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– A megyei vezetés mindig
arra törekedett, hogy a kerék-
párút-hálózat egységessé vál-
jon, felmérésük eredménye-
képpen határoztak a hálózatok
létrehozásáról – mondta la-
punknak , a me-dr. Pál Attila
gyegyűlés elnöke aLentiben
Béke úti kerékpárútszakasz ün-
nepélyes átadásán. (A megyei
közgyűlés elnökével készített
interjúban erről a témáról a 3.
oldalon részletesen olvas-
hatnak.)

– A Zala Megye Két Ke-
réken projekt részeként a kö-

Hálózatokba kapcsolják a kerékpárutakat
Eredményesen pályáztak Lentiben

zelmúltban a Kerkateskánd
felé vezető, most a Lenti Béke
úti szakasz átadása szolgálja
tervünket. Az utóbbi a lentiká-
polnai városrészt, távolabbról
Csesztreget köti Lentihez, de
tovább haladva Kerkateskán-
dig, vagy akár a szlovén ha-
tárig is eljuthatunk.

– Azt szoktam mondani, ha
bemegyek egy faluba, látom a
polgármester arcát… – kezd-
te köszöntőjét or-Vigh László
szággyűlési képviselő az ün-
nepségen. – Kiderül, hogyan
gondoskodnak a területeikről,
hogyan tartják rendben a te-
rületek mellett lévő árkot, mi-
lyen növényeket ültetnek, hogy
beszélnek a gyermekeknek a
környezetről és a közlekedés-
ről, amely biztonságunkat,
egészségünket jelentheti a
megfelelő infrastruktúrával –
hangzott a miniszteri biztos
beszédében.

– Eredményesen pályáz-
tunk, 2017-ben írtunk alá tá-
mogatási szerződést, ennek
köszönthetően 476 milliós
összeg állt a rendelkezésünkre
a célok megvalósítására – rész-
letezte pol-Horváth László
gármester a beruházás adatait.
– A Béke úti kerékpárútra jutó
támogatást közel 64 millió fo-
rint volt, melyet 4 millió forint
önerővel egészítettünk ki. 1084
méter hosszban, 2 méter széles-
ségben köti össze a lentikápol-
nai kerékpárutat az ipari terüle-
tekkel, a gyógyfürdővel, megte-
remtve a város nyugati terüle-
teinek biztonságos közlekedését.

Kiderült még, hogy a pá-
lyázat 21 db kerékpár tároló
kialakítását teszi lehetővé,
amely azért is fontos, hiszen
Lenti immár négyszer is meg-
kapta a „Kerékpáros barát te-
lepülés” címet.
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A biztonságos közlekedést szolgálja.
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A Lenti Termál Hotel Balance adott otthont az Iron Courtain
Cycling elnevezésű program konferenciájának, ahol Pácsonyi
Imrét, a megyegyűlés alelnökét kérdeztük a kerékpározással
összefüggő rendezvény részleteiről:

– A mai konferencia célja, hogy elinduljon egy párbeszéd
azok között, akik a kerékpáros turizmusban érdekeltek. Az Iron
Courtain útvonal mentén készülő fejlesztések ennek a térségnek
kitörési pontot jelentenek. Szlovén és magyar partnereinkkel
elsősorban olyan szolgáltatási csomagok kidolgozását kezdjük
meg, amely az idelátogató turistáknak megfelelő programot
nyújtanak. Infrastrukturális fejlesztések is történnek, épül egy
kerékpárút, amely összeköti Lentit és környékét, a Lendvai Viná-
riumot, pihenőhelyekkel, kerékpáros kiszolgáló egységekkel áll
az idelátogatók rendelkezésére – hangzott az alelnök tájékoz-
tatójában.

dj

Hogy elinduljon a párbeszéd
Euro Velo konferencia Lentiben

Pácsonyi Imre tájékoztatóját tartja.

A gyermeknapi majálist az
időjárás is kegyeibe fogadta Len-
tiben és ragyogó nyárias időben
mókázhattak kicsik és nagyok
a művelődési központ előtti
térre szervezett programokon.

A gyerekek kipróbálhattak
kicsiben egy izgalmas kaland-
park pályát, ahol segítők köz-
reműködésével küzdötték le a
nagy ügyességet és jó egyen-
súlyérzéket igénylő akadályokat.

Természetesen, mint min-
dig, a szervezők most is gon-
doltak a legkisebbekre is, őket

Az időjárás most kedvezett

a téren felállított mobil ját-
szóház, trambulin, óriáscsúsz-
da várta, majd a programok
zárásaként a vállalkozó szel-
lemű kreatív gyerkőcöket
„Irány a természet” címmel
aszfaltrajz versenyre invitál-

ták, ahol a három tagú zsűri
kiválasztott legjobb alkotáso-
kat díjazták.

A kiegészítő programokon
a gyerekek megtanulhatták a
lufiékszer készítés és a lufi-
hajtogatás fortélyait.

A májusi eső aranyat ér,
tartja a mondás és az elmúlt
években szinte minden majá-
lisra meg is érkezett az égi
áldás ízelítője, de az idei év-
ben az égiek a kegyeikbe fo-
gadták a munka ünnepét és
kellemes tavasziasan meleg
némi szellős hűsítővel fűsze-
rezett időjárás várta szerdán
Lentiben, a Templom téren
kora délután megtartott ma-
jális programokra érkezőket.

Az idei majálison kicsik és
nagyon egyaránt megtalálhat-
ták a számukra legkedvesebb
elfoglaltságot, a gyerekeket a
templom előtti zöld területen
népi játszóház várta, ahol szá-
mos érdekes és olykor kihí-
vást jelentő játékkal tölthették

Majális Lentiben
Minden korosztály jól szórakozott

az idejüket. Három órától a
művelődési központ előtti té-
ren helyi művészeti csoportok
fellépését tekinthették meg az
érdeklődők, majd négytől Ha-
risnyás Pipik „Kalandozás a
világ körül” címmel, Jurina
Bea Kovács Kataés várta in-
teraktív zenés műsorral a gye-
rekeket. A folytatásban Debrei
Zsuzsa Bot Gáborés szín-
művészek léptek színpadra,
akik az idősebb korosztály
számára összeállított operett-
musical és retro műsorral ked-
veskedtek a hallgatóságnak.

A színpadi programok mel-
lett a rendezvénytéren mobil
játszóház, légvár és vidám-
park várta a majálisra látogató
városlakókat. (Forrás: )lenti.hu

Helyi művészeti csoportok léptek fel.



2019. május 20-án a szál-Lentiben, Thermal Hotel Balance
lodában került megrendezésre az INTERREG V-A Ausztria-
Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló
„WomEn-Puls” című, ATHU116 azonosító számú pályázat
nyitókonferenciája, melyen számos osztrák és magyar szervezet
vezetője is részt vett.

A projekt a vezetésével és aZala Megyei Önkormányzat Vas
Megyei Önkormányzati Hivatal Nowa Graz, a (Steiermark) illet-
ve a (Burgenland) szervezetek partnerségével valósulDAFF
meg. A 840.000 EUR összköltségű projekt célja a közszférában
foglalkoztatott nők munkaerő-piaci és esélyegyenlőségi hely-
zetének javítása tréningprogram, illetve vezetők és döntéshozók
szemléletformálása révén, továbbá határon átnyúló intézményi
együttműködési hálózat kialakításán keresztül. A 2022. február
28-ig tartó projekt megvalósítása során közigazgatási intéz-
mények is részt vesznek az egyes tevékenységekben és válnak
majd a létrejövő együttműködés tagjaivá.

Pácsonyi Imre, Zala Megyei Közgyűlésa alelnöke nyitóbe-
szédében kihangsúlyozta: kevés a versenyszférában és köz-
szférában is a nők által vezetett szervezet, pedig elmondható,
hogy nőtt a végzettségük szintje, illetve egyre nagyobb kom-

Osztrák - magyar projekt a nők helyzetének javítására

petencia áll rendelkezésükre, hogy karriert építsenek. Fontos len-
ne, hogy javítsunk a vezető pozíciókban a nemek arányán.

Pácsonyi Imre (jobbról az első) szerint fontos lenne javítani a
vezető pozíciókban a nemek arányán.

Május 17-én avatták fel a
Lentiben a Béke utcában ki-
alakított kerékpárutat. Az új
szakasz összeköti a lentiká-
polnai kerékpárutat a város
ipari területeivel és a termál-
fürdő környezetével, kapcsola-
tot teremtve a város északi és
déli területei között. Az átadás
kapcsán , a me-dr. Pál Attilát
gyei közgyűlés elnökét a zalai
kerékpáros fejlesztések állá-
sáról kérdeztük.

– A Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program
keretében két pályázati keret
nyújt lehetőséget a kerékpáros

1,2 milliárd forint kerékpáros célokra
Beszélgetés dr. Pál Attilával, a megyei közgyűlés elnökével

közlekedés feltételeinek javí-
tására. A „fenntartható telepü-
lési közlekedésfejlesztés” cí-
met viselő felhívás olyan be-
ruházásokat támogat, amelyek
a munkahelyek, a közszolgál-
tatások és a közösségi köz-
lekedés csomópontjainak meg-
közelíthetősége révén teremtik
meg a környezetbarát közle-
kedés feltételeit a falvakban,
városokban. A másik pályázat
a „Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható tu-
rizmusfejlesztés”. Az ide tar-
tozó projektek segítik, hogy a
térségek jobban kiaknázzák a
turizmusban rejlő lehetősége-
ket a természeti értékek, ne-
vezetességek jobb megközelít-
hetősége révén. Önkormányza-
tunk közel 1,2 milliárd forintot
különített el az említett két
prioritásban kerékpáros cé-
lokra. Hahóton, Keszthelyen,
Lentiben, Csömödérben, Ker-
kateskándon, Szécsiszigeten
már nagy részben befejeződ-
tek; Kisrécse és Zalasárszeg
között, Sármelléken, Hévízen,
illetve Cserszegtomajon hama-
rosan olyan fejlesztések való-
sulnak meg, amelyek egyszer-
re javítják a helyi közlekedés
és a biciklis turizmus felté-
teleit. Önkormányzatunk a

helyszínek megtervezésénél
alapul vette a korábban ki-
dolgozott kerékpáros koncep-
ciót: fontos, hogy az új sza-
kaszok illeszkedjenek a nagy
hálózati elemekhez – mondta
az elnök.

– Mit jelent ez pontosan?
– Ausztriából érkezik az

EuroVelo 13-as, másképpen
Vasfüggöny kerékpáros nyom-
vonal, amely a szlovén-ma-
gyar határt követve hagyja el
megyénket. A másik nemzet-
közi útvonal – az EuroVelo 14
– a közelmúltban került kije-

lölésre: Szentgotthárdnál lép
be Magyarországra, majd a
Zala völgyében haladva Keszt-
hely térségében csatlakozik a
balatoni bringakörhöz. A har-
madik fő irány a Nagykanizsát
a Balatonnal összekötő vonal.
A felsorolt fejlesztések e há-
rom fő nyomvonal részét ké-
pezik, illetve úgynevezett rá-
hordó útként hozzájuk kapcso-
lódnak. A most átadott szakasz
a Lentikápolnára vezető ke-
rékpárúttal jó kiindulópontja
lehet egy, az Őrség felé vezető
bicikliútnak.

A felvétel Lentiben, a Béke utcában kialakított kerékpárút
avatásán készült.

Dr. Pál Attila
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A tervek szerint a jövő évi költségvetésből minden eddiginél
több forrás jut a családok, a fiatalok életkezdésének támogatá-
sára, mindez azt jelenti, hogy az idei esztendő és a jövő év is a
családokról szól – közölte , család- és ifjúság-Novák Katalin
ügyért felelős államtitkár.

Hozzátette, egy hónap múlva indul a családvédelmi akcióterv,
kibővülnek a családtervezést és az otthonteremtést segítő támogatások.

Kifejtette, július 1-től elérhető a gyermekvállalást tervező
házaspárok számára a babaváró támogatás. Ennek keretében 10
millió forintnyi szabadon felhasználható kölcsönt vehetnek fel a
fiatalok, és amennyiben három gyermekük születik a kölcsön
tejes összegét elengedi az állam – mondta.

Két gyermek vállalása esetén 30 százalékos a jóváírás, va-
gyis a hitelnek csak a 70 százalékát kell visszafizetni – fűzte hozzá.

Ugyancsak elérhetővé válik – folytatta – a legalább 3 gyer-
meket nevelő családok számára az autóvásárlási támogatás. Ez

új, legalább 7 személyes autó vásárlása esetén 2,5 millió forint
támogatás jelent.

Az érdeklődésre jellemző, hogy csak a Nagycsaládosok Or-
szágos Egyesületénél már kétezren jelezték, hogy élni kívánnak
a lehetőséggel – mondta.

Az otthonteremtési program kibővítése nyomán már használt
lakás vásárlására is igénybe vehető a csok-támogatáshoz kap-
csolható kölcsön. Ez két gyermek esetében 10 millió, három
gyermekre pedig 15 millió forint – sorolta.

További segítséget jelent, hogy két gyermek érkezése esetén
az állam egymillió forintot, három gyermek esetén 4 millió fo-
rintot, minden további gyermekre pedig 1-1 millió forintot ír jó-
vá a fennálló jelzálog hitelekből – ismertette.

A jövő év elején induló intézkedések között említette a nagy-
szülői gyed bevezetését, illetve januártól személyijövedelem-adó
mentességet élvezhetnek azok a nők, akik életük során négy
gyermeknek adtak életet.

A jövő év is a családokról szól

Novák Katalin szerint minden eddiginél több forrás jut a csa-
ládok, a fiatalok támogatására.

Fotó: kormány.huFotó: kormány.hu

A Mária-fa és emlékhely
történelmi hátterét Jánosi Fe-
renc Lovászi Kerka Völgye, a
Baráti Kör Egyesület elnöke
vázolta fel lapunknak:

– A történet a II. világhá-
borúig vezethető vissza, mely-
nek családi gyökerei is vannak
részemről, ugyanis dédnagy-
mamám esetét és a hit meg-
tartó erejét kell megemlíte-
nem. Amikor az orosz csapa-
tok elérték vidékünket, a he-
lyiek a hegyekbe, a pincéikhez
menekültek, bízva abban, hogy
ott biztonságban átvészelik az
eseményeket. Időnként lejöttek
azért a faluba, az állatok ott-
hon voltak és hírt kellett vinni
a faluról. A fiatal lányoknak,
asszonyoknak nem volt taná-
csos ebben az időszakban mu-
tatkozni, ezért az idősebbek
tették meg a faluhoz vezető
utat. Útközben ezen a helyen
hatalmas aknazáporba került a

Mária-kegyhelyet alakítottak ki Lovásziban
két asszony, az út melletti
mély árokba menekülve Szűz
Máriához kezdtek imádkozni,
hogy mentse meg életüket. Az
imádság meghallgattatott, az
aknazár elmúlt és sértetlenül
folytatták nagymamámék az
útjukat a faluba, ahol a lövé-
sek, robbanások okozta káro-
kat látták. Talán csodaszámba
megy, hogy az istállóban az
állatok (a pár órája született

kisborjú is) sértetlenek voltak.
Nekünk már nehéz elképzelni,
hogy a háború poklában, a szen-
vedések között milyen volt ezt a
csöpp örömöt látni, feldolgozni.

– Hogyan hozták létre az
emlékhelyet?

– Egy közel száz éves fém-
szerkezetbe (Póka György újí-

totta fel a számunkra) raktuk
bele a Máriát ábrázoló szobrot
és illesztettük ide, a hegyi út
mellett lévő gyönyörű tölgy-
fára, így emlékezve a vi-
lágháborúban is példás bátor-
ságot, kitartást mutató asszo-
nyainkra.

dj

Mária emlékhely avató, háttérben a tölgyfán lévő szoborral.
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Több éves hagyomány
alapján lepte meg ajándék-
műsorával a Lenti Mesevár
óvoda a térség óvodásait. A
részletekről óvo-Gál Elekné
davezetőt kérdeztük a mese-
délelőtt kezdetekor:

– Céljaink között elsősor-
ban a vidéki óvodásoknak
nyújtandó élmény lehetősége
volt, egy találkozás, amely
szakmailag, emberileg, hoz-
zájárul a kicsik fejlődéséhez.
Az idén sok gonddal küsz-
ködnek az óvodák, kevés az
óvodapedagógus, sok a kis-
gyerek, és sok a program, hi-
szen a május egy hagyo-
mánytisztelő hónapunk. A ré-
dicsi óvodásokat látjuk ven-
dégül, sajnos a többi ovi nem
tudta az előbbiek miatt el-

fogadni meghívásunkat, de
együtt a városi óvodásokkal a
Ludas Matyi című mesejáté-
kot tekinthetik meg. Mint
minden évben, ez az előadás
is óvodapedagógusaink mun-
káját dicséri, sokat készültek
szabadidejükben, maguk készí-
tette jelmezek, díszletek között
csodálatos hangulatot vará-
zsolnak a művelődési központ
színháztermébe. Kulcsárné Lin-
ger Rita óvónő a rendező sze-
repét magára vállalva vitte szín-
re a darabot és mivel nagyon
ügyes kolléganők dolgoznak
Petőfi úti telephelyünkön is,
egyik évben az ő bábjátékuk,
másik évben egy mesejáték
szórakoztatja a kicsiket – fog-
lalta össze az intézményvezető.

(d)

Neked mesélek…

Ludas Matyi mesejáték az óvodapedagógusok közreműködé-
sével.

Horváth Ottó, Zalabaksa polgármestere javaslatára kerestük
fel a 2013 óta működő intézmény vezetőjét,Létra Tanoda
Virágh Enikőt, akivel a program működéséről, területük
bővüléséről beszélgettünk.

– A zalabaksai mikrotérségben kezdtük programunkat, amely
mára – ez év januárjától a gyermekvédelmi törvényben nevesítve
– a gyermekesély növelő, gyermekvédelmi alapszolgáltatás megha-
tározást kapta. A törvényi feltételeknek mi is megfeleltünk, így
januártól már intézményként működik a Létra Tanoda, a
működési területünket pedig kiterjesztettük a Lenti járásra. A
törvényi elvárás a 30 fő részvétele, jelenleg közel 40 tanulóval és
szüleikkel van szerződésünk.

– Felkarolnak olyan gyermekeket is, akik az iskolákban „prob-
lémásak”, nehezebben illeszkednek a közösségbe, tanulási ne-
hézségeik vannak.

– Hiszem, hogy erős önbecsülés, pozitív, reális önértékelés
nélkül hiába akarjuk a tudást a gyerekekbe önteni, ezen tevékeny-
ségünk nem lesz eredményes. Ezekkel a tulajdonságokkal kell
rendelkezzen az is, aki a gyerekekkel foglalkozik, hiszen akkor
tud minta, példakép lenni és akkor fogja tudni ezt kialakítani a
tanítványaiban is. Nem azért rosszak a gyerekek, vagy nem ta-
nulnak, mert gonoszak, vagy nekünk akarnak bosszúságot okoz-
ni. Azokkal is vitába szoktam szállni, akik a szülőket kárhoz-
tatják. Minden szülő azt tudja csak továbbadni, amit ő kapott
azzal korrigálva, amit maga megértett, tudatosított és döntést
tudott abban hozni, hogy hogyan csinálja másként. Éppen ebben
van nagy felelősségünk. Több, jó képességű, tehetséges gyerek

Létra Tanoda, immár intézményként…

jár hozzánk iskola utáni foglalkozásokra a tanodába, olyanok,
akik az iskolában periférián vannak. Önként jönnek és nincs
magatartási probléma.

– Nem lehet erről érzelmek nélkül beszélni!
– Valóban, de mivel itt az év vége, mögöttünk a sok elvégzett

feladat, ezt csak így tudtam összefoglalni. Pár nap és véget ér a
tanév, megkapják a tanulók a bizonyítványaikat, majd a 24-ével
kezdődő júniusi héten már elkezdjük a nyári programjainkat.
Idén is tematikus heteket szerveztünk, lesz benne olimpiai játék,
cigány népismeret, de ismerkedni fogunk a szomszéd országok-
kal is. Fontos szerepet kap a drámapedagógiai módszerekre
épülő színjátszóhét, ismerkedni fognak a gyerekek a közösségi
média tudatosabb használatával és túrázni is fogunk. A foglalko-
zásokat olyan emberek vezetik, akik segítenek felemelkedni,
tolnak vagy húznak fel a képzeletbeli létrán, akiknek fontos,
hogy emberek foglalkoznak emberekkel. A legfontosabb és ezt a
tárgyi tudás elé helyezem, az érzelmi intelligencia fejlesztése. A
tárgyi tudás megszerezhető, a gyengébb képességek megnőnek
egy magasabb EQ-val. Ezeknek a képességeknek a fejlesztése is
célja a tanodának. Az együttműködési képesség, az empátia, értő
hallgatás és a hatékonyság megélése, optimizmus, cél
meghatározás, kommunikációs képességek, önérvényesítés
képessége.

– Komoly, ám teljesíthető célokat fogalmazott meg.
– Igen, ez lenne a tanoda. Közösen megpróbáljuk a lehetet-

lent. A sérülést, a nehézséget lehetőségként láttatjuk, a küzdel-
met tanulási folyamatnak, a veszteségben megkeressük a nyere-
séget, „újrakeretezünk”, önbecsülést építünk, reális, pozitív én-
képet alakítunk és persze, tanulni tanítunk és közösen tanulunk.

– Milyen sikerekkel büszkélkedhetnek?
– Tisztában vagyok vele, hogy nem csak a miénk az érdem,

de hihetetlenül büszke vagyok az idén szakmai végzettséget szer-
zett két tanulónkra. Három éves munkánkra került fel a korona
az ő esetükben, mindketten a képességeik szerinti maximumot
hozták ki magukból, legyőzték a bennük lévő akadályokat és ez
nagy dolog. Mi is azon szolgáltatók közé tartozunk, akik akkor
végzik jól a dolgukat, ha csökken az igény a szolgáltatásra. Ez a
jelenlegi tendenciák mellett ugyan irreális elvárás, de komoly cél.

dj

Foglalkozás a tanodában.
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Nemrég Települési Értéktár Bizottság alakult ,Szilvágyon
hogy helyi értékeket tartalmazó gyűjteményt hozzanak létre.
Szilvágy nemzeti értékekben gazdag település és a nemzeti
értéktár kiváló alkalom arra, hogy ezt szervezett formában
tárják a széles közönség elé.

Első körben a Települési Értéktár Bizottság az alábbi 9
örökség:

1. Pincemúzeum, mint épített örökség
2. Boronafalú pincesor, mint épített örökség
3. Tündérkert, mint természeti környezet és agrár-és élelmi-

szergazdaság

Települési Értéktár Szilvágyon

4. Levenduláskert, mint természeti környezet és agrár-és
élelmiszergazdaság

5. „Szilvágyi patkó”, mint természeti környezet
6. Műemlék harangláb kereszttel, mint épített örökség
7. Göcseji Szilvafesztivál, mint kulturális örökség
8. Lukács Istvánné kézimunkái, mint kulturális örökség
9. Lelkes Sándorné horgolásai, mint kulturális örökség

kategóriájú felterjesztések Települési Értéktárba történő felvé-
teléről döntött, ami folyamatosan bővíthető a lakosság ja-
vaslatai alapján.

A szeptember 14-i Szilvafesztivál alkalmával kiállításon
bemutatásra kerül az értéktárba felvett települési örökség,
amiről fényképsorozat és szórólap is készül.

A szilvágyi pincemúzeum.

A helyi és a környékbeli
gazdák borait minősítették a
közelmúltban Pákán. Rónási
Gyuláné – aki egyben a zsűri
tagja is volt – tájékoztatójából
kiderült, mintegy félszáz min-
tát kóstoltak a versenyen.

– Összesen 54 borminta
érkezett a minősítésre, 36 fe-
hér (ebből 8 arany, 12 ezüst,
12 bronz, minősítést kapott,
illetve négyet oklevéllel jutal-
maztunk), 3 rosé (2 arany, 1
ezüst) és 15 vörös (1 arany, 8
ezüst, 5 bronz, 1  oklevél).

Félszáz mintát kóstoltak
Pákai borverseny

– Hogyan jellemezné a kós-
tolt borokat?

– Általában jól kezelt bo-
rokat hoztak a gazdák, de né-
hányan még mindig nagyon
óvatosan bánnak a kénezéssel.
Nem szabad elfelejtenünk, a
bor tartósítószere a kén, a sav
és az alkohol.

A négytagú zsűrit Áprily
Kovács Krisztina, Rónási Gyu-
láné, Kuprivecz József, Nóg-
rádi László alkotta a Pákán
rendezett borversenyen.

dj

Kuprivecz József rosé bort kóstol.

Május első napjaiban kézműves- és kirakodóvásár helyszíne
volt . A vásárt az eső miatt a kultúrház belsőSzentgyörgyvölgy
terében kellett megtartanunk, ennek ellenére várakozáson felüli
számban voltak árusok és látogatók is. A település az elmúlt
évtizedekben tradicionális vásártartó hely volt, még a 20. század
első felében is évente öt kirakodó- és állatvásárt tartottak itt.

Az idők kezdete óta a jó piac valódi közösségi tér is. A bol-
hapiac pedig egy olyan hely, amely – a történelem folyamán
mindig, ma pedig fokozottan – képviseli az elköteleződést egy
fenntarthatóbb fogyasztási szemlélet mellett. Ezen gondolat
mentén indult el az a közösségi kezdeményezés, aminek célja a
régvolt vásárok felélesztése. A tavalyi évben első ízben megren-
dezett és idén folytatódó sorozattal szeretnénk megteremteni egy
olyan léptékű piacot, ahová a környékbeli településről érkező
termelőket és kézműves alkotókat várjuk, és amit a fenntart-
hatóság jegyében zsibvásárral egészítünk ki. Kiváló találkozási,
kapcsolódási pont ez a nap a közelben lakóknak, jó alkalom a
vásározás mellett ismeretségek kötésére, beszélgetésre, együtt-
létre. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy új turisztikai
attrakció jön létre, így Szentgyörgyvölgy egyéb látnivalóinak meg-
tekintésével a messzebbről érkezők egy teljes napot vagy hétvé-
gét is meg tudnak tölteni értékes tartalommal a településen járva.

A nagysikerű májusi piac folytatásaként augusztus második
felében rendezzük a következő közösségi együttlétet.

B.Zs. - V.Zs.

A vásári tradíció felélesztése Szentgyörgyvölgyön

A jó piac valódi közösségi tér.
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A lenti rendőrök két olasz
állampolgárságú férfit hallgat-
tak ki gyanúsítottként állat-
kínzás vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt.

Az egyenruhások 2019.
május 25-én 22 óra 30 perc-
kor külterületén, egyRédics
Citroen típusú gépkocsi sofőr-
jét és utasát ellenőrizték. A
rendőrök a jármű rakterében
38 különböző fajtájú, pár he-
tes kutyakölyköt találtak. A gya-
núsítottak az állatokat, ame-
lyek állategészségügyi kiskönyv-
vel és egyedi jelöléssel nem
rendelkeztek, ivóvíz és élelem
nélkül, összezsúfolva szállí-
tották.

A külföldi személyeket a
lenti rendőrök elfogták, majd
előállításukat követően gya-
núsítottként hallgatták ki őket

Rédicsnél buktak le
Kiskutyák a csomagtartóban

állatkínzás vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja
miatt. A kutyák további el-
látásáról az állatvédők gondos-
kodnak.(Forrás: )zalapolice.hu

Ívóvíz, élelem nélkül, összezsúfolva…

Pár hetes kölykök voltak.

A hagyományos időpont-
tól eltérően május közepén ren-
deztek majálist a retro jegyé-
ben . A késedelemReszneken
okairól Csiszárné Fliszár Esz-
ter közösségszervezőt kér-
deztük:

– Az időjárás május első
felében sajnos nem tette lehe-
tővé rendezvény szervezését
szabadtéren, ezért a csúszás, de
néhány településsel ellentét-
ben nem tettük közzé a „ren-
dezvény idén elmarad” hirdet-
ményt, már csak azért sem,
mert az EFOP 1.5.3 pályázat
által támogatásból tudtuk meg-
valósítani programunkat – fej-
tette ki a szervező – A prog-
ram a hagyományos májusfa-
állítás mellett az édesanyák,
nagymamák köszöntésének is
helyt adott, ahol a helyi gyer-
mekek verssel, dallal, virág-
gal és „Szeretet befőttel” ked-
veskedtek az ünnepelteknek.
Hogy mitől is volt retro a ma-
jális? A sült kolbásztól, sörtől
és üdítőtől, a szálló lufiktól és
az egymással gondtalanul, kö-
tetlenül beszélgető emberektől!

Az időjárás átrendezte a forgatókönyvet
Majális Reszneken

– Milyen különlegességek-
kel várták még a résztvevőket?

– Idén először fotózkodási
lehetőséget is biztosítottunk lu-
fikkal, italbolt felirattal, mely
képek kidolgozása folyamatban
van és ingyenesen jutnak el a fo-
tóalanyokhoz.

– Milyen programok várják
a látogatókat a közeljövőben?
– kérdeztük Kercsmár István
polgármestert.

– Immár hagyományosan má-
jus utolsó vasárnapjától eltérő-
en június közepén kerül meg-
rendezésre a gyermeknapunk,
így lehetőséget biztosítunk, hogy
a gyermekek több helyszínen
és több alkalommal is érezhes-
sék: az a nap csak róluk szól.
Július 13-án a családi napunk
keretében fogathajtó verseny ke-
rül megrendezésre. A legna-
gyobb programunk az idei év-
ben is a Parasztolimpia lesz,
immár 13. alkalommal, melyre
augusztus 18-án várjuk az ér-
deklődőket sok-sok újdonság-
gal – tájékoztatott a polgár-
mester.

dj

Az édesanyákat, nagymamákat is köszöntötték.

Fogadóórák
Horváth László Polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester

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

Önkormányzati képviselők fogadóórái:
Ferenczi Róbert

2019. június 3-án (hétfőn) 9.00-10.00 óráig,
Héra József

2019. június 3-án (hétfőn) 9.00-10.00 óráig,
Árkovicsné Pezzetta Claudia

2019. június 5-én (szerdán) 10.00-11.00 óráig,
Vatali Ferenc

2019. június 5-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig,
Dr. Fekete Zoltán

2019. június 12-én (szerdán) 15.00-16.00 óráig,
Gáspár Lívia

2019. június 25-én (kedden) 13.00-14.00 óráig.
Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem

Városrészekben tartandó fogadóórák:
Ferenczi Róbert 2019. június 3-án (hétfőn) 10.00-11.00 óráig a

Mumori kultúrházban,
Vatali Ferenc 2019. június 5-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a

Lentikápolnai kultúrházban,
Kiss Tamás 2019. június 17-én (hétfőn) 19.00-20.00 óráig a

Bárszentmihályfai orvosi rendelő épületében,
Gáspár Lívia 2019. június 25-én (kedden) 16.00-17.00 óráig a

Máhomfai kultúrházban,
Gáspár Lívia 2019. június 25-én (kedden) 15.00-16.00 óráig a

Lentiszombathelyi kultúrházban fogadják az érintett városrész lakóit.
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Május utolsó hétvégéjén az
idén is megrendezésre került
Nován a gyereknap. Sok kis-
és nagy gyermek látogatott el a
művelődési házba és az iskola
udvarába ezen a napon.

A vállalkozó kedvű gyer-
kőcök, leginkább fiúk, délelőtt
Szekeres Zoltán irányításával
ügyességi játékokban próbál-
hatták ki magukat. A játékok
fő eszköze természetesen a
focilabda volt. A többféle fel-
adat teljesítése során kelleme-
sen elfáradtak a fiúk.

A lányokat, és persze a
türelmesebb fiúkat is, ekkor
már gyöngyfűzéssel várta Edit
néni, melynek nagy sikere volt
még az anyukák körében is.
Szebbnél szebb figurák és
ékszerek készültek, nem kevés
türelmet igénybe véve.

Az udvaron óriás csúszda,
légvár és trambulin várta a
gyerekeket egész nap. A nagy
melegben a sok ugrálástól
kimelegedve ültek le egy kis
pihenőre a ésSzilvia, Emíli
Melinda nénihez csillámtet-
kóra és arcfestésre várakozva.

Gyermeknap Nován

Sok kedves festett kis arc és
tetkó készült a gyerekek nagy
örömére.

Mire megéheztek, szorgos
kezek munkája alatt megsültek
a lekváros és kakaós palacsin-
ták. Ezúton is köszönjük a
segítséget az asszonyoknak és
az uraknak is!

Ez idő alatt várta aBalázs
pingpong kedvelőket egy kis
megmérettetésre. A verseny-
szellem mindenkiben megvolt,
pattogott is a labda megállás
nélkül.

Majd elérkezett a várva
várt pillanat, amikoris megér-
kezett a bohóc. Mindig ked-
venc időtöltés a gyerekek szá-
mára egy kis varázslatot látni,
most is így volt.

A műsor után következett a
rajz- és a pingpong verseny
eredményhirdetése. A rajzokat
előre kellett elkészíteni és
eljuttatni. Ezúton is gratulá-
lunk a sok szép, kedves rajz
készítőjének!

Idén sem maradt el a fagyi-
kupon sem, ami mellé minden-
kinek jutott egy csokoládé is.

Az időjárás kitűnő volt,
láthatóan mindenki jól érezte
magát. Nem is kell ennél

több egy vidám gyermek-
naphoz! Várunk benneteket
jövőre is!

Gyöngyfűzés, csillámtetkó és arcfestés…

A gyerekek élvezték a bohóc varázslatait.

Lenti rédicsiés helyszíneken zajlottak a közelmúltban a Zala
Megyei Családi Nap programjai. A résztvevők ökoturisztikai
élményekkel gazdagodhattak a Lenti Parkerdő tanösvénye által,
hetési gyalogtúrán vehettek részt Rédics- útvona-Zalaszombatfa
lon, de szomszédolhattak is kerékpártúra keretében a Rédics-
Göntérháza vonalon.

Pácsonyi Imre, a megyegyűlés alelnöke a nap témájának meg-
felelően kerékpárral érkezett Rédicsre a családi nap ünnepélyes
megnyitójára, ahol adódott a kérdés a sport szeretetéről:

– Zalabaksáról, a lakóhelyemről jöttem kerékpárral, termé-
szetesen furcsa lenne, ha egy ilyen, az egészségmegőrzést, a

Megyei családi nap több helyszínnel
sportot, a kerékpározást, túrázást népszerűsítő rendezvényre öl-
tönyben érkeztem volna. Szerencsére nagyon sok fejlesztés van
folyamatban megyénk ezen részében, gondoljunk Lenti kerék-
párútjaira és a közeljövőben átadásra kerülő, Tenkehegyen ke-
resztül Szlovéniába vezető kerékpárútra. A mai program az úgy-
nevezett társadalmasítást szolgáló projektfeladat, ahol a majdani
igénybevevők, a létesítményeket használók szemléletét formálja
a pályázó, hiszen a sport lehetőségeit nem elég csak megte-
remteni, az emberek szemléletét is úgy kell alakítani, hogy
igénybe vegyék, használják ezeket a létesítményeket.

– Nem véletlen, hogy Rédics az egyik helyszíne a prog-
ramoknak!

– Valóban, Rédics az Iron Curtain kerékpáros fejlesztés fon-
tos állomáshelye, hiszen a településhez tartozik a lendvai kilátót
elérő útszakasz is.

dj
Trambulinos játék a rédicsi rendezvénytéren.

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

Gazdag volt a program
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Az akció a megjelenéstől a készlet erejéig érvényes!

25 éves a Lenti 362. számú
Szent Mihály Cserkészcsapat.
A negyedszázados jubileum al-
kalmából Kalmárné Kántor Lu-
ciával Kalmár Imreés alapítók-
kal beszélgettünk:

– 1993-ban egyre több hírt
lehetett hallani az újraéledő ma-
gyarországi cserkészetről és a
televízióban is látható volt az
1933-as Gödöllői Jamboree 60.
évfordulójára rendezett emlék-
táborról szóló film – eleveníti
fel a kezdeteket Kalmárné Kán-
tor Lucia. – Személyes kapcso-
latba kerültünk Bata Péterrel, a
nagykanizsai cserkészek segéd-
tisztjével, akitől meghívást kap-
tunk egy látogatás erejéig nyári
táborukba Tornyiszentmiklósra.
Ennyi élmény már az elhatáro-
zást eredményezte, alapítsunk
mi is egy cserkészcsapatot. Már
csak a személyi kérdések vol-
tak hátra: ki tudná felelősség-
teljesen végezni ezt a munkát?
Kutattunk a múltban: volt-e va-
laha cserkészcsapat Lentiben?
Élt-e olyan személy, aki 1948
előtt is cserkész volt? Aztán Fe-
rincz Józsefre, a plébánia volt
pénztárosára találtunk, aki ifjú
korában cserkész volt. Ő már
nem fogadhatta el a cserkész-
munkát, de megajándékozott ben-
nünket egy cserkész dalos-
könyvvel. Így aztán férjemmel,
akivel sok olyan ismeret birto-
kában voltunk, amely a cser-
kész tudás elemeit képezi (sá-
torverés, túrázás, tájékozódás,
tájfutás, túravezetői minősítés,

Jubiláló lenti cserkészek
elsősegélynyújtás) megalapítot-
tuk csapatunkat.

– Mi volt az első prog-
ramjuk?

– 1994. április 24-én Szent
György napján (Szent György a
cserkészek védőszentje – a szerk.)
23 fővel fogadalmat tettünk a
lenti római katolikus templom-
ban – veszi át szót Kalmár Imre.

– Ha ennek a 25 évnek az
állomásait kérdezném, milyen
történéseket emelne ki?

– A csapatunkban megho-
nosodott a tájékozódási futás,
feleségem készítette fel a cser-
készeket, 10 alkalommal vol-
tunk országos versenyen, volt
olyan, amikor három vándor-
serleget is elhoztunk, valamint
nagyon szép egyéni helyezést
is szereztünk.

– Milyen programokkal ün-
neplik meg jubileumukat?

– Hálaadó szentmisével kez-
dődik a programunk a Szent Mi-
hály templomban, a művelődé-
si központban kiállítást szervez-

tünk cserkész életünkből, videó
és fényképbemutató várja a részt-
vevőket.

– Miből áll a kiállítás?
– Az anyag az elmúlt 25 év

esszenciája, sport és táborozási
élményeink megörökített válo-
gatása, a cserkész tudás bemu-
tatója is szerepel a kiállított
anyagban.

– Hogyan tervezik tovább a
cserkészcsapat életét?

– Szeretnénk újabb 25 év
múlva is ünnepelni, mi egy ki-
csit már kifelé megyünk a cser-
készvezetésből, méltó kezekbe
szeretnénk átadni majd a csapat
vezetését. Olyannak, aki remé-
nyeink szerint hasonló sikerek-
kel vezeti majd a csapatot.

A 25 éves Lenti Cserkészcsapat, középen az alapítók, Kalmár
Imre és Kalmárné Kántor Lucia.

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

2019. június
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A a Bu-Gyalogló Idősklub
dafai Arborétumban tartotta
meg a májusi túráját, tudtuk
meg , a klubCsászár Dezsőtől
vezetőjétől.

– A kétórás program során
bejártuk az arborétum leg-

Budafai túra
szebb részeit, megcsodáltuk a
virágzó azáleákat. A 28 fő rész-
vételével megtartott túrát a „Ci-
vilkurázsi” Közalapítvány tá-
mogatásával tudtuk megvalósí-
tani – hangzott a tájékoztatóban.

(d)

A túra résztvevői.

10 csapat 180 verseny-
zője mérte össze tudását má-
jus közepén aLentiben
Gyógyfürdő Úszóklub szer-
vezésben. Szombathely, Nagy-
kanizsa, Csurgó, Marcali (2
csapat), Nagyatád (2 csapat),
Keszthely, Zalaegerszeg és
a házigazda Lenti GYÚK
versenyzői vettek részt a ju-
biláló viadalon, tudtuk meg
Kiss Tamástól, a lentiek veze-
tőedzőjétől.

– Az összesített pontver-
senyben 553 ponttal első lett
csapatunk, így megnyertük a
XX. Kerka Kupát, a második
a Keszthelyi Kiscápák, a
harmadik a Szombathelyi
Sportiskola lett – emelte ki
nem kis büszkeséggel a ve-
zetőedző.

Lenti siker a XX. Kerka Kupán
– Kik voltak a legeredmé-

nyesebb versenyzői?
– A fiúknál Szabó Mátyás,

továbbá kiemelném Szabó Jú-
liát és Imre Mátyást, akik kor-
osztályukban mindenben az
élen végeztek, s több úszás-
nemben az országos ranglista
első 20 idején belül teljesí-
tettek. Egyébként 9 korosztály-
ban 18 versenyszámban mérték
össze tudásukat a fiatal ver-
senyzők. Sokuknak ez volt az
első éles versenyük. Kiválóan
szerepeltek, Kovács Alexander
és Pecsuvácz Rebeka például
érmet is szerzett. 27 egyéni és
egy váltó aranyéremmel, 36
ezüst- és 40 bronzéremmel
zárták a fiatalok a megmé-
rettetést.

dj Az eredményesen szereplő lenti versenyzők edzőjükkel.

Deák Attila

Akikre számíthatnak

Kis Attila Kósi József

Az Ön körzeti megbízottja:
Deák Attila r.zls.
KMB terület: Lenti I.(Lenti

város, Lenti-hegy)
mob:+36/20/273-5516
email:
lentirk@zala.police.hu

Kis Attila r.zls.
KMB terület: Lenti II.(Lenti

város, Lenti-hegy)
mob:+36/30/650-7578
email:

lentirk@zala.police.hu

Kósi József r.zls
KMB terület: Lenti III.

(Lenti városrészek: Máhomfa,
Lentikápolna, Bárszentmihály-
fa, Mumor, Lentiszombathely)

mob: +36/30/373-0468
email:
lentirk@zala.police.hu
Fogadóóra ideje, helye:

minden hónap 2. péntek 08.00-
10.00 között, Lenti Rk.

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

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
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A (8960, Lenti, Templom tér 5.)Kerka Kulturális Egyesület

2018. évi gazdálkodásának fő mutatói:

Mérlegfőösszeg: 8 420 eFt;

Közhasznú tevékenység bevételei: 10 766 eFt;

Közhasznú tevékenység ráfordításai: 5 551 eFt;

Tárgyévi eredmény: 5 197 eFt;

SZJA 1% bevétele: 241 eFt

Köszönjük az 1%-os felajánlásokat, kérjük a jövőben is

támogassák egyesületünket!

Közzététel


