
2018. április 26-i ülésén a
testület meghallgatta dr. Sipos
Gyula megyei rendőrfőkapitány beszámolóját Zala megye
közbiztonsági helyzetéről és a
közbiztonság további javítása
érdekében tett intézkedésekről.
Elhangzott, hogy az elmúlt évben jelentősen csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, s csökkenő tendenciát mutat a közterületen elkövetett
bűncselekmények száma is. A
bűncselekmények struktúrájában nem látható elmozdulás,
továbbra is a vagyon elleni
bűncselekmények domináltak.
Napjaink kihívása ugyanakkor az internetes bűncselekmények – jelentős látencia melletti
– terjedése. Kiemelte, hogy az
előző évvel összehasonlítva jelentős, 32,0 %-os csökkenés
következett be az összes idegenrendészeti eljárás számában, s az eljárás alá vont személyek döntően európai országok állampolgárai voltak, akik
főként gazdasági jellegű migránsok, és a jobb megélhetés
reményében, viszont megfelelő
utazási okmányok hiányában
próbálkoztak a tiltott határátlépések elkövetésével. Sajnálatos
ugyanakkor, hogy ismét növekedett a személyi sérüléssel, illetve halállal végződő közúti
balesetek száma, amelyek döntő többségét a sebesség helytelen megválasztása okozta.
Kiemelendő, hogy jelentősen
megnőtt a kerékpárosok által
okozott balesetek száma, amelyek nagy részénél szerepet játszott az ittasság is.
Fontos feladatként tekint a
rendőrség a bűnmegelőzésre,
melynek keretében számos újítást is bevezettek az elmúlt
években, s továbbra is kiemelt
figyelmet fordítanak a fiatalok
és az időskorúak tájékoztatására. A lakosság biztonságérzetének megerősítése érdekében –

az önkormányzatok kérésének
megfelelően – igyekeznek biztosítani, hogy a körzeti megbízottak minél több szolgálati
időt tölthessenek a területükön.
A Zala Megyei Közgyűlés
elfogadta a beszámolót.
A következőkben a Zalaerdő Zrt. tevékenységéről kapott tájékoztatást a közgyűlés,
kiemelve az erdőgazdálkodást
és a megyei célokkal összhangban lévő turisztikai, közjóléti fejlesztéseket és tevékenységeket, mint például az
egyre népszerűbb erdei iskolákat, illetve a személyforgalmat
is bonyolító erdei vasutakat.
2018. július 1-én hatályba
lép a büntetőeljárásról szóló
2017. évi XC. törvény, melynek rendelkezései megváltoztatják a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnökök összetételére vonatkozó
szabályokat, ezért szükségessé
vált 1 ülnök soron kívüli megválasztása a Zalaegerszegi Törvényszékhez. A megyei grémium a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala
Megyei Kirendeltsége javaslatára Horváthné Szép Rózsát
választotta ülnöknek az érintett
szakterület képviseletében.
A megyei értékek kategóriáinak bővülése miatt új
tagokkal bővítették a Zala Megyei Értéktár Bizottságot, így a
közgyűlés döntése alapján Horváth Gyula, a ZMKH Agrár- és
Vidékfejlesztést Támogató Főosztály főosztályvezetője az agrár- és élelmiszergazdaság, Szakály István, a Zalaszám-ZAC
ügyvezető igazgatója pedig a
sport kategória képviseletét
látja majd el a bizottságban.
A Zala Megyei Önkormányzat és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti
Közösség közel 30 éve tartó
együttműködése alapján, amely
jelentős mértékben segíti a Muravidéken élő magyarság nem-

www.zalatajkiado.hu

Balról Pácsonyi Imre, Bene Csaba (alelnökök), dr. Pál Attila elnök és dr. Mester László főjegyző.

Dr. Sipos Gyula megyei rendőrfőkapitány tartott beszámolót.

zeti kultúrájának, hagyományainak megőrzését és a kétnyelvű oktatás intézményeinek
működését, ez évben is 1 millió
forint összegű támogatás nyújtásáról döntött a közgyűlés a
szervezet által meghatározott
tevékenységek megvalósítása
érdekében.
Jóváhagyta a testület a Zala
Megyei Önkormányzat vezető
partnersége mellett megvalósítandó, az Interreg V-A. Ausztria-Magyarország Program keretében WoMen-Puls elnevezésű, 85% ERFA és 10% nemzeti
hozzájárulással támogatott pályázat benyújtását, melynek
célja a közszférában foglalkoztatott nők munkaerőpiaci és
esélyegyenlőségi helyzetének
javítása tréningprogram fejlesztése és megvalósítása, valamint
a vezetők és döntéshozók

szemléletformálása révén, illetve határon átnyúló intézményi
együttműködési hálózat kialakításán keresztül.
Egyhangúlag jóváhagyta a
közgyűlés a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
2017. évi működéséről szóló
beszámolót és a Zala Megyei
Területfejlesztési
Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. 2017.
évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. Rendeletet alkotott az
önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról,
a maradvány megállapításáról,
módosította 2018. évi költségvetését, elfogadta az önkormányzat közép- és hosszútávú
vagyongazdálkodási tervét és a
hivatal 2017. évi belső ellenőrzési jelentését. (Forrás: Zala
Megyei Közgyűlés)
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Kézműves foglalkozás Medertisztítás Pórszombaton
és kiállítás Bödeházán Megelőzni a gondokat
Húsvéti készülődés címmel
tartottak kézműves foglalkozást
Bödeházán (képünkön). A programot a KSZR és a Városi
Könyvtár Lenti támogatta. A
foglalkozást Kerekesné Dronfeld Rózsa dekoratőr vezette,
akinek munkáiból kiállítás is
nyílt. Az összejövetelen részt
vett Bödeháza polgármestere,

Büki László, aki rendszeres résztvevője a rendezvényeknek.
Abból adódóan, hogy Bödeháza igen apró település, a
résztvevők létszáma is ehhez
igazodott. A hangulat viszont
annál meghittebb volt.
Csányi Eliza
könyvtáros

Időszerű volt a meder kitisztítása.

Pórszombaton a Medes-patak áradása többször is gondot okozott. Ezt megelőzve április közepén több mint
harmincan vállaltak munkát a patak medrének kitisztításánál.
Táncos Csaba, a Medesi Gazdakör elnöke tájékoztatása
szerint közel 200 méteren került sor a meder tisztítására. Az
akció szép példája volt a lakossági összefogásnak.
Táncos László polgármester hozzátette, hogy a munkába
bekapcsolódott a vízügyi igazgatóság szakértője is.

A biztonságos közlekedést segíti Május végére befejezik
Járdafelújítás Kozmadombján

Árkolási munkák Alsószenterzsébeten

Hatmillió forintos állami támogatásból és 1,3 millió forintos önrészből közel 600 méternyi járda felújítása történik
meg az alig 50 lelket számláló Kozmadombján.
– Ennek köszönhetően az Arany János úton teljesen megújul a járda, egyes szakaszok pedig szélesebbek lesznek –
tájékoztatta lapunkat Kámán János polgármester. – Erre a rekonstrukcióra azért is szükség van, mert a 86-os út óriási forgalma miatt az úttesten életveszélyes közlekedni.

Alsószenterzsébeten az út
melletti árkolási feladatok adtak munkát. Nehezítette a kivitelezést a felázott talaj, en-

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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• Bérfőzés

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

nek ellenére jó ütemben haladtak.
A tervek szerint május
végére végeznek a munkával.

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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2018.05.07.
LENTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TÁMOGATÁST NYERT LENTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
A TOP-3.1.1-15 KÓDSZÁMÚ KONSTRUKCIÓBAN BENYÚJTOTT
TÁMOGATÁSI KÉRELME
Támogatást nyert Lenti Város Önkormányzatának
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretén belül, a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” (TOP-3.1.1-15) című felhívás keretében
megvalósuló „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Lentiben” című, TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00009
azonosító számú támogatási kérelme 476,74 millió
forint összegben, vissza nem térítendő támogatásként. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében
az Európai Unió támogatásával valósul meg.
A projekt konzorciumi formában valósul meg:
- konzorciumvezető: Lenti Város Önkormányzata
- konzorciumi tag: ÉNYKK Északnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt.
- konzorciumi tag: Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft.
A felújított lendvajakabfai emlékmű.

Az Első Világháborús
Centenáriumi Emlékbizottság
500 ezer forinttal járult hozzá
a lendvajakabfai hősi emlékmű
felújításához. Így nemcsak a
renoválás valósult meg, hanem
a környezete is megszépült, az
időjárás és az idő által megrongálódott részek kijavításra
kerültek.
Az avató ünnepségen Liszjákné Babolcsai Erika polgármester felidézte, hogy az első
világháborúban 23 helybéli veszítette életét, s ez mélyen érintette a családokat, hozzátartozókat. Asszonyok, családok
maradtak árván. Tekintve a település nagyságát, Lendvajakabfának igen jelentős számú
hősi halotta van.
Ezt követően Horváth László, Lenti polgármestere beszédében méltatta, hogy egy kis

település életében fontos,
hogy emlékművet újítanak fel.
A bevonultak marhavagonokban
utaztak egyik helyről a másikra, szembenéztek a halállal,
majd fogolytáborokban végezték, vagy vissza sem tértek. Ha
visszatértek, sokszor rokkantan,
lelkileg sérülten. Mindenki áldozat volt, akár túlélte, akár nem.
Majd a rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola tanulói
adtak műsort, Ipacs Bence
lenti plébános pedig megáldotta az emlékművet.
Délután Éder Katalin dietetikus tartott előadást a gyógynövények gyógyhatásairól és
az immunerősítés fontosságáról,
majd gyógyhatású készítményeket mutatott be. Lehetőség
volt kóstolásra is. Az előadás
végén kérdéseket tehettek fel
az érdeklődők.

A projekt célja a város közigazgatási területén lévő
kerékpáros létesítmények hálózati kapcsolatainak kialakítása, illetve az autóbusz pályaudvar leromlott állagú
épületegyüttese helyett egy új, a jelen körülményeknek
megfelelő autóbusz pályaudvar kialakítása.
Lenti Város Önkormányzata a projektben a Lenti, Béke
utcai kerékpárutat építi meg 1084 m hosszban, 2 m
szélességben, mely összeköti a lentikápolnai kerékpárutat az ipari területekkel és a Gyógyfürdő környezetével,
megteremtve Lenti nyugati belterületeinek összeköttetését, illetve 21 db kerékpártárolót alakít ki.
Az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
a fejlesztés keretében a Lenti, Ifjúság u. 1. sz. alatt új
autóbusz pályaudvart épít 6 induló, valamint 3 érkező
autóbusz beállóval. Az épületben kapnak helyet az
utasforgalmat kiszolgáló helyiségek, korszerű információs monitorral felszerelt utasváró, az utasváróból közvetlen elérhetőséggel elővételi jegypénztár, információs
iroda.
A projekt részeként kerékpáros szemléletformáló kampányok megvalósítása tervezett iskolások, illetve kerékpárral közlekedők részére.
A Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft. feladata a folyamatos menedzsment
biztosítása és a műszaki-szakmai koordináció.
A projekt teljes költsége: 476.744.524,- Ft, vissza nem
térítendő támogatás: 476.744.524,- Ft
A projekt időtartama: 2017.07.01- 2020.02.28.
Lenti Város Önkormányzata által tervezett beruházás
közvetlen gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással valósul meg, kerékpárúton megközelíthetővé
teszi Lenti nagyobb foglalkoztatóit, illetve a csesztregi, a
lovászi és a novai közép-, és nagyvállalatokat.
ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. fejlesztése elősegíti a munkaerő mobilitás
infrastrukturális feltételeit, Lenti mellett a járás 48
településén élők közösségi közlekedését javítja.
A projektről bővebb információt a www.lenti.hu oldalon
olvashatnak.

Éder Katalin tartott előadást.

További információ kérhető:
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna projektmenedzser
kocsizsuzsanna68@gmail.com
+36-30/237-8645
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Új jelzőrendszeres eszközöket kaptak
Lenti úttörő szerepet vállalt

Györe Edina, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
megyei kirendeltségének vezetője mutatta be azt a 20 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás rendszerében használatos készüléket, melyeket a településen élő időseknek adtak át. A Lenti
Kolping Gondozási Központban tartott ünnepségen Vigh László
országgyűlési képviselő és Horváth László polgármester is jelen volt.
– Külön köszönet azért, hogy itt lehetünk az idősek nappali
ellátásával foglalkozó Kolping intézményben – mondta Györe
Edina. – A lenti központ ebben úttörő szerepet vállalt, hiszen
laptopok kerültek már korábban átadásra a modellprogram keretében az időseknek, most pedig a szociális ágazathoz a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást erősítjük tovább az új, modern
eszközök átadásával. Új, a mai kor technikájának megfelelő
órákról beszélünk, ütés-, hő- és vízálló órák, amelyek az alapvető életfunkciókat is kijelzik. Használója adatait minden egyéb
jelzés nélkül továbbítja egy központba, ahol probléma esetén
azonnal kiértesítik az ügyeletes szolgálatot.
Vigh László országgyűlési képviselő beszédében arra utalt,
megváltozott világunkban már nem élnek együtt a generációk
tagjai, az idősebb korosztálynak minden – köztük ilyen technikai
– segítséget is meg kell adni, hogy legyen kihez fordulniuk baj
esetén.
– Lentiben mintegy 1000 fő tartozik a hatvan év feletti korosztályhoz, ami 15 %-a a teljes lakosságnak. Ez a szám fontossá
teszi az idősgondozást a térségben, tovább bővülhet a szolgáltatások köre az eszközök igénybevételével – tette hozzá Horváth
László polgármester az átadási ünnepségen.

Balról Györe Edina, Vigh László és Horváth László az idősek
körében.

Gáspár Lívia intézményvezető elmondta, az új eszközök
kapcsolódnak az országos számítógépes fejlesztésekhez, melynek a lenti intézmény is részese, itt helyben az önkormányzatról
pedig elmondható nagyon széleskörű szolgáltatást nyújt az
időseknek.
dj

Szakmák éjszakája Lentiben
A pályaválasztás előtt álló fiatalokat hívták meg

A hegesztő szimulátor, a háttérben
Frankó Zsolt, a LAXUN Kft. területi képviselője.

Korábban tartott szakképzési fórumukon mérték fel a térség vállalkozóinak
igényét, hogy milyen szakképesítésű dolgozókra lenne szükségük. Tapasztalataik
alapján tervezték meg a szakmacsoportok
bemutatóját a Szakmák Éjszakája programon, tájékoztatott az esemény előzményeiről Tótiván Endre, a ZSZC Lámfalussy Sándor Szakképző Iskola igazgatója.

– Minden érdeklődő korosztály kíváncsiságát igyekeztük kielégíteni, ezért
vendégeink voltak az óvodásoktól, iskolásokig olyan fiatalok, akik még a pályaválasztás előtt állnak – tette hozzá az
igazgató. – A faipar, építőipar, gépészet,
szociális ágazat, kereskedelem és vendéglátás szakmák bemutatóját tartottuk a mai
napon.
– Milyen érdekességgel szolgált a bemutatójuk?
– A két legfontosabb helyszínünk
egyike az óvodásoknak összeállított kreatív Lego kiállítás volt a diákok építőmunkájából. A másik egy új beszerzésünk
eredménye, egy hegesztő szimulátor,
amellyel a legújabb technológiát tudjuk
bemutatni, gyakoroltatni. Egy igazi magyar ételt gondoltunk újra, tettünk korszerűbbé a vendégeink kiszolgálására,
ugyanis a helyben, tanulóink által készített lángos, sós, sajtos, de akár édes ízű
formában is megkóstolható volt.
– Iskolájuk is látványosan megújult erre a napra!

– Igen, megtörtént a műszaki átadása
az új bejárati kapunknak, melyet műkovácsolt vas kerítés és megújult lábazat
kísér, az intézmény teljes területe új
kerítést kapott, illetve a közösségi terünket is modern térkővel borítottuk
be. Mindez iskolánk külső homlokzati megjelenését, látványát javítja és az
intézmény otthonosabbá tételét szolgálja.
(d)

Készül a lángos.

6

Lenti és Vidéke

2018. május

Versek zenével
A Költészet Napja Lentiben

Az ünnep tartalmához hűen megemlékezéssel és a Kávészünet zenekar koncertjével emlékezett meg Lenti a Költészet
Napjáról. A Kávészünet zenekar ugyanis 2009-es „Csillag Születik” szereplése óta – országos hírnévre szert téve – népszerűsíti
az irodalom gyöngyszemeit megzenésített formában. Lapunknak
Németh Ferenc zenekari tag nyilatkozott a hitvallásukról és
terveikről:
– Van néhány saját szövegünk is, de elsősorban valóban a
magyar költészet remekeinek megzenésítésével foglalkozunk –
kezdte beszélgetésünket a zenekar gitárosa. – A versek már „készen” vannak, nehezen lehetne nagyszerűbb szövegekkel előrukkolni és úgy gondoljuk, nem csak ilyenkor, hanem akár egy
fesztiválon is helye van a verseknek.
– Könnyű dolguk lehet, hiszen verseink csodálatosak!
– Ez azért változó, hiszen van ahol fogékonyabb a közönség
a modern zenébe ültetett versekre, van ahol kevésbé. Sokféle
zenei eszközzel dolgozunk, közel állunk a mai fiatalok zenei
világához és nagyon jó visszajelzéseket kapunk.
– Magam is olvastam olyan köszönetet, elég volt a memoriter
megtanulásához párszor meghallgatni egy-egy dalotokat!
– Igen, sokan írtak arról, hogy azért kaptak ötöst irodalom
órán, mert meghallgatták a zenénket és ez nagy örömünkre
szolgál. Büszkék vagyunk arra, hogy ezt általunk sikerült elérni,
tehát hasznos is amit csinálunk!

A Kávészünet zenekar koncertje.

Az eseményen először Horváth László polgármester köszöntötte a megjelenteket:
– Mi is a költészet, hiszen a Költészet Napja van ma? A poézis, a költészet szó görög eredetű és az alkotni, építeni, létrehozni jelentéssel bír. A régi diákok még külön tantárgyként
tanulták a poétikát, stilisztikát, retorikát, melyek mind az
íráskészséget fejlesztették. A magyar költészetre méltán lehetünk
büszkék, hiszen az egyetemes líra része – hangzottak a polgármester ünnepi gondolatai.
-d-

Könyvbemutató Lovásziban Mandala-kuckó játszóház Nován
A Lovászi Kerka-Völgye
Baráti Kör és az Olajbányász
Nyugdíjas Klub szervezésében
mutatta be a közelmúltban Pék
Tibor A (mitől vagy kitől) változó klíma című könyvét. A
szerzővel a témát különleges
szemszögből megközelítő könyvéről beszélgettünk:
– Építőmérnök vagyok, és
ez adja meg a könyvem különlegességét is, hiszen nem vagyok szakmabeli, a klímaváltozás témáját így „csupán” érdeklődőként közelítettem meg.
– Mi lesz akkor ez a más
szemszög?
– Mérnöki gondolatokkal
kicsit átértelmezve a témát nem
feltétlenül képviselem a mai
hivatalos megközelítéseket a
klímaváltozás kapcsán. Naponta hallhatjuk, ne szemeteljük,
ne dobjuk el a hulladékot, mert
tönkre tesszük vele a Földet. Ez
így egy kicsit félrevezető lehet,
mert a Földünket tönkre tenni
nem tudjuk, az igazság az,
hogy magunkat tesszük tönkre
a szennyezéssel. Földünk geológiája 4,5 milliárd éves története számtalan olyan bizonyítékot ad nekünk, hogy megkérdőjelezhető a mai ember ká-

Mandala-kuckó játszóházat tartottak Nován több alkalommal. A programot a
„Humán szolgáltatások fejlesztése a Lenti járásban”
című EFOP-1.5.3-16-201700069 azonosító számú projekt támogatásával valósították meg.
Kónya Zsuzsa zalaegerszegi mandalafestő beszélt a
színek és formák testi-lelki
egészségünkre gyakorolt hatásairól, a színek gyógyító ere-

Pék Tibor kötetével.

ros tevékenysége a Föld életére
vonatkozólag. Tehát elméletem
szerint a környezetünket tönkre
tudjuk tenni, de a Föld azért
még „geo”, azaz föld marad és
odavághat nekünk, ha szükségét látja.
– Hogyan vigyázzunk akkor
Földünkre?
– Az jusson eszünkbe, hogy
magunkra kell vigyáznunk, így
közvetve.
dj

jéről. Ezután útmutatásait
követve a résztvevők kiválasztották a nekik tetsző
mintákat, és kontúrozóval
üveglapra rajzolták. A következő lépésként szívükre hallgatva, kedvenc színeikkel
kifestve létrehozták saját
mandaláikat.
Igazán egyedi, csodálatos
művek születtek, mindenki
örömét lelte a műhelymunkában és büszkén helyezte el
otthonában alkotását.
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Útjavítás Tormaföldén Határon átnyúló májusfa
A tavaly őszi vihar által okozott károk helyreállítására pályázott a tormaföldi önkormányzat, így lehetőség nyílik hegyi
útjuk részleges felújítására, értesítette lapunkat a most megkezdett munkálatokról Hajdu László polgármester.
– Elsősorban a Paposa-hegyi utat érte kár, ez az útfelület nem
szilárd, hanem mészkővel borított, melyet az árkokkal együtt
kimosott a lezúduló víz – részletezte a károkat a polgármester. – Vis maior pályázatot adtunk be, 5,2 millió forintot
kaptunk, körülbelül 5,6-5,7 millió forint lesz majd az önerőnkkel együtt a teljes beruházás összege.
– Milyen helyreállítás történik?
– Az árkok kitisztítása, és az útburkolat eredeti formában
történő, tehát mészburkolattal való helyreállítása. Egyébként itt
adódik az érdekes helyzet, hiszen nem történik komfortfokozat
javulás, mert a jelenlegi pályáztatás az eredeti állapot visszaállítását írja elő. Tegnap vidékünket ismét jégeső és vihar érte, kár
esetén akár évről évre pályázhatunk az ismételt helyreállításra.
Talán érdemes lenne átgondolni egy olyan támogatási formát,
amely lehetővé teszi a szilárd burkolat kialakítását is.
– Milyen hosszú az útszakasz?
– A teljes hossz körülbelül 1,5 km, most a legrosszabb 700 m-es
szakaszt újítjuk fel.
dj

Megkezdődött a helyreállítás.

Szentgyörgyvölgy és Szentlászló (Szécsiszentlászló, mai
nevén Motvarjevci) települések
a trianoni diktátumig Zala vármegye Alsó-Lendva járásához
tartoztak, közös körjegyzőséget
alkottak. A barátság a hivatalos helyzeten túl is szoros
volt, számos család ápolt, és
ápol mai is rokoni kapcsolatokat a két faluban. Magyarország feldarabolásával ez a kapcsolat megszűnt, később pedig
– Jugoszlávia megalakítása után
– a határsáv léte és a szigorú
kishatárátlépési szabályok gátolták a kapcsolattartást.
Az 1980-es évek második
felében a két település vezetősége úgy döntött, nem hagyják magukat, és az őket elválasztó közös határon májusfa
állításba kezdtek, kinyilvánítva ezzel összetartozásukat. A
több mint három évtizedes

hagyomány azóta is él. A
közös tavaszi pikniket a határnyitás jelentősen megkönynyítette. (Amikor a fiam először volt velünk a majálison,
nagyon tetszett neki, hogy
egy-egy lépéssel hol Magyarországon, hol Szlovéniában volt, és nem szólt rá
senki, hogy határsértő.)
Az idei májusfa állítás és
megvendégelés a szokásos remek, baráti hangulatban zajlott. Koccintgattunk, énekeltünk, beszélgettünk jelenünkről és természetesen múltunkról is. Most a szentgyörgyvölgyiek hozták az ételt és az
italt, a következő évben a
szentlászlóiakon a sor.
A képen az idei, május 27-i
májusfaállítás és a régi határkő látható a megjelentek egy
részével.
VZs

Borverseny Lovásziban
A Lovászi Olajbányász Nyugdíjas
Klub Egyesület vacsorával egybekötött
borversenyt rendezett a közelmúltban.
– Az idén 7. alkalommal szerveztük
meg a borversenyt tagjaink és további
jelentkezők számára – tudtuk meg Rónási
Gyulánétól, aki Kondákor Gyula, Somogyi András mellett a zsűri munkájában is
részt vett. – Kibővítettük a versenyünket,
a lovászi szőlőtermelő gazdákat, valamint
a környező falvakban szőlőtermeléssel,
borkészítéssel foglalkozó termelőket is
vártuk a megmérettetésre, akik így helyben kaphattak minősítést, véleményezést
boraikra.

– Hol tartották meg versenyüket?
– A borverseny helyszíne az önkormányzat étterme volt, ahová 35 borminta
érkezett, ezek között 27 fehér-, 1 rose, 7
vörösbor volt.
– Milyen eredmények születtek?
– 5 arany, 18 ezüst, 8 bronz, 4 okleveles minősítés volt.
A zsűri értékeléséből kiderült, szép
fajtaborokat kóstolhattak, a borok általában jól kezeltek voltak, hozták a fajtára
jellemző jegyeket, néhány mintánál pedig
kisebb erjedési és kezelési hibák fordultak elő.
(d)

A zsűri munka közben, balról Kondákor
József, Rónási Gyuláné, Somogyi András.
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Jelentős az igény a Zala megyei foglalkoztatási paktum támogatásaira
A Zalai Innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása elnevezésű projekt a foglalkoztatás zalai
helyzetének javítása érdekében közel 963 millió forint
támogatási összeget használhat fel 2021. június végéig.

lyettesítő támogatásban részesülőknek. Továbbá várják a roma nemzetiséghez
tartozók, megváltozott munkaképességűek, inaktívak,
tartós munkanélküliséggel
veszélyeztettek, valamint a
közfoglalkoztatottak jelentkezését is.

A paktum kiemelt célja,
hogy mozgósítsa a megye
munkaerő tartalékait, illetve
hogy fejlessze a munkaerő
kínálatot. A megyében jelentős inaktív réteg nem jelenik meg a munkaerő-piacon. A foglalkoztatási paktum feladata, hogy ezen
inaktív réteg távolmaradásának okait megkísérelje
felszámolni, vonzóvá tegye
a munkaerő-piacot az addig
passzív csoportok számára is.

A paktum konzorciumi
partnereiként a Zala Megyei
Kormányhivatal
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya, valamint
a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szorosan együttműködve biztosítják a munkaerőpiaci szolgáltatásokat, folyamatos kapcsolatot tartanak az ügyfelekkel, illetve tanácsadásokat (munka, -pálya, -álláskeresési), mentori szolgáltatásokat nyújtanak részükre.

A projekt segítséget nyújt
a 25 év alatti fiataloknak, a
30 év alatti pályakezdőknek, az alacsony iskolai
végzettségűeknek, az 50 év
feletti álláskeresőknek, a
GYES-ről, GYED-ről, ápolási díjról visszatérőknek, valamint a foglalkoztatást he-

A célcsoport támogatásához kapcsolódó programrész 2017. június 20-án
kezdődött meg az első képzésbe vonással, augusztustól pedig foglalkoztatási támogatásokat is tudtak igény-

be venni a munkáltatók, vállalkozók és az ügyfelek.
Mind munkavállalói, mind
munkáltatói oldalról jelentős
igény van a foglalkoztatási
paktum által nyújtott támogatásokra.
2018. február 23-ig 228
fő részesült munkaerőpiaci szolgáltatásban, akik közül 8-an vállalkozóvá váltak,
109 fő elhelyezkedett támogatással, 69 fő pedig csak
szolgáltatásban részesült.
51 ügyfél került képzésbe,
mindannyian sikeres vizsgával zárták a tanfolyamot.
A közeljövőben új képzések is indulnak, a támogatott foglalkoztatásokra
pedig folyamatosan pályázhatnak a munkaadók.
------------------------------------ZALAI INNOVATÍV
FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM
MEGVALÓSÍTÁSA
Támogatás: 962,99 millió
forint

Fotó: Zala megyei foglalkoztatási paktum kiadványa

Projektazonosító:
TOP-5.1.1-15-ZA1-201600001
www.zalapaktum.hu
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„Színpadon a bűnmegelőzés” „Neked mesélek!”
– Pákán is
Komplex bűnmegelőzési
programmal keresik fel a
megye több települését a Zala
Megyei Rendőr-főkapitányság
munkatársai. Így történt ez a
közelmúltban Pákán is, ahol
színpadi előadással, kerékpáros regisztrációval, vagyonvédelmi eszközök kiállításával
és gyermekprogramokkal várták a rendőrségi szakemberek
az érdeklődőket.
– A „Színpadon a bűnmegelőzés” program célja az
időskorúak vagyonbiztonságának fokozása – tájékoztatott
Tóth László őrnagy, a megyei
főkapitányság bűnmegelőzési
alosztályának munkatársa. –
Bemutatjuk profi színészek
előadásában a „Vigyázat, csalók!” című darabot, melyet
Verebes István írt. A darab

megtörtént eseteket feldolgozva, a trükkös csalások formáit
mutatja be, közben lehetőséget teremtve hasznos tanácsokkal is ellátjuk az idősebb
veszélyeztetett korosztályt.
A programon a Vöröskereszt munkatársai is részt
vettek, egészségügyi szűrőprogramokkal, a fiatalabb korosztály pedig „Kulcsos Lurkó” játékkal tanulhatta meg,
milyen veszélyek leselkedhetnek rájuk a szabadban, játék
közben. Egyre népszerűbb a
„Bike Safe” kerékpáros regisztrációs program is, ahol
a kerékpárok és tulajdonosaik adatainak rögzítésével
válhat könnyebbé az eltűnt
eszközök felkutatása, megtalálása.
dj

„Kulcsos Lurkó” – prevenciós játék.

Bábelőadás, előtérben balról Gaál Elekné és Ott Andrásné.

A térség és a helyi óvodások is megtekintették azt a
bábelőadást, melyet ajándékképpen a Lenti Napközi Otthonos Óvoda óvodapedagógusai adtak elő „Csillagszemű juhász” címmel. A „NEMES NEked Mesélek” program részleteiről Gaál Elekné óvodavezetőt kérdeztük:
– Sok-sok éve készülődünk
arra, hogy örömet szerezzünk
az óvodás gyermekeknek. Mint
tudjuk, óvodás korban a legfőbb tevékenység a játék, a
legszebb élmény a mese, ehhez
kapcsolódik Neked mesélek elnevezésű programunk. Rendkívül büszke vagyok óvodapedagógusaimra, akik nem csak
mesélik, hanem játsszák is a
meséket, kiemelném Ott Andrásnét, Erzsit, aki több éve készíti a gyönyörű díszleteket a
darabokhoz, a bábokat, amelylyel a legnagyobb örömet szerzi a kicsiknek.
– Kikből áll a nézőközönség?

– A mai csodálatos élményt
szeretnénk megosztani a városkörnyéki óvodásokkal – bázisóvodaként ilyen módon is kapcsolatot tartunk és részt veszünk a környékbeli óvodapedagógiai munkában. Csömödérből, Nováról, Lovásziból,
Rédicsről, Csesztregről, Zalabaksáról érkeztek óvodások,
akik reményeink szerint kitűnően fognak szórakozni.
– Egyébként mikor van idejük
az óvónőknek erre felkészülni?
– Hát bizony csak szabadidejükben, hiszen büszkén mondhatom intézményünk kihasználtsága száz százalékos, mind
a tizenegy csoportunk maximális létszámmal működik, tudjuk
fogadni a fogyatékkal élő kisgyermekeket is, így különösen
leterheltek a kollégák. Ezért is
jár a legnagyobb köszönet azoknak, akik a családjuktól ellopott
percekben is az óvodai közösségekért, azok öröméért vállalnak ilyen plusz feladatokat.
(d)

Szépkorú köszöntése Mikekarácsonyfán
Mikekarácsonyfán május első hétvégéjén családja körében
köszöntötte Szabó Józsefné polgármester a település legidősebb
lakóját, a 90 esztendős Igazi Zsigmondnét, Irén nénit.
A település vezetője virággal és emléklappal érkezett a
családi ünnepségre, valamint megható gondolatait is megosztotta
Irén nénivel.
Az ünnepelt örömmel fogadta a köszöntést és elmondta,
hogy a hosszú élethez szerinte elengedhetetlen a mozgás és az,
hogy ne a problémákkal foglalkozzunk, hanem tegyük a
dolgunkat.
Igazi Zsigmondné születésnapjára összegyűlt a családja, 3
gyermeke mellett 2 unokája és dédunokája is köszöntötte.

Az ünnepelt születésnapjára összegyűlt a család.
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Fejlesztések, felújítások Reszneken
Közösségi húsfeldolgozó építését is tervezik

Feldolgozó üzemet alakítottak ki.

Tovább folytatódnak a fejlesztések és felújítások Reszneken,
értesítette lapunkat Kercsmár István polgármester.
– A községben elsősorban a Start közmunkaprogram keretében, illetve az aktuális pályázatokat kihasználva tudunk jelentős
fejlesztéseket megvalósítani. Az elmúlt évben a volt óvoda épületénél alakítottuk ki a közmunkaprogram bázisát. A régi épület
felújítására önerőből 2,5 millió forintot, a pályázati forrásból

mintegy 4,6 millió forintot fordított az önkormányzat. A zöldséggyümölcsfeldolgozó üzem rendelkezik a HACCP rendszernek
megfelelően a működéshez szükséges NÉBIH engedéllyel. A
feldolgozó gépekre, eszközökre 9 millió forintot fordítottunk. Az
új tároló épület építésére 7 millió, a mezőgazdasági gépekre 4,5
millió forintot ruházhattunk be. 2018-ban két pályázatot nyertünk a közmunkaprogramban, melyből az épületek további felújítására, építésére 5,5 millió, a feldolgozó gépek beszerzésére
4,5 millió forintot fordíthatunk. Ezeken kívül a munkaprogram
saját bevételéből – 3 millió forint – a termeléshez szükséges
melléképület felújítását akarjuk elvégezni.
– Milyen további terveik vannak?
– Ha már itt van a felújított épület, a Leader pályázati lehetőséget kihasználva közösségi húsfeldolgozó kialakítására adtuk
be 5,8 millió forintos pályázatot. Tovább szeretnénk folytatni a
falukép megújítását, sikerült önkormányzati tulajdonba vennünk
az összes járdát. Így a Béke tér, Mártírok út, Petőfi utcákban
több mint 500 méter járdát kívánunk felújítani szintén 5,8
milliós pályázati keretből. Ezeket a pályázatokat most tudtuk
beadni, a megvalósítás egy része valószínű, hogy átnyúlik majd
a 2019-es évre. Ha minden célunk, tervünk sikerül és megvalósul, azt hiszem községünk jelentősen fog tovább fejlődni,
gazdagodni – zárta gondolatait a polgármester.
dj

„Versünnep” Rédicsen
Utassy Józsefre is emlékeztek
A Költészet Napjához kapcsolódóan a környékbeli általános és középiskolás diákokat
várták Rédicsre az Utassy-versünnepre. A hagyományoknak
megfelelően az irodalmi esemény kezdete előtt a zsűri
tagjai, a Móra Ferenc Általános
Iskola képviselői, Soós Endréné polgármester asszony és a
költő özvegye, Horváth Erzsébet megkoszorúzták Utassy József rédicsi temetőben lévő
sírját.
– A mai napon József Attila
mellett egy másik nagy köl-

tőfejedelemre, a Kossuth-díjas
Utassy Józsefre, könyvtárunk
névadójára is emlékezünk –
kezdte köszöntőjét a versünnepen Stokker Pálné, az iskola
igazgatónője – Utassy József
ars poeticaja a következő volt:
A lényeg, hogy lássam, halljam, érezzem, mind az öt érzékszervemmel tapasztaljam és
meggyönyörítsem a világot –
ezt kell nekem a betűkből megcsinálnom.
Idén 44 szavaló adta elő a
költő egy-egy művét. Az eredményhirdetés előtt a költő özAz első helyezettek Horváth Erzsébettel, Utassy József özvegyével.

vegye, Horváth Erzsébet látta
el jó tanácsokkal a versmondókat, majd arról beszélt, hogy
véleménye szerint a szavalók
több lépcsőt is előreléptek a
tavalyi felkészültségükhöz képest és szép szavalatok hangzottak el.
A zsűri több kategóriában
kiosztott helyezéseket és dicsérő okleveleket. Az 1-2. évfolyamon Pusztai Eszter, a lenti

Arany-iskola tanulója lett a legjobb, a 3-4. évfolyamosok között Kovács Ilka, az 5-6. osztályosok között Peszleg Viola
végzett az első helyen, mindketten a lenti Vörösmarty-iskolából, a 7-8. évfolyamon rédicsi Tüske Hanna, a középiskolás kategóriában pedig Kovács Benedek lett a legjobb a
lenti Gönczi gimnáziumból.
(d)
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A tánc életünk része

Hatodik alkalommal került megrendezésre a Lenti Táncverseny

A Kelta Álom Ír Sztepp Tánccsoport.

2018. április 28-án immáron hatodik alkalommal került megrendezésre a Lenti Táncverseny a Városi Művelődési Központ
Lenti szervezésében.
A versenyzőket Horváth László, Lenti polgármestere köszöntötte. Beszédében kitért arra, hogy tánc kialakulása az
emberiség történelmével egyidős, tánc nélkül elképzelhetetlen a
mindennapi élet.
A verseny amatőr csoportok részére biztosított versenyzési
lehetőséget, melyen 21 tánccsoport 490 táncosa lépett színpadra
149 koreográfiával, ami ismét rekordnak számít. A késő estébe
nyúló rendezvényen 5 kategóriában mérethették meg magukat a
versenyzők. A legnépszerűbb ez évben is a színpadi show tánc, a
művészi látványtánc és az open kategória volt, melyet a versenytánc és a hip-hop kategória követett. A versenyzők az első öt
alkalommal Dunántúl több megyéjéből érkeztek, viszont idén
már Budapestről, illetve Kecskemétről is jöttek táncosok.
A zsűri tagjai Novák Tamás zsűrielnök, Nívó-díjas társastánc
pedagógus, Lakatos-Varga Boglárka modern és klasszikus balett
táncpedagógus, Károly Róbertné tánc- és drámapedagógus és
Langstadler-Kovács Melinda a nagysikerű Bonita Tánccsoport
egykori vezetője, valamint egyes kategóriákban Deák Fanni, a
Kelta Álom Ír Sztepp Tánccsoport veztője voltak.
A zsűrinek idén is többször volt nehéz dolga, hisz a felkészült versenyzők látványos és színvonalas produkciókkal kápráztatták el a közönséget.
Lenti városát a Kelta Álom Ír Sztepp Tánccsoport képviselte
(Deák Fanni, Szalai Dóra, Sabján Bianka, Varga Noémi, Sabján

Botond, Ferecskó Júlia), akik 5 koreográfiát mutattak be a
táncversenyen, eredményeik a következők:
· 1 arany minősítés (Deák Fanni They don'care about us
koreográfia)
· 2 ezüst minősítés (Smooth Criminal koreográfia és Sabján
Bianka, Varga Noémi Nancy Mulligan koreográfia)
· 2 harmadik helyezés (Irish Dance Reel koreográfia és Ferecskó Júlia, Sabján Botond Irish two hand koreográfia)
Valamennyi koreográfiát Deák Fanni állította össze és
készítette fel a táncosokat.
Lenti lakosként lépett még színpadra Tóth Vivien, aki hip-hop
kategóriában ért el ezüst minősítést.
A nap folyamán kétszer került sor eredményhirdetésre, átadásra került a VI. Lenti Táncverseny Bajnoka cím, melyet a
Zalaegerszegről érkező Maxima Életmód Klub érdemelt ki.
A zsűri különdíjban részesítette a Vadrózsa Tánccsoportot,
amely Magyarszerdahelyről érkezett és a zalaegerszegi Albatrosz TSE két táncosát, Konrád Bíborkát és Nagy Védát az Acro
Twins koreográfiáért.
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is megszervezték
az össztáncot a Városi Művelődési Központ előtti téren, melyen
bárki részt vehetett. Az össztáncot Deák Fanni állította össze és
vezényelte le, melyben a Kelta Álom Ír Sztepp Táncsoport
táncosai is közreműködtek.
A táncverseny megvalósításában a Városi Művelődési
Központ dolgozóin kívül lelkes szülők, önkéntesek vettek részt,
és az aprólékos részletekkel megtervezett forgatókönyv alapján
gördülékenyen, mindenki megelégedését szolgálva bonyolították
le az VI. Lenti Táncversenyt.

Ezúttal is megszervezték az össztáncot.

Új autóbusz-pályaudvar épül Lentiben

Fotó: Dányi József
A jelenlegi autóbusz-pályaudvar Lentiben.

Új autóbusz-pályaudvar építésére és a kerékpárutak fejlesz-

tésére csaknem 477 millió forint
európai uniós támogatást nyert

el Lenti városa – közölte a város önkormányzata az MTI-vel.
A vissza nem térítendő támogatás 80 százalékát az új
autóbusz-pályaudvar építésére
fordítják. A leromlott épületegyüttes helyett az Északnyugat-magyarországi Közlekedési
Központ (ÉNYKK) Zrt. új létesítményt alakít ki kilenc buszbeállóval, korszerű információs
monitorral felszerelt váróteremmel, jegypénztárral és információs irodával.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
keretében megvalósuló fejlesztés a városban és a járás 48
településén élő emberek közösségi közlekedését javítja,

elősegítve a munkaerő-mobilitást is – közölték.
Hozzátették: Lentiben több
mint egy kilométer hosszú, két
méter széles kerékpárút épül,
amely összeköti a lentikápolnai
bicikliutat az ipari területekkel
és a gyógyfürdő környezetével.
Kerékpárúton is megközelíthetővé teszi Lenti nagyobb foglalkoztatóit, valamint a csesztregi, a lovászi és a novai közép- és nagyvállalatokat. A
projekt keretében 21 kerékpártárolót alakítanak ki és szemléletformáló kampányokat is
rendeznek.
A projektek 2020. február
végéig valósulnak meg. (Forrás: MTI)
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30 éves a zalabaksai Kertbarát Kör

Az ünnepi taggyűlésen Horváth Ottó köszöntötte a tagságot.

Megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelte a közelmúltban
a zalabaksai Kertbarát Kör. A falu legaktívabb, sikereket és
kudarcokat is megélt egyesületéről Berkes József elnökkel beszélgettünk:
– Nem lesz könnyű feladat áttekintenünk az elmúlt 30 évet,
amikor is 1988-ban úgy döntött egy harminc fős – akkor még
fiatalokból álló – falubeli társaság, hogy az országos példát követve helyben is kellene egy kertbarát kört alakítani. Tóth Lajos
bácsi nevét kell megemlíteni, aki a mozgatórugója volt az egésznek és összefogta a pedagógusokból, állatorvosból, agronómusból, az akkori tsz szakembereiből és egyéb tagokból álló
csoportot.
– Milyen célokat fogalmaztak meg az elején?
– Akkor a hegyeinkben főleg a direkttermő borok készítése
folyt, a noha szőlő volt az uralkodó. Egyébként ha jól van kezel-

ve, akkor nem egy rossz ital. Ennek a fajtaváltásnak és a gyümölcsfák lecserélésének intenzívebb termőfajták ültetésének,
azok gondozásának gyakorlata, megismerése volt a célunk. Tóth
Lajos bácsi után az erdésztechnikus Kósa Gyula vette át a kör
irányítását, töretlenül folyt tovább a munka, a téli időszakban
szakmai előadásokat hallgattunk, nyáron kirándultunk, bejártunk
hazánk híres borvidékeit.
– A későbbiekben a hagyományőrzés is bekerült a tartalmak
közé!
– Valóban és ez már az én nevemhez fűződik, kevésnek tartottam a feladatot, ugyanis falunknak gyönyörű, de addig gazdátlan hagyományai voltak. Ezek után lett a kör, hagyományőrző
és kulturális egyesület, az új tevékenységi formákkal. Sikeres
programokat szerveztünk, immár nem csak nézőként élveztük az
általunk szervezett kézi cséphadarós és zsúpkötő versenyeinket,
hanem aktív „bandát” szerveztünk magunk is. Aztán ezek után
ért bennünket a trauma, hogy több mint tíz év után elvitték
tőlünk ezt a rendezvényt, mely az egerszegi skanzenbe, később a
novai arató napokhoz került, melyen azért a legutóbb is a
legeredményesebb csapat voltunk.
Berkes József elnök még elmondta, ünnepi taggyűlésükön
felelevenítik a sok-sok közös programot, a meghívottak emléklapot vehetnek át és vacsorával zárják jubileumi programjukat.
Az eseményen köszöntötte a megjelenteket Horváth Ottó
polgármester is.
– Nagyon régi történetet idézünk fel a kör megalakulásával,
hiszen akkor még állt a tsz-iroda, a Király-kocsma, a régi bolt,
tehát egy tisztes kort megélt kertbarát körről beszélünk. Az
akkori tanács, majd önkormányzatunk is folyamatosan támogatta
az egyesület munkáját és mindez jelenleg is aktuális – még ha
kicsit elöregedett is a társaság, – hiszen létjogosultsága nem
vitatható, nagy szükségünk van a legpatinásabb civil szervezetünkre – fogalmazta meg Horváth Ottó.
dj

József Attila szavalóverseny
A Városi Könyvtár Lenti
adott otthont a közelmúltban a
József Attila szavalóverseny
Zala megyei döntőjének. A
rangos irodalmi eseményről
Kiss Gáborral, a zalaegerszegi
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár igazgatójával beszélgettünk:
– A Költészet Napját 1964
óta ünnepeljük egy társadalmi
kezdeményezés folytán, majd a
70-es évek közepén Zalaegerszegen indítottak útjára a József Attila nevével jelzett városi szavalóversenyt. Aztán ebből nőtte ki magát az immár 29.

alkalommal meghirdetett versmondó versenyünk.
– Hogyan épül fel a továbbjutásos verseny?
– Területi fordulókat tartunk
Nagykanizsán,
Keszthelyen,
Zalaegerszegen, Letenyén és
Lentiben, illetve felkértük a
muravidékieket, egészen pontosan a lendvai városi könyvtárat
a csatlakozásra.
– Mennyire népszerűek a
versek a fiatalok körében?
– Nekem pozitív tapasztalataim vannak, minden kornak
megvannak a maga szokásai,
most például a Slam Poetry

Immár 29. alkalommal rendezték meg.

típusú előadásmód az igen népszerű (önálló előadói műfaj,
kicsit rapszerű, de zene nélkül, az utca nyelvén szól,
aktuális témákról, hétköznapi
emberektől, három percben
kell a közönséget a slammernek „levenni a lábáról” – a
szerk.)
– Milyen díjazásban részesülnek a mai versenyzők?
– Könyvtárakról lévén szó
könyvjutalomban részesülnek,
a legjobbak pedig részt vehetnek egy dunántúli megmérettetésen, a „Regősök Húrján”
versmondó versenyen.

A rendezvényt Nitsch Erzsébet, a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese nyitotta meg, majd
Horváth László, Lenti polgármestere köszöntötte a versenyzőket és a családtagokat, barátokat, felkészítő pedagógusokat.
A lenti döntő helyezettjei:
5-6.osztályos kategóriában első
lett Nith Laura Dominika, a
nagykanizsai Zrínyi-Bólyai Általános Iskolából, a 7-8. osztályos
kategória első helyezettje Horváth Bendegúz, a letenyei Andrássy Általános Iskola tanulója.
(d)
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Új gépkocsikat kaptak a polgárőrök

A gépjárművek átadása, balról Vigh László, mellette Szabó
Gábor.

Régi – volt rendőrségi –
személygépkocsijukat lecserélve két új járművet vehetett át a
napokban a Lenti és Térsége
Polgárőr Egyesület. Az eseményen jelen volt Vigh László
országgyűlési képviselő, aki

mint megtudtuk, régóta figyelemmel kíséri, segíti a helyi
közbiztonságért sokat tevő
egyesületet.
– A magyar emberek a választásokon is bizonyították,
hogy fontos számukra a bizton-

Az akció a megjelenéstől május 20-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

ság. Lentiben és környékén ezt
a biztonságot a rendőrség vigyázza és ezt a munkát karöltve
a helyi polgárőrséggel végzi –
mondta érdeklődésünkre a
képviselő. – A polgárőrség legfőbb feladata az észlelés és a
jelzés, és ha kint vannak egy
közterületen, rendezvényen, az
megnyugtató látvány. Mindehhez a munkához korszerű technikai eszközökre is szükség
van, most a rendőrség leselejtezett gépállományából kaphattak két gépkocsit, amivel bízunk benne, hogy tovább fenntartható Lenti amúgy magas
szintű közbiztonsága.
– Egy sikeres program keretében kaphattuk meg ezt a két
jó állapotban lévő autót –
részletezte a járművekkel kapcsolatos tudnivalókat Szabó
Gábor, az egyesület elnöke. –
Hat és tíz éves technikákról
beszélünk, melyekkel Lenti és

térsége területén a rendőrséggel
közös és önálló szolgálataink
alkalmával használjuk, közbiztonsági és közlekedési akciók
esetében.
– Hány taggal rendelkeznek jelenleg?
– Negyvennyolc fős a tagság, fiatalabbak, korosabbak
egyaránt megtalálhatók közöttünk, nagyon megbízható, aktív
a csoportunk.
Az átadási eseményen részt
vett Horváth László polgármester és dr. Vajda Gábor
rendőr alezredes, kapitányságvezető.
– Az a közbiztonság, ami a
városra és környékére jellemző
nem csak a rendőrség munkájának köszönhető, hanem stratégiai partnereinknek, a települési önkormányzatoknak, valamint a polgárőröknek – elemezte a kapitányságvezető. – A
polgárőrök hatékonyan közreműködnek a rendezvények biztosításában, közlekedési helyzetek, szituációk megoldásában
éppúgy, mint a mindennapos
járőrözésünkben. Általuk a rendőri jelenlét – mondható így –
megsokszorozódik és az említett közbiztonsági mutató reményeink szerint jobban tartható.
dj

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
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Békefutás Csesztregen
Magyarország az idén huszadik alkalommal kapcsolódik
be az európai országokat összekötő váltóba. A Peace Run
(Békefutás) a világ legnagyobb váltófutása, amelynek célja,
hogy a sport összekovácsoló ereje által fejlessze az egyének, közösségek és nemzetek közötti békét és barátságot.
Lapunkat Czupi Magdolna, Csesztreg polgármester asszonya
tájékoztatta arról, hogy a váltó egyik megállóhelye a faluban, az
iskola.
– Az alapító Sri Chinmoy a Békefutást a szeretet, béke és
egység jegyében indította útjára 1987-ben, az ő fotója látható
mögöttem – mutatta be az akciót Oláh Endre, a magyarországi
csoport vezetője. – Ennek a szellemében futunk és immár 31 éve
úton vagyunk. Egy nagyon érdekes tárgyat viszünk magunkkal,
kitaláljátok mi ez?
– Fáklya! – hangzott a csesztregi tanulók válasza.
– Mit gondoltok, miért ezzel a tárggyal a kezünkben futunk
és például nem egy mobiltelefonnal?
Erre a kérdésre már nem volt biztos válaszuk a gyerekeknek,
ezért a csapat arra kérte őket, hogy szívükre tett kézzel csendben
hallgatva próbálják megérezni azt a kicsi békelángot, ami mindenki szívében ott ég. A folytatásban játék következett, a futóstáb tagjai sorban bemutatkoztak országuk nyelvén, a tanulóknak

Szívükre tett kézzel érezték a békelángot, a kép jobb szélén a
polgármester asszony.

pedig ki kellett találniuk, melyik országból érkezett a futó. Végül
a Békefutás indulóját is elénekelték a résztvevők.
A magyarországi útvonal egyébként Bucsunál kezdődött,
majd Szombathely, Tapolca, Zalaegerszeg, Csesztreg érintésével
Rédicsnél ért véget.
(d)

Gyalogló Klub Lentiben

Az alakuló ülés…

Csatlakozva az Országos
Gyalogló Idősklub hálózathoz
Lentiben is megalakult a minap
a Gyalogló Idősek Klubja. A
hatvan év felettieket összefogó
kezdeményezésről Császár Dezsőt, a Civil Nyugdíjas Klub elnökét kérdeztük:

– Az Országos Gyalogló
Idősklub hálózathoz csatlakoztunk, amelynek ötletgazdája
Monspart Sarolta tájfutó világbajnok volt. A kezdeményezést
támogatja még az Idősek Országos Tanácsa és az Emberi
Erőforrások Minisztériuma is,

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

így lett az alakuló mozgalom
fővédnöke Novák Katalin államtitkár asszony. Úgy gondoltuk, a lenti klubok, idősek részvételével mi is csatlakozunk
mindehhez.
– Van ebben már tapasztalatuk, hiszen klubtársaiknak
többször szerveztek gyalogló
túrákat!
– Valóban tavaly már szerveztünk gyaloglást az Idősek
Hetéhez kapcsolódóan, már
annak sikere is megerősített
minket abban, hogy legyen
folytatása a programunknak.
Március végén részt vettünk a
mozgalom alakuló értekezletén,
ahol több mint négyszázan voltunk, jelenleg pedig már száz
fölött van a megalakult gyalogló klubok száma is.
– Kiket várnak majd a
programokra?

– A program célkorosztálya
a hatvan év feletti korosztály,
ami hazánkban közel hárommillió embert jelent, szinte az
ország népességének egyharmada. Lazább szerveződésre
gondoltunk, ahol bárki kapcsolódhat a szervezett túrákhoz,
melyeket Kovács Erik túravezető fog szervezni a résztvevőknek.
– Mikor szervezik meg első
túrájukat?
– Május elején szeretnénk
az első gyalogtúrát megszervezni, aztán az említett Idősek
Hete programjainak is része
lesz, és a téli időszakban is
tervezünk egy túrát. Az év
végén értékeljük a munkánkat, és jövőre vonatkozólag
már egy éves tervet is összeállíthatunk.
dj
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Vörös tojótyúkok
Akció
Lenti állatpiac
2018.05.12.-én,
szombaton 7.00 órakor
650 Ft/db
Házhoz szállítva 700 Ft/db

További információ: 06/30-682-3217 • 30/8510452

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Lenti és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

en
iH rdess !
k
nálun

Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet
pénztáros és adóügyi ügyintézõ
munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek megtekinthetõk:
Gellénháza Község honlapján,
KÖZIGÁLLÁS honlapján.

