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Magyarnak lenni…

Horváth László mondott beszédet.

Szentmisével, ünnepi beszéddel, kulturális
műsorral emlékeztek meg Lentiben a magyar
államalapítás, államalapító Szent István királyunk és az új kenyér ünnepéről. Az ünnepség a
hagyományoknak megfelelően a Szent Mihály
templomban tartott ünnepi szentmisével kezdődött, majd a templomkertben folytatódott Horváth László polgármester köszöntőjével:
– Ma nehezen lehetne időn és vitán felül álló
olyan nagy történelmi alakot találni, mint István
király, akinek először sikerült népünket tartósan
a nyugat-európai fejlődéshez kapcsolnia. Honalapító királyunk azért munkálkodott, vállalva a
küzdelmet, hogy Magyarország a korabeli Európában függetlenségét megőrizve fennmaradjon.
Rendet, kiszámíthatóságot hagyott örökül… Magyarnak lenni és annak maradni Európában – ez
Szent István öröksége. Első királyunk biztosította népének megmaradását! Bár vaskövetkezetességgel hajtotta végre a reformjait, nem kegyetlenkedett öncélúan, és nem akarta ellenfeleit
megsemmisíteni. István a fejlődő keresztény
Európába akarta vezetni nemzetét. Tekintsünk
ma a nyugati országokra, hova is tart Európa?
Látjuk, hogy teret nyert az európai értékek
veszni hagyása, a kereszténység háttérbe szorítása. Gazdasági, demográfiai, erkölcsi és ideológiai téren is a válság jelei mutatkoznak. Láthatjuk, hogy Nyugat-Európa országai, nemzetei
mintha letértek volna az általunk egykoron csodált, maradandó értékeket teremtő európai útról,
feladva évezredes vallási, erkölcsi értékeket, társadalmi normákat. A közelmúlt és a jelen súlyos,
kontinenseket és az egész világot érintő migrációs válsága és a pandémia csak súlyosbította a
már évtizedek óta mutatkozó identitásválságot.
Ha Nyugat-Európa társadalmai nem változtatnak
ezen a felfogáson, akkor olyan visszafordíthatatlan folyamatok indulnak el, melyek az európai
(Folytatás a 2. oldalon)
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„Két ünnepséget is megérne…”

Jobbról ülnek Végi Csaba plébános, Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, Kovács Ferenc polgármester.

Cseresnyés Péter, a térség
országgyűlési képviselője szavait idéztük a címben, a lovászi játszótér és étterem
együttes avatóünnepségén, hiszen egy-egy ilyen fejlesztés
nagyon fontos lépés a települések életében.
– Korábban a képviselői
körzetemet járva sokszor találkoztam a kistelepülések különböző gondjaival, a források

hiányával, a költségvetések
csak működtetésre elegendő
összegével. Most Lovásziban
felújított játszóteret és települési éttermet is avatunk, amely
nagyságrendjei miatt akár két
ilyen szép avatási ünnepséget
is megérne.
A képviselő a továbbiakban kifejtette: az elmúlt 5-6
évben mintegy 300 millió forint támogatás jutott Lovászi-

ba. Ez annak a közös munkának köszönhető, amit az elmúlt
10 évben elvégeztek. A beruházások kapcsán Kovács Ferenc polgármester elmondta,
hogy a köztéri játszóteret a
Magyar Falu Program egyik
kiírásán elnyert mintegy 5
millió forintból alakították ki a
gyerekeknek. A grundnak nevezett, a strandhoz közeli területen kapott helyet a játszótér hintákkal, homokozóval,
mászókákkal, csúszdákkal.
– Az önkormányzati étterem bővítése a Vidékfejlesztési
Program keretein belül valósult meg. Erre a fejlesztésre
közel 20 millió forintot nyert

el Lovászi önkormányzata. A
valamikori moziterem, illetve
a régi varroda vasaló helyiségéből kialakított étteremrészben megújultak a mosdók
is, megtörtént a burkolatcsere
és az akadálymentesítés. A bővítéssel az étterem 250 fő
befogadására vált alkalmassá –
részletezte a polgármester a
munkálatokat.
Az avatóünnepségen helyi
gyerekek és az Olajbányász
Nyugdíjas Klub énekkara adtak műsort. A nemzeti színű
szalag átvágását követően Végi
Csaba esperes áldotta meg a
felavatott beruházásokat.
dj

Alegfontosabb munkákat végzik el

Magyarnak lenni…
(Folytatás az 1. oldalról)
kultúra kihalásához vezethetnek…
A folytatásban Ipacs Bence plébános áldotta meg az új
kenyeret, majd a polgármester
szegte meg azt és a helyi
cserkészek közreműködésével

kínálták meg a résztvevőket az új kenyérrel. Az
ünnepség kulturális műsorában Kulánda Anita és
Szilvási Dániel előadóművészek összeállítása hangzott el.
dj

Cserkészek kínálták az új kenyeret.

Varga Zsuzsanna polgármester, Molnár Árpád plébános és
Vigh László képviselő a templomnál.

Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által kiírt program keretében 15 millió forintot fordíthatnak a helyi római katolikus templom megújítására Szentgyörgyvölgyön.
Nemrég Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos Varga Zsuzsanna polgármesterrel és Molnár
Árpád plébánossal közösen
tekintette meg a rekonstrukció
előtt álló templomot.
Vigh László elmondta,
hogy választókörzetében 13
templom felújítására nyílik
lehetőség a bevezetőben említett program keretében. A
maximális megpályázható forrás 15 millió forint volt, Zalában a 13 nyertes pályázó –
köztük a térségben még a ré-

dicsi és csesztregi plébánia –
összesen mintegy 190 millió
forint támogatáshoz jutott. Az
elnyert forrásból a legfontosabb munkálatokat végzik
el, és várhatóan a jövőben
további támogatások is rendelkezésre állnak majd a rekonstrukciók folytatásához.
A templomban tervezett
felújításról Varga Zsuzsanna
úgy tájékoztatott, hogy a
templom tetőzetét, a tornyot,
valamint a párkányokat szeretnék elsősorban rendbe tenni a most elnyert 15 millió
forintból, de szükség lenne a
templom szinte teljes megújítására, a megrongálódott épület szerkezete, is javításra szorul a falfestményekkel és berendezésekkel együtt.
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Hetés Fesztivál Bödeházán
Hetés Fesztivál címmel
egész napos programmal várta
az érdeklődőket Bödeháza község a közelmúltban
Bedő Andrea a falu polgármestere kifejtette: most nem
több falu összefogásával, hanem házigazdaként próbálnak
híveket szerezni a falusi életmódnak, helyi sajátosságoknak:
– Fesztiválunk első a sorban, hagyományteremtő céllal
vágtunk bele a kezdeményezésbe, ahol a helyi termékbemutatóktól kezdve a kosárfonásig, a fumu készítésétől a

hagyományos hetési perecig
minden bemutatásra kerül.
– A program a tájházakat
fogja össze. Hogyan állnak
önök a korábban vásárolt tájházuk felújításával?
– 1907-ben épített tájházukat a Magyar Falu Program
segítségével vásároltuk meg,
zajlik a felújítás, éppen az
elektromos vezetékek teljes
cseréje történik meg. Lomtalanítottunk, még a pajtát kell
„tisztába” tennünk, hiszen szalma, széna is előfordul benne.
Gasztronómiai célzatú nyertes

Újabb jelentős fejlesztés

Készül a hetési perec.

pályázatunk által egy sparheltet szereztünk be, ugyanis az
eredetit az előző tulajdonos
elvitte.
Visszatérve új programunkra, nagyon szeretnénk, ha
a vidékünkön járók visszatér-

nének, közösséget alkotnának,
tudomásom szerint ma még
Budapestről is érkeztek vendégeink, de olyan is van, aki a
fővárosból idelátogatva vásárolt később itt ingatlant.
dj

Falunap kulturális programokkal

Németh Csaba plébános, Bene Csaba, Lukács Tibor, Cseresnyés Péter és Hordós Krisztina Rita, a kivitelező Le-Ko Kft.
ügyvezetője a fogorvosi rendelő avatásán.

Felavatták Pákán a mintegy 30 millió forintból felújított
fogorvosi rendelőt a településen.
A beruházás tartalmát Lukács Tibor polgármester ismertette
az avatáson. Elhangzott, hogy a Magyar Falu Programban
elnyert forrásból valósult meg a tető teljes felújítása,
szigetelése, a külső homlokzaton a nyílászárók cseréje és a
falak szigetelése, illetve elvégezték az épület akadálymentesítését. A ház mögött parkolóhelyeket alakítottak ki. A
rendelő épületének földszintjén korszerűsítették a fűtést, új,
modern, takarékos eszközöket szereltek be. A belső térben
pedig a szükséges javításokat és a festést végezték el.
Az avatáson részt vett Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő és Bene Csaba, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke is.
Cseresnyés Péter az ünnepségen kiemelte, hogy Pákán az
utóbbi években közel 200 millió forintot tudtak a falu fejlesztésére fordítani, de több településre is igaz, hogy utak, járdák,
iskolák, orvosi rendelők, közintézmények újultak meg, ami
annak köszönhető, hogy a kormányzat kiemelt figyelmet fordított a vidék Magyarországára.
Bene Csaba is gratulált a fejlesztésekhez, melyek – mint
mondta – szükségesek ahhoz, hogy megmaradjon a népesség a
falvakban, s hogy felkeltse a kistelepülések iránt a beköltözést
fontolgatók érdeklődését.

Ünnepi szentmisével, majd
a focipálya mellett játszóhelyekkel, kulturális programokkal, futballmeccsel, koncerttel telt Zalabaksán a legutóbbi falunap. Horváth Ottó
polgármestertől megtudtuk,
igyekeztek minden korosztály számára kikapcsolódási,
szórakozási lehetőséget teremteni.
– Évtizedekre visszamenő
hagyományokkal rendelkezik
a falunapunk, a 70-es években
átadott iskolánk, majd a felszentelt új templomunk tiszteletére tartunk ilyenkor búcsút, igyekeztünk színes programokat szervezni – tette
hozzá a polgármester.

A kulturális bemutatók
során a baki Pántlika néptáncegyüttes nyitotta meg, majd
énekes és hastáncbemutató
következett. Nagy érdeklődés
mellett zajlik ilyenkor a
„szomszédvár” Szilvágy elleni futballmeccs, melyet a
Kocsmazaj koncertje követett.
– Íjászkodás is szerepel
érdekességként a programok
között és sokan kilátogatnak a
focimeccsre is – folytatta Horváth Ottó. – Nem tippelném meg
az eredményt, a csapatunk most
eléggé gyengélkedik, többen
eligazoltak, de örülünk, hogy
a fiataloknak sportolási lehetőséget tudunk biztosítani.
(d)

Íjászkodni is lehetett, jobbra Horváth Ottó polgármester.
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Utassy Józsefre emlékezve
Szemes Péter irodalomtörténész könyvbemutatójára került
sor minap Lentiben. Az Utassy József költőről szóló írásait
egybefoglaló kötetről és a költői hagyatékról kérdeztük a bemutató résztvevőit.
– Korábban úgy nyilatkozott, hogy a lehető legbüszkébb
Utassy Józsefről szóló könyvére!
– Ez azóta sem változott, hiszen csak egy év telt el azóta,
hogy beszéltünk erről. Rédicsen sikerült „Dzsó” halálának 10.
évfordulóján bemutatni először a könyvemet – részletezte az
irodalomtörténész. – Idén a költő születésének 80. évfordulóját
ünnepeljük, természetszerű volt, hogy ebből az alkalomból is
felfedünk valamit, Lentiben most tudtunk erre sort keríteni és az
emlékezésünket emeli, hogy közel, néhány nappal a halála
évfordulóján tudjuk ezt megtenni.
Utassyné Horváth Erzsébetet, Kossuth-díjas költőnk özvegyét a hagyaték ápolásáról kérdeztük:
– Úgy érzem, megfelelő tempóban haladok, megtörtént az
életmű összerendezése, kiállítások nyíltak szülőfalujában, Bükkszenterzsébeten, aztán Rédicsen is állandó kiállítást nyithattunk
egy alkotótárssal közösen, a fiatalon elhunyt Varga Ferenc szobrászművész hagyatékával. Nagyszerű ereklyéket vittem el erre a
kiállításra, mint a Balassi kard, vagy a Kossuth-díj és különböző
fotókat, sőt még a „bőség kosarát” is megtekinthetik az érdeklődők. Szimpóziumok, könyvbemutatók sorozata idézte fel életművét, mint amire most is sor került a Lenti Könyvtár szervezésében.

Jobbról Utassyné Horváth Erzsébet, Szemes Péter, Szekeres
Frigyesné, Tóth Sándorné.

– Van esetleg hiányérzete, további terve, feladata a hagyatékkal?
– Igen, van feladatom, az anyagnak van egy olyan gyűjtött
része, amit még össze kellene szerkeszteni egy könyv alakban.
Minderre Réz Pál műfordító, irodalomtörténész hívta fel a
figyelmemet, mondván: Zsóka, magának ezt meg kell írnia, a
maga szemszögéből, hogyan látta, élte meg ezt az alkotói
folyamatot. Ezt tervezem a télen, ez a tett ígéretemhez híven
még hátra van.
Az esten Horváth László polgármester köszöntötte a megjelenteket, a versek előadásában Szekeres Frigyesné, Tóth Sándorné versmondók működtek közre, a beszélgetést Dányi József
moderálta.
(d)

Új kapu a lenti temetőben

Czigány Tibor mutatja az új kaput.

A virágosítás mellett
kisebb infrastrukturális munkákat is végeznek a Lenti
Városüzemeltetési Kft. köz-

foglalkoztatottjai
a
városban.
Lenti város önkormányzatának cége harmadik éve vesz

Lenti

részt a startmunka mintaprogramban.
– Jelenleg két 15 fős csapatunk van – tájékoztatott
Czigány Tibor ügyvezető. – Az
egyik csoport kertészeti feladatokat végez. A telepen található kertünkben virágpalántákat, fákat, cserjéket nevelünk. Ezek nagy részét kiültettük a város köztereire, igyekszünk úgy összeválogatni a
fajtákat, hogy minden évszakban álljon rendelkezésre növény, ami felhasználható az
önkormányzati területek díszítésére és folyamatosan neveljük az utánpótlást. A program emellett eszközbeszerzést
is magában foglal, korábban
vásároltunk egy traktort, most

pedig sikerült egy 6 és fél
tonna teherbírású pótkocsit beszerezni, ami megkönnyíti
munkánkat, sok feladatot oldunk meg ezzel könnyebben.
Szintén 15 fő bevonásával
zajlik a helyi sajátosságokra
épülő értékteremtő program,
melynek keretében a városüzemeltetési kft. dolgozói térkövezési munkákat végeztek, illetve elkészült a város köztemetőjének hátsó bejárata a
Lenti-hegyre vezető Harangláb
út felől. Itt bejáró készült,
kovácsoltvas kaput helyeztek
ki, illetve térköves járdát alakítottak a temetőben.
Emellett még idén megújul
a cég irodaépülete előtt a
burkolat, parkolóhelyeke alakítanak ki, illetve nemrég elvégezték a Kerka-hídon a
megrongálódott korlát felújítását.
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Folyamatos a fejlesztés Kozmadombján is

Balról Pácsonyi Imre alelnök, Kámán János polgármester,
Vigh László képviselő, Horváth Lászlóné alpolgármester.

Megyénk egyik legkisebb településén – a 35 lakosú Kozmadombján – rövid időn belül immár a második fejlesztést avatták
fel. Kámán János polgármestert a falunapon és az önkormányzati épület átadásán kérdeztük törekvéseikről.

– Ebben az évben már a második avatásra kerül sor a
faluban, az első a bekötőutunk egyike volt, most pedig a felújított önkormányzati épületünk, valamint a pajtaszínház aljzatának
megújítása és egy szerszámtározó beszerzése történt meg.
– Milyen összegekből fejlesztettek?
– A bekötő útra a Magyar Falu Program kiírására pályáztunk
sikeresen, itt hét millió forintot nyertünk, a többi felújításunkat
önerőből valósítottuk meg, az épület külső-belső felújítása 2 és
fél millió forint, a pajtaszínház 1,2 millió, a szerszámtározó beszerzése 400 ezer forintba került.
– Milyen egyéb terveik vannak?
– Novemberig szeretnénk végezni a temetőnk bejáratának és
a ravatalozó előtti szakasznak a térkövezésével a további terveink még a pályázati lehetőségektől függnek.
– Említette a pajtaszínházat, milyen programokat szerveznek ide?
– Évente a legfontosabb eseményünk a falunap, egyben az
idősebbek köszöntésével, amely immár egy korszerű épületrészben történhet, a rendezvényszervezésre történt pályázatunk
összegéből pedig a külső festését is megvalósíthatjuk – zárta a
gondolatait a polgármester.
Az eseményen jelen volt Pácsonyi Imre a megyegyűlés
alelnöke, valamint Vigh László országgyűlési képviselő, aki az
avatón kiemelte: a legkisebb település is számít a megyében,
ahol a fejlesztésekben gondolkodnak. Támogatják őket elképzeléseik megvalósításában.
dj

Családi nap Reszneken
Gazdag programkínálattal
várta a helyi családokat, vendégeket a reszneki önkormányzat a családi napon.
– Általában a kora nyári
időszakban rendezzük meg a
családi napot, most a járványhelyzet ezt nem engedte meg,
másik nagy rendezvényünket,
a Parasztolimpiát pedig a
feloldás után, az idő rövidsége

miatt nem vállaltuk be – avat
egyéb részletekbe Kercsmár
István polgármester. – Talán jól
is jött ki, hogy az augusztusi
nemzeti ünnep szabadnapjait
„kiadhattuk” a korábbi közel
hatvanfős szervező gárdának,
akik évek hosszú során keresztül beáldozták szabadidejüket.
– Milyen programokat szerveztek?

Operett is szórakoztatta a résztvevőket.

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146
Elérhetőségek:
email.: titzala@t-online.hu
Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

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

– Adva voltak szokásos
programjaink, horgászversennyel
indult a nap 17 fővel, melyet
Bundics Norbert nyert meg (a
legnagyobb fogás is az övé
volt 6 kg 25 dkg) Kovács
István és Hancs Milán előtt,
majd főzőverseny következett,
amelyet a Teke Klub Resznek
nyert meg. A gyermekek részére népi játszóteret szerveztünk, agyagozási lehetőség is
volt, ahol az elkészült műveket
majd a kiégetés után ajándékba kapják a gyerekek. Egész
nap működött az ugrálóvár,
üdítő látvány volt a sok játszó,
ugrándozó kisgyermek. Ebédidőben „Jó ebédhez szólt a

nóta” a Zalaapáti Harmonika
Együttes közreműködése mellett az ajándék egytálétel mellé. Ezek után „Ricsi fiú”, a
Showder Klub tagja gondoskodott a jókedvről, majd a zalaegerszegi színház művészei
szórakoztatták a megjelenteket
operett és retro slágerekkel. Jól
összeszokott „Kemencés csapatunk” egész nap langallóval kínálta az érdeklődőket,
ezzel is hozzájárulva a gasztro élményekhez. A napot aztán egy ugyancsak jól sikerült bállal zártuk le – hangzott a polgármester tájékoztatójában.
(d)
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Police Coffee Lentiben
A Police Coffee a Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács és a
Rendőrség közösen indított
prevenciós programja, amelynek lényege, hogy az érdeklődők egy kávé elfogyasztása
mellett kötetlenül beszélgethetnek a rendőrség szakembereivel, a biztonságérzetüket
leginkább befolyásoló helyzetekről, eseményekről.
Lentiben a piactéren, 2021.
augusztus 26-án délelőtt a
rendőrök egy kávéval kínálták
meg az érdeklődőket és tájékoztatást adtak az internetes és
telefonos csalásokról, az idősek sérelmére elkövetett bűncselekményekről, az unokázós
csalók trükkjeiről, és az áldozattá válás megelőzésének további lehetőségeiről.
A rendezvény során a bűncselekmények jelzésétől kezdve a tanácskérésig, a közrend
és közbiztonság javítását szolgáló ötletekig számos téma
felvetődött. A rendezvény ki-

emelt célja, hogy a lakosság
érezze, számíthatnak a rendőrség segítő szolgálatára. Az
érdeklődők hasznos információkkal gazdagodva térhettek
haza.
Munkatársaink többek között az alábbiakra hívták fel a
figyelmet:
Minden esetben tartsa zárva a kaput, bejárati ajtót még
akkor is, ha otthon tartózkodik, és ha éppen a kertben,
udvaron tevékenykedik!
Bejárati ajtajára szereltessen jó minőségű biztonsági
zárakat, láncot, amelyeket minden esetben használjon is!
Alakítson ki lakókörnyezetével jó kapcsolatot, figyeljenek egymás lakhelyére!
Ne tartson otthonában nagyobb mennyiségű készpénzt,
nagyobb értékű, de nem mindennap használatos ékszereket!
Ha olyan személyek csengetnek a kaputelefonon, akiket
nem ismer, ne engedje be őket!

Emléktorna Bárszentmihályfán

Számos, ötlet, téma felvetődött.

Ne rejtse otthona kulcsait a
bejárat közelébe, mert ezek a
helyek az elkövetők előtt jól
ismertek!
Értékeiről készítsen házi
leltárt, feltüntetve azok egyedi
jellemzőit, azonosító számát!
Soha ne adjon át pénzt
olyan idegennek, aki bajba
jutott rokonának „megbízásából” kéri azt Öntől!
Amennyiben nagy tömeget
vonzó rendezvényen tartózkodik, fokozottan figyeljen a dolgaira, táskáját ne hagyják

őrizetlenül! Értéktárgyait, iratait ne tegye ruházata, táskája
külső zsebébe! Azokat mindig
belső zsebben, vagy zárható
táskában helyezze el!
Ha telefontársaság, bank
vagy más cég, akár unoka
nevében hívják fel, tranzakció
végrehajtását kérik, tartozásra
hivatkoznak, akkor legyenek
körültekintőek, győződjenek
meg a hívások valódiságáról,
ne dőljenek be a telefonos
csalóknak.
dj

Tábor diákoknak

A győztes csapat, jobbra Drávecz Gyula és Horváth László.

Augusztus elején rendezték meg a bárszentmihályfai
városrészben az egykori helyi
labdarúgónak, Farkas Lajosnak az emlékére a 12. Bagonya Kupa labdarúgótornát.
A megnyitón Horváth
László polgármester, Drávecz
Gyula alpolgármester és Kiss
Tamás önkormányzati képviselő köszöntötte a megjelenteket. A tornát megtekintette
Farkas Lajos leánya, S. Farkas Edina is.
A tornán helyi csapat, a
Zalabaksa, Lentikápolna és a
Lenti Öregfiúk csapata 2×20
perces mérkőzéseket játszott.
Végül a Bárszentmihályfa

együttese győzedelmeskedett
a nagypályás tornán, második
lett a Lentikápolna, harmadik
a Lenti Öregfiúk, negyedik a
Zalabaksa csapata. A játékosok közül különdíjat kapott
Bazsika László (Zalabaksa),
Kovács Dániel (Bárszentmihályfa), Kalányos István (Lentikápolna), Meszelics János
(Lenti Öregfiúk). A sportrendezvényen a játék alatt a
főzőcsapatok is tevékenykedtek és vendégül látták a játékosokat. Az eredményhirdetésen az okleveleket, kupákat,
ajándékcsomagokat Drávecz
Gyula adta át a csapatok képviselőinek.

Felső Nikolett-tel próbálták ki a gyerekek a fanatic jumpot.

A nyári szünetben egyhetes tábort szerveztek a helyi
gyerekeknek Rédicsen. Az önkormányzat és a szülők támogatásával jött létre a napközis
tábor, melyben 10 rédicsi
gyermek vett részt, mindannyian az általános iskola
alsó tagozatos tanulói. A táborban egész nap különféle
foglalkozásokkal várták a
szervezők a gyerekeket. Délelőtt főként a mozgásé volt a
főszerep, majd a programok
közt szerepelt kincskereső játék, Dulics Margit kosárfonó

közreműködésével megismerték a kosárfonás alapjait, a
kézműves-foglalkozáson különféle technikákkal ismerkedtek meg, készítettek bőrmunkákat, ismeretterjesztő előadást is hallgattak az egészséges táplálkozásról, és ennek jegyében ételeket is készítettek.
Népszerű volt a gyerekek
körében a minitrambulinon
végzett fanatic jump torna is.
A hét zárónapján a résztvevők
részletet mutattak be szüleiknek a megtanult néptánc-koreográfiából.
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Ötödik alkalommal…
Három együttműködő nyugdíjas klub, a csesztregi, a lovászi
és a lenti vett részt a közelmúltban tartott sportvetélkedőn. Először házigazdaként Császár Dezsőt, a Lenti Civil
Nyugdíjas Klub elnökét kérdeztük a részletekről és a klubok
kapcsolatáról.
– Az idén ötödik alkalommal rendeztük meg a nyugdíjas
klubok sportvetélkedőjét, célunk hogy ügyességi feladatokkal,
versengéssel tovább erősítsük a klubok közötti kapcsolatot.
Ebben nagy segítséget nyújt az Egészségfejlesztési Iroda.
– Nehezen tudtuk feléleszteni a pandémia után a klubéletet –
vette át a szót Tóth Károlyné, a lovászi klub vezetője. – Egy
kicsit behúzódtak az emberek a járvány időszakában otthonaikba, de mint kiderült, ugyanilyen várakozással tekintettek az
újabb találkozók elé is. Ezért nagyon örülünk a vetélkedőnek,
amit létszámunk, a 15 fős csapat is megmutat.
Király Edit, a csesztregi Korhatártalan Klub vezetője érdeklődésünkre azt hangsúlyozta, időben megkapták a feladatok kiírását, így felkészülten várták a versengést.
– Kislabdadobás, kapurarúgás szerepelt az „edzésünkben”,
nagyon vártuk a megmérettetést. Klubunk kisebb csoportokból,

Mocsárjárás...

énekkarból, kézimunkázók, horgolók, és a sportszerető közösségből áll, így egy kicsit könnyebben vészeltük át a járványhelyzetet, kis csoportokban találkozgattunk.
Az ötödik sportnapon szoros versenyben a következő végeredmény született:
1. Lovászi, 2. Csesztreg, 3. Lenti nyugdíjas Klub.
dj

Kétnapos magyar-horvát zenei fesztivált tartottak Lentiben
Szeptember 3-án, pénteken délután vette kezdetét az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program,
Cross-Cultural Tool-Kit projekt keretében megvalósuló kétnapos
magyar-horvát zenei fesztivál, kézműves kiállítás és vásár
Lentiben, melyet online formában is lehetett követni. A fesztivál
és a kiállítás megnyitóján Dražen Srpak, Muraszerdahely és
Horváth László, Lenti polgármestere köszöntötte a képzőművészeket, alkotókat és a rendezvény résztvevőit a Városi Művelődési Központban.
A kiállításon megtekinthetők a muraszerdahelyi Muraközi
Gyermekotthon Egyesület, Tóth Erzsébet, Hóbor Józsefné, Csótár Rezső, Nagy M. Katalin, Cselenkó Ernőné, az egervári Mozgássérültek és Fogyatékkal élők Egyesülete, Végh Erika, Károlyfi
Zsófia, Kancsal-Gerzsényi Gina, Novák Edit és a lenti Kolping
Támogató és Foglalkoztató Központ által rendelkezésre bocsátott alkotások.
A rendezvénytéren mindkét nap kézművesek kínálták termékeiket, fellépett a Boglya Népzenei Együttes, akik magyar népzenével szórakoztatták a közönséget, ezt követően pedig a Koprive
tamburazenekar adott elő szentpéterfai dalokat és válogatást az
ország területén élő horvátság zenéjéből.
A fesztivál szombaton 15 órától folytatódott, a gyerekeket
több helyszínen vidám kézműves foglalkozások várták, a
színpadon pedig Horváth Andreas adott koncertet, majd a horvát Ivana Galic and SoulBeat együttes zenéjét hallgathatták a

Balról Horváth László, Hóbor Józsefné egyedi textiltermék
készítő, Dražen Srpak és Marina Hoblaj, a Muraközi Gyermekotthon Egyesület vezetője.

rendezvényen résztvevők. Őket a Szombathelyi Bartók Béla
Zeneiskola ifjúsági vonós zenekara követte, majd a lenti Kelta
Álom Ír Sztepp Tánccsoport modern versenytáncokat bemutató
műsora következett, ahol táncházzal is várták az ír szetpptáncra
nyitott érdeklődőket.
A fesztivál utolsó estéjét a Csádé Zenekar hazánk minden
dialektusának népzenéjével fűszerezett, valamint a nemzetközi
hírnévre szert tett horvát Scifidelity Orchestra koncertje zárta.
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„A kultúrház élete képekben”
„A kultúrház élete képekben” címmel kiállítás nyílt
nemrég Lentikápolna városrészben. Az összegyűjtött fotókról egyéb dokumentumokról, a kiállítás jelentőségéről
Vatali Ferenc településrészi képviselő számolt be lapunknak.
– Két éve sikerült a helyi
kultúrház felújítása, mintegy
60 millió forintból, ami annak
köszönhető, hogy a kápolnai
városrészben mindig színes
sport és kulturális élet volt.
Ráfért erre az igencsak elhasznált épületre a felújítás, amely
azóta is híven szolgálja a helyi
közösség életét – kezdte az
előzményekkel a képviselő.
– A ma nyíló kiállítás átöleli a helyi művelődési élet
szakaszait, az óvoda, iskola,
sportélet vonatkozásaiban.
– Valóban, emlékeztetnék
arra, hogy itt korábban nyolc-

osztályos iskola működött,
óvoda, futballegyesület (Lenti
Tsz SE megyei I.oszt.), elmondható, hogy rendkívül mozgalmas élet volt annak idején.
Az oktatási intézmények olyan
lehetőséget teremettek, hogy
könnyen le lehetett bonyolítani
különböző
rendezvényeket,
ünnepeket.
– Önt milyen emlékek fűzik
a kiállításhoz?
– Büszkeséggel tölt el,
hogy a 80-as években a focicsapat felkerült az első osztályba és a sorsdöntő mérkőzésen nekem sikerült mindkét
gólt szerezni, ez is szerepel itt
a tablókon.
Lapath Gabriella, a Lenti
Könyvtár vezetője érdeklődésünkre a kiállítássorozat egyéb
részleteiről is beszélt:
– Megerősíteném a lenti
kiállítás kapcsán tett gondola-

Tündéri település
Tündéri település címet
adományozott Zalaszombatfának nemrégiben Vigh László
országgyűlési képviselő, miniszteri biztos.
A politikus néhány éve
indította el a megyei Tündéri
település mozgalmat, melynek
keretében olyan falvak kapnak védnöki táblát, ahol minden lakóépületnél legalább
egy gyümölcsfa található. A
pórszombati Kovács Gyula által fémjelzett Tündérkert mozgalom az őshonos gyümölcsfafajták megmentéséről szól,
ezt továbbgondolva indította
el a képviselő a maga kezdeményezését.
– A felhívással ösztönözzük a polgármestereket, hogy
ha van néhány ház, ahol nincs
gyümölcsfa, akkor ültessenek,
hogy legyen minden udvarban
– mondta Vigh László. – Akár
almát, barackot, körtét, szilvát, gesztenyét, diót. Hozzátette: már nem csak településeket jutalmaz, hanem intézményeket is, ezek számára
életre hívta a Tündéri intézmény címet, ha gyümölcsfát
ültetnek.
Az elmúlt négy évben
kilenc település kapta meg a
címet, legutóbb Szabó Zoltán,
Zalaszombatfa polgármestere
jelezte, hogy náluk minden

Felidézték a régi emlékeket.

taimat, a most Lentikápolnán
kiállított dokumentumok egy
kicsi részletei az összegyűjtött
anyagnak, melyért külön köszönettel tartozunk azoknak,
akik felhívásunkra a rendelkezésünkre bocsátották dokumentumaikat. További felhívással élünk, hogy folytatjuk

a gyűjtést, egy adatbázist hozunk létre, ahol megtekinthetők az itt kiállított és a többi
gyűjtött dokumentum is, hogy
unokáink is megismerhessék
egy-egy település korábbi
kulturális, művelődéssel, sportélettel kapcsolatos történéseit.
dj

Egy tekés emlékére
Első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal rendezték
meg a Németh Tibor-emléktornát a Pákán a helyi tekések.
A 2006-os megszűnés után a Páka Teke Klub tavaly nagyon
szép eredménnyel, bronzéremmel tért vissza az NB III-ba, ahol
most újabb szezonra készül. Egykori edzőjük, a 2016-ban
elhunyt Németh Tibor tiszteletére szervezték az emléktornát,
melynek a Margaréta Tekéző adott otthont Lentiben.
A 17 csapatot felvonultató emléktorán a versenyzők 100
vegyes gurítást teljesítettek 4 fős csapatokban. A szuperligás,
NB I-es és NB III-as csapatokon kívül 5 amatőr együttes is nevezett. Csapatban az 1x Volt Zalaszentgrót bizonyult a legjobbnak, akik így egy évig őrizhetik a Németh Tibor Teke Emlékverseny vándorkupáját. Második helyen a szuperligás Investment Közutasok Kaposvár végzett, míg a harmadik helyet
a szervező Páka TK II. szerezte meg. Egyéniben a hazai Bek
Péter lett a legjobb játékos pályacsúccsal, ő nyerte el ezzel
együtt a legjobb pákai játékos címet is, a második helyet Bundics Lajos (Resznek TK), a harmadikat Tombor Nándor (Zalakaros és Térsége SE) szerezte meg. A verseny legjobb telizője
címet Németh Tibor (Investment Közutasok Kaposvár) vihette
haza, a legtöbbet taroló tekésnek pedig Bek Péter (Páka TK) bizonyult. A legjobb amatőr csapat címet a Vorhota LSC csapata nyerte
el, a legjobb amatőr dobó pedig Lévai Ernő (Vorhota LSC) lett.

Szabó Zoltán és Vigh László
a védnöki táblával.

háznál van gyümölcsfa, így
jogosulttá váltak a védnöki
tábla átvételére és használatára. – Magam és a falu részéről
is megtisztelő, hogy részt vehetünk a programban és
megkaptuk a Tündéri település táblát – mondta Szabó
Zoltán. – Nem volt nehéz dolgunk, mert nálunk valóban
minden háznál vannak gyümölcsfák, jobbára alma, körte,
szilva. Mindig dolgos, szorgalmas emberek lakták a falut, ma is sokan megtermelik maguknak a gyümölcsöt,
zöldséget.

A megyei tekeszövetség elnöke, Monostori Anita, valamint a
legjobb egyéni versenyző, Bek Péter és a Margaréta Tekéző
tulajdonosa, Rábel László az eredményhirdetéskor.
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Baracskai József esete egy DK-közeli sajtókiadvánnyal
Véletlenül a gyurcsányista zalaszentgróti polgármesterbe rúgott a Nyugati Fény, törölték is a cikket
A DK-közeli pártlap nagy
elánnal szállt bele Baracskai
Józsefbe, Zalaszengrót DK-s
polgármesterébe. Az írást azóta
elérhetetlenné tették, de mi elmeséljük Önöknek a lényeget.
„Második otthonom Zalaszentgrót, szüleim szülővárosa. 12 km-re lakunk. Ellenzéki város, kiváló polgármesterrel, akitől ez az ügy teljesen
független. FRISSÍTÉS: A polgármester úr ELREJTETTE a
hozzászólásomat a posztja alatt.
Azt, amiben megvédtem magam a rágalmaktól. Innentől
kezdve valóban nem tudom mit
gondoljak! Számos alkalommal adtam ott koncertet, utoljára 3 éve.” – írta közösségi oldalán Bálint Natália, aki sar-

kos és időnként elég fésületlen ellenzéki véleményeiről vált
ismertté a net mély bugyraiban.
Röviden a sztori, amit el kellett rejteni: az operaénekesnőt
felkérték, hogy szerepeljen egy
városi rendezvényen Zalaszentgróton, majd lemondták a szereplését, arra hivatkozva, hogy
„tárgytalan” a rendezvény. Az ünnepséget azonba később mégis
megtartották, persze nélküle. Bálint Natália ezt tette szóvá a helyi polgármester, Baracskai József (DK) oldalán, de véleményét bejegyzése szerint elrejtették.
Innen válik igazán duplacsavarossá a sztori. Mivel Bálint
egyfajta ellenzéki influenszer, a
Nyugati Fény nevű DK-közeli
portál gondolkodás nélkül átvet-

A biztonságos közlekedésért

Az ügyességi pályán...

Kerékpáros ügyességi pálya,
közlekedésről szóló előadás,
KRESZ szabályok, különleges
kerékpárok, és rövid kerékpáros túra is szerepelt abban a
programban, melyet a biztonságos közlekedés, a kerékpározás
népszerűsítése jegyében szerveztek a közelmúltban Lentiben.
– Célunk a helyi lakosság
közlekedéssel kapcsolatos információinak bővítse, kiemelten
kezelve a kerékpározást, annak helyi lehetőségeit – válaszolta érdeklődésünkre Kovácsné Kocsi Zsuzsanna, a projekt
szakmai felelőse.
A kiállított kerékpárok bemutatására Kovács Eriket, a helyi Mocorgók Egyesület vezetőjét kértük fel:

– Bemutatunk egy kifejezetten időfutam kerékpározásra alkalmas kerékpárt, egy országúti versenykerékpárt, de
van itt egykerekű, sőt tandem
bicikli is, mely jó szórakozást
nyújthat a jelentkezőknek.
Hoztunk fixi (állandó hajtásos) kerékpárt is és javaslom
az ügyességi pályát is a résztvevőknek.
– Milyen sebességet lehet
elérni az időfutam kerékpárral?
– Ne felejtsük el, hogy hivatalosan védőfelszerelést használva 50 km/órás sebesség a
megengedett, de egy zárt pályán ezzel a kerékpárral egy
külföldi versenyen átléptem a
100 km/órás sebességet.
dj

Fotó: Facebook
Baracskai József (balról) önkormányzati választások kampányidőszakában nem DK-s színekben szokott tündökölni.

te a bejegyzését, a következő címmel: „Sunyi indokkal lemondták
az ellenzéki művész zalai koncertjét, majd hazugságokkal járatták le”. Igen, a DK-s házimédia
páros lábbal szállt bele egy DKs polgármesterbe, sőt, a kiajánlóban hozzátették „A polgármester
elrejtette a művészt tisztázó
kommentet a közösségi oldalon”.
A Gyurcsány-közeli cenzúra
persze nemsokára a Nyugati
Fényen is működésbe lépett, a
cikket elérhetetlenné tették. Ettől függetlenül Bálint Natália
bejegyzése a közösségi médiában továbbra is olvasható, miként kommentekben a DK-hívők kapcsolódó Fidesz-gyalázása is, ami most ugye részükről egyfajta méretes öntökönrúgás lett.
Bár a szólásszabadság ilyen
korlátozása vérciki, de némileg
fel kell mentenünk a Nyugati
Fényt, bármilyen furcsa is legyen ez. A drót.info helyi forrásai szerint Baracskai József
kampányidőszakokban nem DKs színekben szokott tündökölni,
hiszen Zalában, így Zalaszentgróton is évtizedek óta markáns
többségben vannak a fideszesek. Azaz, nem érdeke azt mutatni, hogy ő Gyurcsány embe-

re, aki adott esetben megbízza pártársa, Czeglédy Csaba
ügyvédi irodáját, mivel mindezek tudatában nyilván kevesebben szavaznának rá.
Éppen ezért Baracskai egy
„Szentgrót Most” nevű csapat
színeiben, magát civilnek maszkírozva szokott indulni a választáson, hogy aztán megválasztva már nyugodtan hívhassa a városba Gyurcsányt,
Niedermüllert vagy éppen Dobrev Klárát, illetve tűnhessen
fel Zalaszentgrót neve DK-s
rendezvényeken Gyurcsány mögött. A „Szentgrót Most” egy
örökkévaló jelenidejűség (egyben simán lehet a városkában
megállt idő szimbóluma is), és
alkalmas rá, hogy bármikor
előszedjék, aztán választás után
bedobják egy időre a sarokba.
Az álcázás most mindenesetre olyannyira jól sikerült,
hogy még a sajátjaikat is sikerült megzavarniuk. A történetből ugyanakkor az is látszik, hogy a balos tábornak
Zalában ugyan nincs sok híve,
de legalább ők is egymással
küzdenek.
Már persze addig, amíg
nem tiltják le egymást! (Forrás:
drót.info)

A zalaegerszegi Göcsej Nyomda Kft.
nyomdai tapasztalattal rendelkező kötészeti
munkatársat keres.
Versenyképes bérezéssel, bejárási költség
megtérítéssel.
Érdeklődni e-mailben, illetve telefonon a következő
elérhetőségeken: info@gocsejnyomda.hu,
+36 30 334 5673.
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Fogatok versenyeztek
A Konkoly Lovardában rendezték meg Lentiben augusztusban a Zala megyei kettesfogathajtó bajnokság helyi fordulóját, melyre tíz fogat nevezett.
A „C” kategóriás kettesfogathajtó versenyt akadályhajtó
számban rendezték meg, kiegészítő versenyszámként vadászhajtás szerepelt a programban.
A résztvevő zalai hajtóknak
pontgyűjtő futam volt a lenti
verseny, a Vas és Somogy meményért mérethették meg magukat.
Végül akadályhajtásban Magyar Zoltán (Marcali Város Szabadidő SE) érte el a legjobb

eredményt, vadászhajtásban Szalár Róbert (Zalalövő és Környéke LSE) bizonyult a legjobbnak.
A fogathajtó versenyt családi nappal kötötték össze a szervezők, ennek megnyitóján Horváth László polgármester köszöntötte az érdeklődőket. Konkoly
Andrea szervező elmondta, hogy
reggel közösségi futással indult
a program, emellett családi gyalogtúrát hirdettek szintén a tóhoz,
illetve a Sári-kúthoz, valamint
kerékpártúra is szerepelt a programkínálatban Szécsiszigetre, illetve Velemérbe. A délelőtti sportprogramokon mintegy százötvenen vettek részt. A fogathajtó

Sántha Krisztián (Zalalövő) fogatával a pályán.

versenyt követően pedig csikós
bemutató, malacfogó verseny

és más zenés és sportprogram
várta a látogatókat.

Ajándék az ovisoknak
Trambulint kaptak a helyi
óvodások a játszótéri pikniken
Rédicsen.
Harmadszor rendezték meg
a népszerű játszótéri pikniket
a helyi önkormányzat, a védőnői szolgálat, illetve a Napsugár Család- és Gyermekjóléti
Központ és Szolgálat szervezésében. A batyus jellegű pikniken meglepetés várt az óvodásokra: Steiner Sándor helyi

vállalkozó két trambulint ajánlott fel az intézménynek. Az
eszközök a játszótéren nem kerültek ki dobozukból, hiszen
majd az oviban állítják fel őket.
A vidám programon aszfaltrajzversennyel, „úttörő-vetélkedő”, a Harisnyás Pipik szórakoztató műsora, a lenti Kutya Sport
Egyesület bemutatója, valamint
társasjátékkal és kézműves-foglalkozás is várta a gyerekeket.

A gyerekek a két ajándék trambulinnal.
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Az ADA Nova Kft. munkatársakat keres
novai csapatának erősítésére,
kétműszakos munkarendben az alábbi
pozíciókba:

„Klímaváltozással kapcsolatos
szemléletformálás és stratégiaalkotás
Lenti Városban”
című KEHOP-1.2.1-18-2018-00040
azonosítószámú projekt
keretében valósul meg.

Novai munkavégzéssel:
• betanított kárpitos
• betanított munkás
• csomagoló
• rakodó
• raktáros
• faipari CNC - és gépkezelő
• betanított asztalos
• karbantartó
• csoportvezető/művezető
• QS minőségbiztosítás - áruátvétel
Jelentkezés módja: cv.nova@ada.at e-mail címen
vagy személyesen H-P 9-13 óráig
Cím: 8948 Nova, Fő út 21-23.

Gránit, márvány síremlékek

Szép mosoly egy nap
alatt – csak mese?
Nem a
Marton.Dentalnál!
Azonnali implantációt és
ideiglenes pótlást biztosítunk
már az első kezelési napon,
hogy Ön mosolyogva
távozhasson!

NÁLUNK
BIZTONSÁGBAN!

Számunkra a legfontosabb a vásárlóink elégedettsége.
Célunk, hogy hosszú távon magas színvonalon
szolgálhassuk ki megrendelõinket.
Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

Böõr Kõfaragó Kft.
Pacsa, Deák F. út 40.
Érd.: 06 30 55 69 092
Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.
További képek honlapunkon láthatók.

www.boorkofarago.hu

