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Szent István király ünnepe
Államalapító Szent István
királyunkról szentmisével és
az azt követő ünnepséggel emlékezett meg Lenti Város Önkormányzata. A Szent Mihály
templomban tartott – Ipacs
Bence plébános által celebrált
– ünnepi szentmisét követően
„Magyarország nevére” címmel az Énekmondó együttes
közreműködésével zajlott a
megemlékezés. Ünnepi beszédet Horváth László polgármester mondott:
– Ezer évnél is több múlt el
az államalapítás óta, de Szent
István, az első magyar király
emléke egyáltalán nem halványodik – hangzottak a polgármester gondolatai. – Ő volt az

első, akinek sikerült tartósan
népünket a nyugat-európai fejlődéshez kapcsolni és tevékenysége magyarságunk fontos alapkövét alkotja. Nélküle
nem is állhatnánk itt, ezen a
téren magyarként, más lenne
országunk, melynek alapjait ő
rakta le. Szent István eltökélten, ugyanakkor alázattal szolgálta nemzetét, rendíthetetlen
hite vezette munkájában, mely
nyomán alakja példaként állt a
későbbi korok nemzedékei
előtt és állhat előttünk most
is… Tetteinek ereje abban rejlett, hogy biztonságot, hitet és
jövőképet adott az országnak.
Augusztus 20-a és Szent István legfőbb üzenete, hogy sza-

Horváth László szegte meg az új kenyeret.

vak helyett tettekkel, ígéretek
helyett munkával állhatunk
csak meg vállalt feladataink és
embertársaink előtt.
A beszéd után, a zenés
irodalmi összeállítást követően

az új kenyér megszentelése
következett, majd a hagyományoknak megfelelően a
polgármester szegte meg a
kenyeret.
dj

Aranypáva Nagydíj – hetedszer (!)
A csesztregiek páratlan sorozata
A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek
Szövetsége által kiírt népzenei versenyen immár hetedik
alkalommal lett Aranypáva Nagydíjas a Csesztregi Pávakör. Az
Egerben tartott versenyről Molnár Ferencnét, a pávakör vezetőjét kérdeztük:
– Tavasszal beszélgettünk utoljára, akkor a Vass Lajos
Nagydíj kapcsán, most itt egy újabb siker, az Aranypáva
Nagydíj, amit hetedik alkalommal értek el. Van egyáltalán még
egy hasonló pávakör az országban, amely ilyen eredményekkel
büszkélkedhet?
(Folytatás a 2. oldalon)

A Csesztregi Pávakör.
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Kitüntetett lenti polgárőrök
A Zalaszentivánon tartott
Zala Megyei Polgárőr napon
kitüntetésben részesült a Lenti
és Térsége Polgárőr Egyesület
két tagja. Lipics Tibor a Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozatát vehette át, huzamosabb ideje végzett kiemelkedő
munkája elismeréseként. Szabó Gábor, az egyesület elnöke,
Szent László Érdemrendet érdemelte ki, ez az Év Polgárőr
vezetőjének adományozott kitüntetés. Szabó Gáborral a kitüntetések hátteréről, a polgárőrök munkájáról beszélgettünk.
– Az ünnepségre Horváth
László polgármester és Vatali
Ferenc településrészi képviselő (aki maga is polgárőr, egyesületi tagunk) kísért el bennünket – mondta bevezetésként az elnök.
– Milyen munkát végeztek
ehhez a magas szintű elismeréshez?
– A Szent László Érdemrendet – az indoklás alapján –
az a vezető kapja, aki meg-

bízatása magas színvonalú ellátásával, a Polgárőrség szervezésében, társadalmi elismerésében és a bűnmegelőzésben
kimagasló érdemeket szerzett.
Úgy gondolom, hogy az elmúlt
15 év munkája van ebben a
kitüntetésben, amit egyesületünkben végeztünk. Az arany
fokozat ugyancsak a kiváló
munkáért, és a megbízható feladatellátásért, szolgálatért járt
kollegámnak.
– Miből áll a polgárőr
munka, ha már szolgálatot
említette?
– Szolgálataink nagy részét
a Lenti Rendőrkapitánysággal
közösen szervezzük, de önálló
járőrözési feladatot is ellátunk.
Nagy úthálózattal rendelkezünk, a város és a városrészek,
Lentihegy adja a területünket.
Éjszaka és nappal, alkalmazkodva a város rendezvényeihez, mint például a Lenti Nyári Esték, látjuk el feladatunkat
ezzel hozzájárulva az illetékességi területünk közbiztonságá-

Nyárbúcsúztató Lendvajakabfán
Nyár
utolsó
hétvégéjén Lendvajakabfán nyárbúcsúztató rendezvényt tartottunk. A
mi kis falunkban
található egy tó,
ami idilli környezetben egy patak
és egy tölgyfa erdő ölelésében található. Törpeharcsa fogó horgászversenyt hirdettünk. Nagy érdeklődés övezte, 24-en
neveztek. Az eredmény: 1. Tóth Attila-Krasznai István, 2. Bundics
Lajos-Bundics Janka, 3. Fordán Géza-Végi Zoltán.
Jutalmaztuk a
legnagyobb halat
fogó versenyzőt Horgászversennyel zárták a szezont.
is; Mikla-Tóth Lilla lett a zódott, többen táncra is pergyőztes. Összesen 12 kg tör- dültek. Sokan visszatértek az
peharcsa került a horgászok elszármazottak közül, felidézhálójába.
ték a régi időket, a falusi élet
13 órától halászlével, ke- szépségeit. Ismét sikerült egy
mencében sült langalóval kí- felejthetetlen délutánt eltölnáltuk a vendégeket. 15 órától teni olyan emberekkel, akik
a Sheba hastánc csoport pro- úgy érzik, hogy még kötődnek
dukciója aratott nagy sikert. A szülőfalujukhoz.
jó hangulat tovább fokoLiszjákné Babolcsai Erika

Balról Szabó Gábor, Lipics Tibor, Horváth László és Vatali
Ferenc.

hoz. Célunk, feladatunk a bűnmegelőzés, jelenlétünkkel a
közbiztonság növelése, a bűncselekmények elkövetésének
visszaszorítása, akár egy gyanús idegen gépjármű és utasai
visszatartásával, jelzésadással
a rendőrség felé.
– Mi most a legfontosabb
feladatuk a nyár végén?
– A terménybetakarítás időszaka van, kiemelt feladataink
közé tartozik a pincefeltörések
és terménylopások megelőzése, ehhez a gazdák is partnereink, hiszen jelzésadással,
az értékeikre való fokozottabb

odafigyeléssel megelőzhetők,
minimálisra csökkenthetők a
bűncselekmények.
– Hogyan tovább egy ilyen
magas szintű elismerés után?
– Egyfajta igazolása a munkánknak ez az elismerés, azt
gondolom, hogy a lakosság
részéről is egyre inkább a
bizalom, a személyes és telefonos megkeresés a jellemző,
számítanak a segítségünkre.
Így együttműködve jelentős
eredményeket lehet elérni – és
ez a további célunk is – a
közbiztonság területein.
(d)

Aranypáva Nagydíj – hetedszer (!)
A csesztregiek páratlan sorozata
(Folytatás az 1. oldalról)
– Ha hozzátesszük, hogy két év múlva 50 éves lesz a pávakörünk, akkor biztos nincs még egy ilyen csoport. Egyébként
szoktunk találkozni a Nógrád megyei hévízgyörki hölgyekből
álló pávakörrel, ők is nagyon ügyesek, gyönyörű népviseletbe
is öltöznek, és természetesen a hangjuk is csodálatos.
– Térjünk vissza Önökre! Élsportolók mellé pszichológusokat alkalmaznak a motiváció fenntartására, a sikerek feldolgozására. Önöknek mi a titkuk?
– Szerintem az akaraterő, a keddenkénti próbák rendszere
és az, hogy velem együtt nagyon szeretjük, amit csinálunk.
Természetesen az évek alatt az elért eredmények miatt kialakult
bennünk egy minőségi igény, kétévente elindulunk, minősülünk és nem adjuk alább az addig elért szintnél.
– Hogyan zajlott ez a verseny?
– Úgy gondoltuk, ha már ilyen messzire utazunk, akkor kirándulunk is egyet Eger környékén, így feleségestül együtt vágtunk
neki az útnak és a versenynek. Szombati napon volt a verseny, az
eredményhirdetés, ahol kiderült, hogy a másnapi gálaműsorban is
felléphetünk. Titokban talán így is készültünk, két dalcsokrot adtunk elő, egy zalait Horváth Károly népzenekutató gyűjtéséből
és egy somogyi csokrot, az utóbbit a gálán is megismételtünk.
– Hogyan tovább?
– Amint említettem, 2021-ben leszünk 50 évesek, az lenne az
igazán szép, ha ezt a születésnapot egy nyolcadik nagydíjjal
ünnepelnénk. Ezért már ki is tűztük a célunkat: jövőre ismét
minősülünk!
dj
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Még a tavon is versenyeztek…
Hagyományőrző, fordulatokban, meglepetésekben, vidámságban, új élményekben
gazdag és váratlan bakik sorozatával tarkított volt ugyan,
de a számot meghazudtolva a
XIII. Reszneki Parasztolimpia
augusztus 18-án mégis egy
újabb sikertörténetként szerepel a település történetében –
foglalta össze a falu egyik
legfontosabb
programjának
tudnivalóit Csiszárné Fliszár
Eszter szervező.
– Milyen előjel volt a tizenhármas szám?
– Nem kis izgalommal álltam volna neki a rendezvény
szervezésének, ha babonás
lennék, de nem vagyok! Teljes
nyugalommal voltam még az
előkészületi napokból egyet
elvevő esőzés ideje alatt is,
hiszen tudtam, hogy szervezőgárdánk a lehetetlent is lehetségessé teszi, ha településünk
rendezvényének sikeres lebonyolításáról van szó. A játékvezetői csapat régi tagjai mellé
újak is jelentkeztek, ami kifejezetten öröm számomra. Sajnos a csapatok számában inkább a csökkenés volt jellemző, hiszen az eredeti jelentkezők közül öt együttes jelezte
visszalépését munkahelyi, illetve egészségügyi problémák
miatt, de így is kilenc gárda
kiélezett, ám baráti küzdelme
után alakult ki a végeredmény.

Győztesek és szervezők…

A több éve egymással az első
helyért küzdő Tritikálét és
Quva Pahasztokat megelőzve a
Milejszegi Muslincák állhattak
a dobogó legfelső fokára. Most
már azt is tudjuk, hogy a Hotel
Balance Lenti által felajánlott
élményfürdőzés és vacsora egyaránt jól esett a csapattagoknak.
– Minden évben új feladatokkal rukkolnak elő!
– Az idén sem volt másképp, a játékosoktól tudjuk,
hogy az új feladatok közül a
Fészekrakó (tróglin hordott
téglából épített a csapat kéményt a gólyának) és a Lányszöktetés (bábokat akadálypá-

Bagladiak Reszneken
A bagladiak 2019. augusztus 18-án ismét verbuváltak egy csapatot a reszneki parasztolimpiára. Bagladi
Cimborák néven valószínűleg az övék volt a rangidős csapat, hiszen a me-

Verseny közben a bagladiak.

zőnyjátékosok átlagéletkora
44,8 év volt, amivel a
megosztott 7. helyezést érték el.
Kellemes napot töltöttek
Reszneken, ezúton is köszönik, jövőre újra mennek.

lyán kellett águccsal egymásnak adogatva eljuttatni a célba) egyaránt népszerű volt, de
mindenki a Révbe érő próbáját
várta! Gondoltunk egy bátrat
és Antal Tomi barátunk régi
álmát teljesítve – miszerint
használjuk már fel a tavat is –
az önkéntes tűzoltók ladikját
bocsátottuk vízre, melyben
egy csapattag segítségével cserélt gazdát a két part között a
búza és a liszt. A próba alkalmával még az is feladta a leckét, hogy milyen módon juttatjuk át csónak két végére
kötött köteleket a helyükre.
Természetesen gondoltunk a
balesetveszélyre is, a ladik
mentőövvel volt ellátva, illetve
az utas csak mentőmellényben
szállhatott a járműre és mindemellett Csiszár Balázs kisbírónk pedig szakképzett és
gyakorlott vízi-mentő.
– Hogyan vendégelték meg
a látogatókat, versenyzőket?
– A versenyzők és a látogatók közül mindenki találhatott kedvére való bográcsét-

ket, hiszen kondérokban rotyogott a körömpörkölt, vadpörkölt, babgulyás és csülkös bab,
a kemence pedig a gyakorlott
sütőbrigádnak köszönhetően
egész nap ontotta magából a
finom kemencés langallót.
Délután a Kerka Táncegyüttes mellett színpadra lépett Jurina Beáta és csapata,
illetve Polgár Peti vidám
összeállítása mellett Lola élő
akusztikus előadása szórakoztatta a közönséget. A napot jó
hangulatú bál zárta.
Kercsmár István polgármester még hozzátette: ezúton
is szeretné megköszönni minden szervezőnek, segítőnek és
támogatónak, valamint a Teke
Klub Resznek Egyesületnek,
hogy áldozatos munkájukkal
elősegítették a program sikeres
megvalósítását.
– Új tapasztalatokkal felvértezve állunk elébe a 2020.
évi XIV. Reszneki Parasztolimpia szervezésének – jelentette ki a polgármester.
dj
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Terézvárosi gyerekek Lentiben

Az eső sem tudta megzavarni a focimeccset.

Immár hagyományosan egy hetet töltöttek a terézvárosi gyerekek Lentiben. Léder Éva, a fővárosi testvértelepülésről érkezett
diákok kísérő tanára elmondta, hogy idén mind az öt terézvárosi
általános iskolából jöttek gyerekek. A kiválasztás szempontjai
iskolánként változtak, voltak, ahol a tanulmányi eredmény,
illetve a versenyeken való részvétel, eredményesség a feltétel,
vagy szociális alapon történt.
– Milyen programokon vettek részt?
– Amikor utaztunk, talán az év legmelegebb napja volt, sikerült Balatonbogláron beiktatnunk egy fürdőzést és egy kalandparki programot, másnap folytattuk a fürdést Lentiben – a polgármester úr jóvoltából – és a Zselici Csillagpark is nagy él-

ményt jelentett. Kirándulást tettünk Lendvára, megtekintettük a
Muravidék nevezetességeit (köztük az Orchidea parkot, a Vináriumot), majd kisvasutaztunk és el is érkeztünk a mai sportnapunkhoz.
– Az esős idő sem szegi a gyerekek kedvét, még meglepetéssel
is készültek!
– Igen, reggel már sportos bemelegítésben volt részünk a
Kerka Táncegyüttes tagjaival, most pedig fiaink mérik össze a
műfüves pályán focitudásukat a helyiekkel. Reméljük kis táncos
bemutatónk még az esőfelhőket is elzavarja!
Tóth Jázmin a Terézvárosi Két Tannyelvű Általános Iskolából érkezett, és a Lenti Termálfürdőben szerzett élményeire
emlékezett vissza:
– Mindkét csúszdát kipróbáltam barátaimmal a strandon,
sokat játszottunk hancúroztunk a vízben!
Horváth László polgármester beszélgetésünk elején a 2011ben megkötött testvérvárosi szerződést említette, amely lehetőséget teremtett a kulturális- és sportkapcsolatok kiépítésére, valamint a csereüdülések megszervezésére.
– A fiatalság kapcsolatainak kiépítésére, ápolására helyeztük
a fő hangsúlyt Hassay Zsófia polgármester asszonnyal, ezért is
fogadjuk a gyermekeket évről évre. Köszönet illeti a helyi Móricz-iskolát, az iskolavezetés és munkatársak segítségét a kirándulók elhelyezése, ellátása ügyében. Ugyanígy lenti gyerekek is
eljutnak Budapestre, Dunabogdányba, hasonló élményekkel teli
hetet tölthetnek a testvérvárosi gyerekekkel.
dj

Szentgyörgyvölgyön a „Robog a Skanzen”
Visszatérés a gyökerekhez...
1967. február 1-jén a budapesti Néprajzi Múzeum részeként, Falumúzeum Osztály néven megalakult a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum. A múzeum
létrehozásának célja volt, hogy
egy helyen épüljön fel egy
Magyarország különböző népi
építészeti tájegységeit reprezentáló műemléki lakó-, gazdasági-, és ipari épületegyüttes, mely szabadtéri múzeumként látogatható. A múzeumalapítás után 26 évvel, 1993ban adták át a nyugat-dunántúli tájegységet, melynek első
épülete a szalafői kerített ház
volt 1995-ben. A tájegység a
Vas megyei Őrség, a Zala megyei Göcsej és Hetés hagyományos paraszti világát tárja a

látogató elé, a régióra jellemző
szeres településformában.
Szentgyörgyvölgyről Tóth
Kálmán kovácsműhelye és
Cseresnyés Vilma hajlított,
füstöskonyhás boronaháza épült
újjá a skanzenben.
A skanzen 50. születésnapjának évében indult útjára a
„Robog a Skanzen” utazó kiállítás, amely végiglátogatja
azokat a falvakat és településeket, ahonnan az elmúlt évtizedek során a Szabadtéri Néprajzi Múzeumba kerültek a
vidéki Magyarország tárgyi és
építészeti emlékei.
Településünk augusztus 8-án
látta vendégül a skanzen munkatársait. A rendezvény keretében előadást hallhattunk arról

www.zalatajkiado.hu

Fotó: skanzen
Cseresnyés Vilma egykori háza a szentendrei skanzenben.

a házról és kovácsműhelyről,
bontásukról, újraépítésükről, a
mostani életükről, amelyek a
skanzenben állnak. Emellett
beszélgettünk a régi falusi
életről, a fotókon szereplő emberekről, tárgyakról, épületekről. Szimbolikus formában
visszakaptuk mindazt a tudást,
amit a néprajzi gyűjtések alkalmával a szakemberek megtudtak a településen álló lakó-

házakról, a régi tárgyakról,
életmódról. A múzeum egy
pendrive-on átadta a tárgyak,
épületek fotóit, azoknak a
dokumentumoknak a beszkennelt, digitalizált változatát, amit
a dokumentum- és fotótárukban őriznek. A múzeum szakemberei egy, az 1960-as évek
elejétől a falvak közt közlekedő Robur busszal érkeztek.
VZs
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A nemzetegyesítéshez vezető ösvény
Az államalapítás ünnepén a
történelmi Magyarország, határon túli, magyarlakta területein is megemlékeztek Szent
István királyról.
Lendván, a muravidéki magyarság központjában Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke mondott ünnepi beszédet.
Vajon számunkra – 21. századi emberek számára – mi a
legfontosabb és a meghatározó
első uralkodónk személyében
és művében? Vajon a műveltség kötelező tételeként tekintünk rá, vagy megértjük és átérezzük sorsának és cselekedeteinek mozgatórugóit és üzenetét? – tette fel a kérdést az
alelnök, s rögtön válaszolt is rá:
Igazi nagysága abban rejlik, hogy szuverén módon határozta meg Magyarország helyét az akkori világban. Tekintsük példának azt az öntudatot, azt az önbecsülést,
ahogy István fellépett Európában. Nem tett hűségesküt

sem a német-római császárnak, sem más uralkodónak. A
függetlenséget István úgy őrizte meg, hogy közben bekapcsolta Magyarországot Európa
teljes gazdasági és kulturális
vérkeringésébe.
Azzal tette naggyá és maradandóvá országát, hogy szabályokat és szerkezetet adott,
amelyek túlélték hatalomváltások és korszakváltások viharait. Emberséges és igazságos
törvényeivel megvetette a
nemzet új közösségi magatartásának alapjait, a letelepedett
népesség együttélésének kereteit. E törvények évszázadokon keresztül követendő mintául szolgáltak a későbbi jogalkotóknak. A vármegyék rendszere, az Egyház szervezete
1000 év után is működő intézmények.
A kalandozó magyar törzseket egy közösséggé formálta, megóvta őket a széthullástól. Legfontosabb történelmi elhatározása a keresz-

ténység felvétele volt. A kereszténység által meghatározott közös hit és erkölcsiség
vált a magyarság együttélésének alapjává… Első uralkodónk mély vallásossága nem a
problémák megoldását a felsőbb hatalomtól váró ember
gyengesége volt. Útmutatást,
határozott irányt adott államszervezői, politikusi, hadvezéri
cselekedeteinek.
Orbán Viktor, Magyarország
jelenlegi miniszterelnöke 14 évvel ezelőtt, az államalapításunk
tiszteletére rendezett emlékkonferencián – mai tanulságot
is adva – így fogalmazott:
„István királyunk tetterős
király volt. Biztonságot, hitet
adott, távlatokat nyitott, erős
nemzetet teremtett a magyarok
számára. Egy nemzet is akkor
erős, ha van bátorsága szembenézni múltjával és jelenével.
Egy nemzet akkor erős, ha
vannak közös céljai és mindenki tagja, részese lehet a közös céloknak, a nemzet közös,

Pácsonyi Imre mondott beszédet.

nagyszabású vállalkozásainak…
Bár az Árpád-házi királyok a
messzi múltból üzennek, ha
akarjuk, meghallhatjuk és megérthetjük szavukat a mai bábeli
hangzavar közepette is. Sőt, ha
megértjük, akkor láthatjuk azt
a jövőbe vezető ösvényt is,
amely a nemzetegyesítéshez,
az összefogáshoz és a közös
felemelkedéshez vezethet bennünket.” – idézte a miniszterelnök mondatait beszéde végén Pácsonyi Imre.

ZALAI HELYI TERMÉK FEJLESZTÉSE AZ INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM KERETÉBEN
Zala megye területi jellegzetességeire alapozva a Zalai innovatív
foglalkoztatási paktum támogatási
szerződésben vállalta a helyi termék- és szolgáltatásfejlesztéshez
kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek megvalósítását.
A Zala Megyei Önkormányzat a
foglalkoztatási paktum keretében az
egész megyére kiterjedően 300 zalai helyi termelő, szolgáltató és
kézműves komplex felmérését valósítja meg, mely kérdőívezést és
személyes interjúztatást is magába
foglal. A felmérés segítségével a
termelők és kézművesek rövid bemutatkozó anyaga is elkészül, ami
tartalmazza a termelők logóját, rövid
bemutatását, terméklistáját, fényképes anyagait és pontos elérhetőségeit. Az elkészült anyag alkalmas
lesz arra is, hogy saját szóróanyagokkal, saját nyomtatásban tudjon
megjelenni egységes zalai arculattal.
A helyi termékek fogyasztásának
növelése érdekében szükség van a
fogyasztók hiteles, átfogó információkkal való ellátására, egy olyan online adatbázis kialakítására, amelynek frissítése rendszeresen biztosított. Ennek egyik lehetséges formájaként a zalai innovatív foglalkoztatási paktum keretein belül kialakításra kerül egy helyi termék, illetve helyi mesterség elektroni-

kus kataszter, melynek alapadatai
a helyi termelők és kézművesek
komplex felmérése alapján kerülnek
az adatbázisba. A kataszter többek
között regisztrációs felületet biztosít
eladók és vevők számára, alkalmas
termelői apró-hirdetések megjelenésére, árat, képet, leírást tartalmazó
termék-feltöltésre, valamint eladó és
vevő közti belső kommunikációs
felület biztosítására, az adásvétel
lebonyolításához.
A paktum megvalósítási időszakában 2020. december 31-ig 20
helyi termék értékesítési akció
szervezését és lebonyolítását is
tervezi a konzorciumvezető megyei
önkormányzat. Nyár elején Gellénházán a Falunap, Zalakaroson a
Karosi Kirakodó keretében két rendezvény került megrendezésre. Az
értékesítési akciók helyszínén 10
helyi termelő és 5 kézműves kiállító
részére díjmentesen álltak rendelkezésre standok, a látogatók számára
pedig kóstolási lehetőség is biztosított volt különböző helyi termékekből, mint például sajtok, lekvárok,
mézek, szörpök, homoktövis italok.
Az őszi időszakban további helyi
termék értékesítési akciók kerülnek
megvalósításra a megye több településén, ahol a látogatók megismerhetik Zala helyi termékeit, szolgáltatásait, kézműveseit.

Zalakaros, Karosi Kirakodó
2019. július 3.

-----------------------------------------------------ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA
Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

6

Lenti és Vidéke

2019. szeptember

Megújult a dömeföldi tájház

Cseresnyés Péter és Lukács Tibor vágta át a szalagot.

A Pákához tartozó Dömefölde falunapján benépesült a
frissen felújított tájház udvara. Lukács Tibort, Páka polgármesterét a felújítás részleteiről kérdeztük:

– Még 2017-ben nyújtottuk
be Kerkalandos pályázatunkat,
amit aztán sikerrel vettünk és
továbbléphettünk a felújításban.
Még tavaly – állagmegóvás céljából – levettük a zsúptetőt,

ugyanis nagyon beázott és veszélyeztette az épület falait.
Innen kellett továbblépnünk, de
az időjárás nem volt kegyes
hozzánk, az esőzések miatt újra
kellett döngölni a talajt és a
falakat is újratapasztottuk.
– Gyönyörűen felújították az
épületet, mi az, ami még megújult?
– Az épület újra lett meszelve, új zsúptetőt kapott és az
ablakok keretei is friss festést
kaptak. A berendezést még nem
hoztuk vissza, a kivitelező Göcsej Múzeum restaurálási munkálatokat végzett rajtuk, egyelőre az épület száradásáig még
nem kerülnek vissza a helyükre. Egyébként a felújítás több
mint 9 millió forintba került, a
teljes költség pedig meghaladja
majd a 15 millió forintot.
– Bizonyára a látogatás
mellett egyéb funkciója is lesz
az épületnek, most a falunapon
kézműves foglalkozásokkal kedveskednek az érdeklődő gyerekeknek.

– Öröm látni, ahogy benépesült a tájházunk udvara, a
későbbiekben interaktív kiállítást tervezünk, kislány, fiú,
felnőtt női-férfi felpróbálható
népviseleti ruhákkal, fényképezkedési lehetőséggel, netán
később esküvő helyben tartásával. Szeretnénk a helyi látványosságok rendjét kialakítani (Öveges-ház, bunkerek,
templom). Egy alkalmazott
látná el a csoportok, látogatók
fogadását.
Megtudtuk még, hogy a tájház kétszáz éves lehet, faboronás épület, különlegessége, hogy
egybe volt építve a lakóház, tisztaszoba, hátrafelé az istállóval, ahol az állatokat tartották.
A ház fala fából, kereszt irányú plankácsolással (nem fűrészelt) készült, amit besároztak majd fehérre meszeltek.
Az ünnepélyes átadáson jelen volt Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő is.
dj

Búcsú Nován
Az idei Nagyboldogaszszony napi búcsút augusztus
18-án tartották Nován. A hagyományos vasárnapi szentmisét a nemrég falunkba érkezett Dóka Ferenc atya celebrálta. Ezután a már évek
óta megrendezésre kerülő Szép,
tiszta, virágos Nováért hirdetett akció értékelése, valamint
a Hobbi és Terménykiállítás
megnyitója következett. A jelenlévőket Lendvai Jenőné polgármester asszony köszöntötte, majd megkezdődött az eredményhirdetés. Az idei évben a

„Nova legszebb, legvirágosabb
portája” címért járó plakettet
Horváth Zoltánné vehette át, a
második helyezést Szalai Istvánné, a harmadikat pedig Bohár Margit kapta. Oklevélben részesültek: Farkas Ferencné, Horváthné
Ruzsics Bernadett, Melles Lajosné, Nagy Piroska, Tüske Jánosné, Vörös Zsolt, ifj. Wachter
Károly. A Szalay Kertészet különdíját hárman vehették át idén is:
Csízné Igazi Krisztina, Gerencsér Istvánné és Balogh Zoltán.
A Hobbi és Terménykiállításra az idén is szép számmal

A terménykiállításon sokan állították ki munkájuk gyümölcsét.

érkeztek résztvevők. Láthattunk
szalvétagyűjteményt, fafaragást,
mandalákat, baba és gyertyagyűjteményt és még sokféle más gyűjtött vagy saját kezűleg készített
tárgyakat. A terménykiállítás résztvevői is megmutathatták idei
munkájuk gyümölcsét, melyek
kertjük legszebb példányai. Sokféle paprikafajtát, burgonyát,
hagyma- és tökfélét, paradicsomot és különböző gyümölcsfajtákat is megcsodálhattunk.
Ott sorakoztak a télre elrakott
befőttek, lekvárok, savanyúságok is.

Az oklevelek, díjak kiosztása után egy pohár pezsgővel koccintottak a résztvevők,
remélhetően ezután is lelkesen folytatják munkájukat.
Délután a focikedvelők izgalmas mérkőzés részesei
lehettek az ADA Nova SE II.
és a Kerámia SE Tófej jóvoltából.
Reméljük jövőre is ilyen
szép számú kiállítóval találkozhatunk, mindenkinek köszönet a részvételért, és a
gondos munkáért.
-lj-
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Kalandok az élményparkban
Sajtónyilvános tábori betekintőre hívták a média munkatársait a zobori élményparkba. A Holnapocska tábor alapítója,
Szabadics Zoltán és a Zala Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Pál
Attila vezette az eseményt.
Az idei 10 éves jubileumig összesen 3000 gyermek táborozott Zalaszabaron. A tábor nemrégiben megkapta a Gyógyító
Szent Erzsébet Tábor minősítést, ez hatalmas előrelépést jelent –
ezt a Holnapocska Tábor alapító tulajdonosától, Szabadics
Zoltántól tudhattuk meg.
– A Zala Megyei Önkormányzat nagy figyelmet fordít a határon túli magyarokkal való kapcsolattartásra. Négy évvel ezelőtt
Szabadics Zoltán jelezte, hogy kárpátaljai fiatalok jönnének
táborozni Zalaszabarba – mondta dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyűlés elnöke. – Abban a helyzetben úgy határoztunk, ha
erőnk engedi, akkor saját költségvetési forrásból finanszírozzuk
ezt a tábort. Ukrajnában háborús helyzet volt és fontosnak láttuk
egy kis időre nyugodt környezetet biztosítani a gyerekek számára. A Zala Megyei Közgyűlés finanszírozásával szervezik a
programokat, a tábor az infrastuktúrát és a remélhetőleg minél
jobb programokat adja. A tábor legnagyobb értékének tartom,
hogy a kárpátaljai fiatalok érezhetik, hogy bármilyen helyzet van
Ukrajnában, akad egy szilárd pont ahova fordulhatnak. Az
anyaország támogatása biztonságérzetet ad.
A Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetségen keresztül érkeznek a táborozók. Az elmúlt évek alatt nagyszerű kapcsolat alakult ki a szövetség munkatársaival. Az idén személyes találkozásra is lesz lehetőség. Szeptember 3. hetében meglátogatjuk
Kárpátalján, a hónap végén pedig vendégül látjuk őket – tudtuk
meg Gerlinger Sándortól, a Holnapocska Tábor táborvezetőjétől.
Az idén Beregszászról, Munkácsról, Beregrákosról és Dédáról érkeztek kárpátaljai fiatalok, akik augusztus 16-tól augusztus
23-ig voltak a Holnapocska Tábor vendégei. Jártak a Kis-Balatonon, a Balatonon, Zalakaroson. Részt vehettek kerékpártúrán,
gyalogtúrán. Kipróbálhatták a zobori KalandoZOO valamennyi

Rezsiutalvány a nyugdíjasoknak
Minden várakozásnál jobban teljesít a magyar gazdaság, amiből az idősebb korosztálynak is részesednie kell,
ezért kilencezer forint értékű
rezsiutalványt kap minden
nyugdíjas szeptember 30-ig.
A háromszor háromezer
forintos rezsiutalvány március
31-ig lesz felhasználható, és a
gáz-, illetve az áramszámlát
lehet majd kifizetni belőle.

Továbbá idén még fizetnek
nyugdíjprémiumot és nyugdíjkiegészítést is.
Azok a közfoglalkoztatottak, akik 2019. január 1. és
július 31. között legalább 3
hónapig közfoglalkoztatotti
jogviszonyban álltak – és ez
augusztus 1-jén is fennállt –,
nettó 54 ezer forint egyszeri plusz juttatásban részesülnek.

Balról: dr. Pál Attila, Szabadics Zoltán, Gerlinger Sándor és
Papp Gabriella.

Eddig 3 000 gyermek táborozott Zalaszabaron.

játékát. Megismerkedhettek Zala megye természeti értékeivel, a
magyarság történelmével – mindezt Papp Gabriella, a Nagyberegi Református Gyülekezet hitoktatója mondta, aki önkéntes
kísérőként érkezett a gyerekekkel. A programot tábortűz és
karaoke est zárta.
– Nehéz szívvel, de életreszóló élményekkel gazdagabban
indulhatunk haza – búcsúzott Papp Gabriella.
Popovics Zente második alkalommal vett részt táborozáson.
– Nagyon jól éreztük magunkat. Lesz mit mesélnem a
barátaimnak. Bárcsak mindenki eljöhetne ide és átélhetné ezeket
az élményeket. Aligha felejtjük el az itt töltött csodálatos
napokat!

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.

A gáz -, illetve az áramszámlát lehet kifizetni belőle.

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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Márokföldi merész tervek
Az utóbbi időszakban a legfontosabb feladat Márokföldön a
meglévő létesítmények karbantartása volt – mondta lapunknak
Szabó István polgármester. Felújították többek között a Tündérkert táblarendszerét, s a levendulást is.
– A legnagyobb lépés azonban a világítás korszerűsítése volt
– emeli ki a polgármester. – Eddig tizenhárom hagyományos
világítótest szolgálta a közvilágítást, meglehetősen rossz hatásfokkal. Olyan megoldást sikerült találni, amivel megháromszoroztuk a lámpatestek számát, az áramszámla éves költsége azonban több, mint százezer forinttal alacsonyabb lesz, mint eddig
volt. S ami nagyon fontos: egyenletes a megvilágítás az egész
faluban. A 2,5 millió forintos beruházás műszaki színvonala
egészen magas, a lámpatestek időzítő kapcsolóval vannak ellátva, vagyis a legindokoltabb időszakban nyújtják a legnagyobb
teljesítményt, ami energiatakarékosság szempontjából is fontos.
Felújították a Tündérkert táblarendszerét.

Korszerű közvilágítást kapott a falu.

Szabó István elmondta, hogy év végéig nyújthatók be a
szennyvízkezelési program pályázatai. Remélik, hogy megvalósulhat ez a beruházás Márokföldön. S gondoltak egy merészet is:
azon törik a fejüket, hogy ebben az 50 fős faluban hogyan
lehetnének „energiafüggetlenek”. Vegyes megoldásra gondolnak,
ami napkollektorokból és darálékkal működő törperőműből
állna. A falumegújítási program keretében 1 millió forintot nyert
a település a faluház bútorzatának megújítására.
Örvendetes tény, hogy az aprófalu lakossága az elmúlt években erőteljes növekedésnek indult, közel megduplázódott. Nincs
eladó ingatlan a településen, kisgyermekes családok költöztek
Márokföldre.

Szobrot ajánlott fel szülőfalujának
Az Iklódbördőcéről elszármazott Horváth Ottó, Zalabaksa polgármestere felajánlotta művét, szoborcsoportját a
közelmúltban tartott Iklódbördőcei Falunapon a helyieknek.
– Nyolcvan éves születésnapját ünnepeljük a falunak,
amely azelőtt Kerkaiklódból és
Bördőcéből állt az összeolvadásig – ismerjük meg a falu
történetét Sabján Krisztián
polgármester elmondásából. –
Falunapi programjaink sorát
színesíti Horváth Ottó pol-

gármester társam felajánlása
révén a szoborcsoport avatása,
a vasúti megállónál.
– Szobor helyett inkább
mementónak nevezném ezt az
alkotást, hiszen negyven éve
kerültem el a szülőfalumból
feleségemmel és mint elszármazott állítanék emléket ezzel
a jelképpel – teszi hozzá érdeklődésünkre a zalabaksai
polgármester. – Időközben
gondolatilag az ideköltözöttek
is képbe kerültek, ők a „gyüttmentek”, ahogy a falusi nyelv
Balról Sabján Krisztián, Horváth Ottó és -Végi Csaba plébános.

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

megnevezi őket és a vonat volt
az összekötő kapocs, amely
elvitte a település ifjúságát
szerte az országba. A kereszt –
két oldalon a töviskoszorúval
– jelenti a falu egyházi megosztottságát, hiszen a bördőceiek
Pákára jártak templomba, míg
az iklódiak Szécsiszigetre. A
kihelyezett kisvonat játékos,
mert ki-ki oda fordíthatja, abba

az irányba, ahová a sors elvetette, a harang pedig anyai
nagyapámra emlékeztet, hiszen
1938-ban került ide bakterként, gyakorlatilag ahol áll
most ez az alkotás, ott ácsolta
hintámat hároméves koromban
a nagyapám – tudtuk meg a
szobrok történetét a felajánlótól, Horváth Ottótól.
dj
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Bagladon a robogó skanzen
2019. augusztus 8-án Bagladban állomásozott a szentendrei Skanzen „Robog a
Skanzen” c. programja, ugyanis 1969-ben bontottak le Bagladban azt a boronaházat, mely
azóta is a Szabadtéri Néprajzi
Múzeum nyugat-dunántúli tájegységének központjában áll.
A ház az 1800-as évek közepén épült, az 1930-as években az akkori tulajdonos, Varga Károly a füstös konyhát átalakította, korszerű, mászókéményes kemencét építetett:
kombinált tűzhellyel (2 redli,
vörösréz vízmelegítő), rézveretekkel. Varga Károly leszármazottai többnyire mai is Lenti környékén élnek.
Az 1969-ben a szisztematikus bontási munkát a múzeum akkori munkatársai fény-

képekkel, pontos leírásokkal dokumentálták. Ezek az újraépítéshez is szükségesek voltak.
A bagladi előadás fő szervezője, Pákay Viktória is ezekre a feljegyzésekre alapozva
mesélte el a bontás, újraépítés
történetét, a bagladi ház jelenlegi életét a skanzenben:
nagy büszkeséggel tölti el a
bagladiakat, hogy a mászókéményes konyha ma is üzemel,
itt készülnek a múzeum tartósítószermentes finomságai.
Az előadásra a lakók is
készültek, a régi képek mellett
kiállítást rendeztek az önellátó
élet eszközeiből, de megállapíthatták, hogy csak egy kis
szeletét tudták bemutatni az
akkor használatos eszközállománynak. (A kiállított tárgyak
mellé a Bagladban használt

Az a bizonyos mászókéményes kemence.

neveket írták, ezzel is felhívva
a figyelmet a helyi sajátosságokra.)
– Az előadás alatt és után
komoly beszélgetések alakultak ki, sajnos a jelenleg élők
már nem minden esetben emlékeztek arra, hogy az 196769-ben falunkról készült ké-

peken mely házak találhatóak
(a feljegyzések hiányosak),
azóta a legtöbbjük elbontásra
került. Abban az időben tulajdonosaiknak az elmaradottságot jelképezték, igyekeztek
minél előbb téglaházat építeni
– mondta Lóránt Beáta polgármester.

A fogászati implantátumokról - érthetően

Fogaink elvesztéséhez számos kiváltó ok vezethet.
Ilyen az erősen szuvas fogazat, a fogágybetegség vagy
esetleges baleset. A mai fogorvoslás igen eredményes a
fogmegtartó kezelések terén,
azonban bizonyos esetekben
már csak a fogeltávolítás jöhet szóba. A hiányzó fog nagyon zavaró lehet, akár esztétikai, akár rágófunkció, akár
hangképzési szempontból.
Viszont ami minden esetben igaz: egy fog elvesztését
általában erős érzelmek, korlátozások, de elsősorban kérdések kísérik. Ezekre a kérdésekre ad választ dr. Marton Zoltán implantológus, a
Marton.Dental fogászat vezető fogszakorvosa.

– Hiányzó fogak esetén
milyen fogászati megoldások
kerülhetnek szóba?
– A foghiány pótolható fix
fogpótlással, azaz híddal vagy
kivehető (rész vagy teljes)
protézissel. Előbbinél a hiányt
határoló fogakat lecsiszoljuk
és ragasztóval rögzítjük a pótlást. Ennek hátránya, hogy két,
vagy több egészséges fogat
kell így „megcsonkítani” a rögzítés érdekében, illetve kevésbé esztétikus, hogy a híd és a
fogíny között egy rés van.
Utóbbi, azaz a kivehető fogpótlás már elég nagy kiterjedésű, a szájpadlást, illetve az
ínyt is beborító szerkezet,
megszokása gyakran nagy türelmet igényel a viselőjétől.
További problémát jelenthet a
megfelelő ápolás és a gyakran
kialakuló nyálkahártya-gyulladás is. Aki ezek miatt az okok
miatt, más megoldást keres,
annak ajánljuk az implantátumot.
– Mit értünk fogászati implantátum alatt?
– A fogászatban az implantátum egy az állcsontba, a
foggyökér helyére, sebészeti
úton beültetett műgyökér. Ez a
titánötvözetből készült csavar,

miután a szervezet befogadta,
becsontosodik és mozdíthatatlanul rögzül. Erre az alapra
lehet aztán később a különböző típusú fogpótlást felcsavarozni. Egy teljesen fogatlan
páciensnek akár már 4 implantátumra rögzített fogpótlás
készíthető.
– Mik a további előnyei az
implantálásnak?
– Az implantátumok nemcsak a hiányzó fogakat pótolják, hanem gondoskodnak az
állkapocs normál terheléséről
rágás során is. Így a csontozat
természetes működése biztosított és a rettegett csontleépülés is elkerülhető. A stabil,
implantátumokkal rögzített fogpótlás saját fog érzetét garantálja, növeli a rágás hatékonyságát, ill. nincs más zavaró (pl.
a szájpadlást takaró) protézis
és a viselése is sokkal kényelmesebb. Ezenfelül megfelelő
fogápolás és szájhigiénia mellett az implantátum valóban
egy életre szól.
– És a szép mosoly egy nap
alatt nem csak mese?
– Nem a Marton.Dentalnál
– mondja nevetve dr. Marton
Zoltán. – Fogászatunk már a
legmodernebb eljárás szerint

dolgozik az implantáció területén is. Miután a műfoggyökereket, azaz a titán csavarokat
sebészeti úton beültettük az
állkapocsba, a páciensnek csupán pár órát kell várnia és
megkapja az ideiglenes fogpótlást. Így annak, aki implantálásra szánja el magát, nem
kell attól tartania, hogy fogtalanul kellene akár hetekig élnie. Már a beavatkozás napján
mosolyogva távozhat rendelőnkből.

A Marton.Dentalnál ingyenes
konzultáció keretein belül
személyre szabott tájékoztatást
adunk az impantátumokról és
más fogpótlási lehetőségekről!
Keressen minket bizalommal!

Marton.Dental Fogászat
Zalaegerszeg,
Eötvös u. 12 C/II.
06-20/346 5413
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Nyári pihenés, alapozás és versenyek
A Lenti GYÚK versenyzőinek igen gyorsan eltelt a nyári
szünet, tudtuk meg Kiss Tamás
vezetőedzőtől, akit a nyári
események
összefoglalójára
kértünk fel:
– Jórészt munkával telt a
nyár, de a megérdemelt pihenő
is helyet kapott a szezon ezen
időszakában – kezdte beszámolóját az edző. – A június,
július a korosztályos országos
bajnokságokkal, így versenyzéssel zajlott, ez az időszak az
egyesület történetének legmozgalmasabb OB szereplését
eredményezte. Szabó Júlia
2005-ben született versenyzőnk rutinos OB szereplő, korosztályos ranglistán javítva
idején és a Jövő Bajnokai magyar válogatott kerettagként
Kaposváron ifi, majd a saját
korosztályában serdülő országos bajnokságon vett részt

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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

Kecskeméten. Legerősebb úszásnemében sikerült döntőznie
(50 m háton), de még sok munka áll előtte, hogy decemberben a felnőtt rövidpályás országos bajnokság szintidejét
gyors, hát és pillangó számokban tudja teljesíteni.
Több fiatal versenyzőnek
is sikerült teljesíteni a szintidőket így Szabó Mátyás (2007),
Imre Mátyás (2008), Németh
Réka (2007) és Róhrer Ádám
(2009) idejüket megúszva
„újoncként” részt vehettek saját korosztályuk országos bajnokságain, kiemelkedő egyéni
csúcsokat döntve. Miskolc,
Debrecen, Győr volt a helyszíne ezeknek a versenyeknek.
Augusztus utolsó hetében kezdődött az alapozás, aminek fő
csapásiránya már a jövő évi
bajnokságokra és diákolimpiára való felkészülés. Kiemelt

Lentiek a Savária Kupán.

figyelmet kapnak az év hátralévő munkájában a váltók, a
vegyesúszás és az egyéni legerősebb számok átültetése rövid (25 m) pálya körülményeihez alkalmazkodva. A féléves
beszámolónkból nem marad-

hat ki, hogy a 42 versenyző
(21 fiú, 21 leány) összesen 18
versenyen vett részt, 118
arany-, 200 ezüst- és 177
bronzéremmel gyarapították a
dicsőségfalunkat.
dj
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Nyári kirándulások „Árvíz” Rédicsen
Császár Dezső klubvezető
a Lenti Gyalogló Idősklub
nyári túráiról számolt be lapunknak.
– Az erdei kisvasúttal Pákára utaztunk. Itt helyi vezetéssel megtekintettük Öveges
József fizika professzor szülőházát, személyes emlékeit.
Ezek után – az országosan
egyedülálló – a Magyar Maginot, déli határvédelmi rendszert bemutató – kiállítást
néztük meg. Kigyalogoltunk a
község határában lévő bunkerekhez, ahol lehetőség nyílt
a különböző létesítmények,
harckocsi beálló, géppuska lőállások megismerésére. Innen

tovább gyalogoltunk Csömödérbe, ahol ismét vonatra
szálltunk.
– Hová vezetett a következő túrájuk?
– A következő úti célunk a
Doboronak melletti Bakónaki-tó volt. Itt a tó megkerülése
után felkerestük a „csodatévő” Szent Vid kutat, a kápolnát, energia pontokat. Majd
felmentünk a szőlőhegyre,
ahol láthattuk a felújított, tájjellegű épületeket. A túráinkat
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázati támogatásokból valósítottuk meg.
(d)

Nyáron sem tétlenkedtek.

www.zalatajkiado.hu

A katasztrófa elhárítását gyakorolták

Tisztítják az árkokat Rédicsen.

A települési önkéntes és a
Kerka mentőcsoport részvételével katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak a közelmúltban Rédicsen.
– Veszélyeztetve van az
árvíztől a falu, a gyakorlat
szimulációja is egy ilyen
helyzet megoldását gyakorolja, belvizeink a Pék patak
és „Rédicsi” falupatak kiöntését megelőzendő – tájékoztat a gyakorlat szükségességéről Soós Endréné a település polgármestere.
– Hogyan segíti a gyakorlat a veszély megelőzését?

– A gyakorlat során hat
helyszínen dolgoztak az önkéntesek: eltakarították a patakból a lerakódott hordalékkúpokat, megtisztították a
medret az elburjánzott növényzettől, ami akadályozta a csapadék elvezetését, a „Hídvégi” pataknál a töltést nyúlgáttal magasították meg. Szimulálva volt a kiürítés és
eltűnt személy felkutatása is,
hiszen ilyenkor nagyon fontos
a gyors információcsere, valamint az intézkedések szakszerűsége, továbbá homokzsákokat is töltöttek a résztvevők.
dj
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Irány az NB II!

Magasabb osztályban szerepelnek.

A most induló szezontól
az NB II-ben folytatja a versenyzést a Lenti Teke Klub
csapata. Stángli Tibor, az
egyesület vezetője beszélgetésünkben arra is kitért, hogy a
mumori városrészben közelmúltban átadott új pálya megalapozhatja jó szereplésüket.
– Már tavaly kitűztük
célul a magasabb osztályban
való versenyzést. Az új tekepályán tudunk edzeni és színvonalas versenyek megtartására is nyílik a lehetőségünk. Másodikak lettünk a
bajnokságban, kiváló, összeszokott játékosállománnyal
rendelkezünk.
– Mi a tapasztalatuk a mumori pályával kapcsolatban?
– Igen kemény pálya,
sokat kell még gyakorolnunk,
de az ellenfeleinknek is meglepetést okozhat itt a versenyzés.

– Hogyan oldják meg az
utazást a magasabb osztályban?
– Nagy szerencsénk van,
ugyanis hét zalai csapat van
az NB II-ben, tehát sokszor a
megyén belül maradunk, a
három Vas megyei együtteshez kell nagyobb utat megtennünk. Egyébként lentiekből áll a csapat, tizenkét játékosunk van és jók a kilátásaink az új osztályban. Az
NB III-ban húsz évet töltöttünk, nagyon büszke vagyok a
csapatunkra. Köszönöm a pályatulajdonos és a helyi önkormányzat segítségét, hogy
működhet ez a nagy hagyományokkal rendelkező sport a
városban.
Az elnök elmondta, hogy
várakozással tekintenek a megyei bajnokság kiírására,
mert, mindenképp indítanának
ott is lenti csapatot.

• 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

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

