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A gyógyszerészek kérték az ügyelet megszüntetését
Lentiben részmegoldás született

Szombaton délelőtt felváltva lesznek nyitva.

Az új élményfürdõ csak rád vár, gyere el,
próbáld ki és NYERJ egy wellness hétvégét

a négycsillagos Thermal Hotel BALANCE szállodába!
Óriáscsúszda, családi csúszda, masszázságyak,

nyakzuhany, jacuzzi, hát- és derékmasszázs

NYEREMÉNYJÁTÉK A LENTI ÉLMÉNYFÜRDÕBEN!

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu

A nyereményjáték feltételeirõl érdeklõdjön az
alábbi elérhetõségeken vagy a pénztárban.

ÉLMÉNY AZ EGÉSZ CSALÁDNAK!

Több bejelentés is érkezett
a lakosság részérõl szeptem-
berben, miszerint szombaton
és vasárnap nem volt ügyeletes
gyógyszertár . MintLentiben
kiderült, mindkét Lentiben ta-
lálható patika (Szent Mihály és
Gyöngyvirág) megszüntette
hétvégi, szombatra és vasár-
napra vonatkozó ügyeletét. A
kialakult helyzetrõl Horváth
László polgármestertõl kértük
tájékoztatót.

– Személyesen többen ke-
restek az ügyben, egy kereske-
delmi TV-csatorna is kért nyi-
latkozatot tõlem, továbbá a
közösségi oldalakon is jelentek

meg vélemények. Elõrebocsá-
tom, hogy önkormányzatunk
nem fenntartója, üzemeltetõje,
vagy tulajdonosa a városban
lévõ gyógyszertáraknak. Saj-
nos az elõzetes egyeztetés,
tájékoztatás a gyógyszertárak
tulajdonosai, vezetõi részérõl
elmaradt, pedig erre az ilyen
súlyú, lakosságot érintõ kér-
désben szükség lett volna.
Amint a készenlét megszünte-
tésérõl szóló határozatot kéz-
hez kaptam, haladéktalanul fel-
hívtam a régióvezetõ tiszti fõ-
gyógyszerészt, aki arról tájékoz-
tatott, hogy a gyógyszertárakat
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Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról

100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény

Akció a
Sári Fotónál

Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117

E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

A gyógyszerészek kérték az ügyelet megszüntetését
Lentiben részmegoldás született

mûködtetõ gazdasági társasá-
gok képviseletére jogosult sze-
mélyi jogos gyógyszerészek
kérték a hét végi ügyelet meg-
szüntetését, melyet az arányta-
lan, gazdaságilag fenntartha-
tatlan hétvégi forgalommal in-
dokoltak. Sajnos a készenlét
visszavonása egyértelmûen a
szombati nyitva tartás meg-
szüntetését is eredményezte.
Legközelebb Zalaegerszegen
van hét végén nyitva tartó pa-
tika, a megyeszékhelyre utazni
aránytalan teher az idõs, beteg
embereknek. Bár a fellebbezé-
si lehetõségbõl ki voltunk zár-
va, de írásos észrevételt tet-
tünk a hatósághoz és egyez-
tettem a gyógyszertárak veze-
tõivel is, akikkel megállapod-
tunk, hogy szombat délelõt-

tönként nyitva tartanak. Sajnál-
nám, ha azok az erõfeszítések,
melyeket városunk komplex
egészségügyi szolgáltatási rend-
szerének fenntartása érdeké-
ben tettünk, csorbát szenved-
nének. Bízunk benne, hogy az
általunk is szorgalmazott új el-
járás eredményeképpen legalább
szombaton lehetõségük lesz a
város és a térség lakóinak hely-
ben gyógyszereik kiváltására –
mondta Horváth László.

Tóth Balázsné, a Szent Mi-
hály gyógyszertár vezetõje la-
punknak elmondta, hogy a
hétvégi forgalom rendkívül
alacsony, ráadásul vannak, akik
több hetes receptet váltanak
ki, vagy olyan szereket keres-
nek, amelyeknek a házipatiká-
ban lenne a helyük. Szerinte a
hétvégi ügyeletbe be lehetne

vonni a kistérségben lévõ töb-
bi patikát is. Most egy olyan
kompromisszumos megoldás
született, hogy minden szom-
baton 9-12 óráig felváltva tart
nyitva Lentiben a két helyi
gyógyszertár.

Szabó Andrea, a Gyöngy-
virág patika vezetõje kér-
désünkre megerõsítette, hogy
minden második szomba-
ton, 9-12 óráig tartanak ügye-
letet.

- zt -

A Lenti Õszi Fesztivál
egyik legrangosabb eseménye-
ként címekZala Megyei Érték
átadására került sor a helyi
mûvelõdési központban.

A létrejöttérõlZalaikumok
kérdeztük , adr. Pál Attilát
megyegyûlés elnökét:

– A kormány 2012-ben tör-
vényben állapította meg a
Hungaricumok összegyûjtését,
a helyi értékek megbecsülését,
melynek következtében me-
gyei és települési értéktárak
jöttek létre. A több mint ezer
bizottság feladata a nemzeti
értékeink mentése, azonosítá-
sa, hogy fennmaradjanak a jö-
võ számára. Zala megye szem-
pontjából büszkén mondha-
tom, hogy olyan csodálatos táj-

Nemzeti értékeink mentése
Zala Megyei Érték címeket adtak át

egységeink vannak, mint Gö-
csej, Hetés, Balaton-felvidék és
itt országos értékekre is buk-
kanhatunk, gondolok itt az
egyetlen zalai hungaricumra, a
Hévízi-tóra.

A zalai értéktár bizottság
mûködésével kapcsolatban az
elnök két, a Göcseji Múzeum
fotótárával kapcsolatos és a
testvérmegye lehetõségeit se-
gítõ munkát emelt ki.

– A fotótárban található
hatezer darab – eddig csak ne-
gatívon vagy papíralapon meg-
tekinthetõ – múlt századi gyûj-
temény digitalizálásra került,
így megmentettük a jövõ nem-
zedéke számára, kutatható di-
gitális oldalakon. A másik Zala
testvér-megyéjével, az erdélyi

Kovásznával való kapcsolatun-
kon nyugszik, õk a mintánkat
követve hasonló értéktárat
hoztak létre otthonukban. Sep-
siszentgyörgyrõl érkeztek ba-
rátaink, megtekintve értéktá-
runkat és felfedezve saját lehe-
tõségeiket.

A Zala Megyei Érték címek
átadásán azok a hagyományõr-
zõ tevékenységet folytató, ér-
tékõrzõ személyek, csoportok
kaptak kiemelést, akik munká-
jukkal a múlt értékeit õrzik,
bemutatják, akár átadják az
ezzel kapcsolatos ismereteiket.
A teljesség igénye nélkül (39
díj került átadásra) ilyen érté-
ket képvisel a zalai gímszarvas,

a Georgikon Felsõoktatási In-
tézmény, a miklósfai kerekré-
pa, a hetési szõttes, vagy fumu
sütemény (Kancsal Mária lenti
és Dancs Ildikó zalaszombatfai
díjazott). Utóbbi hagyományá-
ról Dancs Ildikó fumu készítõt
kérdeztük:

– Édesanyám készítette ott-
hon ezt a sütemény, aki egy
zalaszombatfai idõs nénitõl ta-
nulta el a hetési fumu recept-
jét. A termékenységet egy ba-
baalakkal jelképezõ, nagyobb,
egyben sült kalácsfélérõl be-
szélünk, ami keresztelõk, lako-
dalmak elengedhetetlen vele-
járója volt annak idején.

Dj

Dr. Pál Attila szólt a Zalaikumok jelentőségéről.

A kép előterében (népviseletben) Kancsal Mária és Dancs
Ildikó.
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A megyei és térségi lapjaihozZalatáj Kiadó
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,

Zalalövő és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Szeptember 23-án, szomba-
ton került sor a hagyományos
ünnepi megyegyûlésre. Vigh
László országgyûlési képviselõ
köszöntötte a megyeháza Deák-
termét megtöltõ ünneplõ kö-
zönséget. Mint mondta, Zala
megye fejlõdése összhangban
van az ország jól látható gaz-
dasági növekedésével. Noha a
beruházások zöme a városok-
hoz köthetõ, a fejlõdés a me-
gye minden települését ked-
vezõen érinti.

A közgyûlés ünnepi szóno-
ka , a Kúriadr. Darák Péter
elnöke volt, aki érzelmi töltésû
beszédében (hiszen zalai szár-
mazású és a Zala Megyei Bí-
róságról került Budapestre)
idõrendben sorolta azokat a
zalai vagy a megyéhez kötõdõ
hírességeket, akik nem csak e
térség kiválóságai voltak, ha-
nem nemzetközi téren is letet-
ték névjegyüket.

Dr. Pál Attila, a Zala Me-
gyei Közgyûlés elnöke az el-
múlt év eredményeit ismer-
tette a hallgatósággal:

– Bátran kijelenthetõ, hogy
a megye lakóival közösen tör-
ténelmi pillanatokat élünk meg.
Az, hogy ilyen mértékû fejlesz-
tési forrás egyszerre rendel-
kezésre álljon, nagyon ritka
egy térség életében. De to-
vábbra sem szabad elfelejteni a
sok-sok kis település kérését,
azaz szükség van a megye mel-
lékút és kerékpárút hálózatá-
nak folyamatos felújítására, fi-
gyelembe véve a GDP adta le-
hetõségeket. A megyék rang-
sorát nézve, folyamatos kihí-
vást jelent Zalának a havi nettó
átlagkeresetek növelése. A fej-
lõdés, a siker, az emberek te-
hetségében, szorgalmában és
teljesítményében rejlik. Zala
megye sikeres, ezt az mutatja,
hogy kiemelkedõ tehetségei
vannak. Szorgalmasak az itt élõ
emberek és kiváló teljesít-
ményre képesek. Olyan, a
megyéhez kötõdõ polgárok
lakják, akik büszkék arra, hogy
õk zalaiak – mondta többek
között.

Amit Zala ad a hazának…

Ezt követõen került sor a
díjak átadására, amiket dr. Da-
rák Péter és dr. Pál Attila
nyújtott át.

Zala megye díszpolgára lett
a zalaegerszegi születésû Feke-
te György, a Magyar Mûvészeti
Akadémia elnöke, a díjat sok
évtizedes kimagasló, a magyar
kultúráért végzett alkotói és
közéleti munkásságáért, Zala-
egerszeg és Zala megye kultú-
rájának példaértékû támoga-
tásáért kapta.

Zala Megye Közigazgatásá-
ért díjat vehetett át Becze Fe-
rencné, nyugalmazott igazga-
tási ügyintézõ, aki a pákai he-
lyi közigazgatásban 40 éven
keresztül végzett kiemelke-
dõen magas színvonalú mun-
kát. Zala megye Egészségügyé-
ért díjat kapott dr. Tege János
keszthelyi sebész fõorvos, ma-
gas fokú szakmai felkészültsé-
gért, több évtizedes kiváló se-
bészi munkájáért. Szociális
Gondoskodásért díjat érde-
melt ki lentiGróf Ferencné
nyugalmazott intézményveze-
tõ a kisgyermekek napközbeni
ellátása területén 40 éven át

kifejtett kimagasló és példaér-
tékû munkájának elismeré-
séül. Zalai Pedagógus díjat
nyújtottak át Csordásné Fülöp
Editnek, a tevékenységéért, a
megyei és országos versenye-
ken kimagasló eredményeket
elért diákjai felkészítéséért. Za-
la Megye Sportjáért díjat ka-
pott , nagykani-Szatmári Zsolt
zsai birkózó vezetõedzõ, ki-
emelkedõ sportolói, edzõi és
sportszervezõi munkássága el-
ismeréseként. Ezt a díjat vette
át hosszútáv-Mányoki Attila
úszó több mint két évtizedes
kiemelkedõ sportolói pályafu-
tásáért. Zalai Civil Társadalo-
mért és Nemzetiségekért díjat
kapott , a ZalaKonczér Katalin
megyei kulturális egyesületek,
civil szervezetek és a horvát
nemzetiség, a horvát-magyar
kapcsolatok érdekében vég-
zett áldozatos tevékenységé-
ért. Zala Megyei Fejlesztéséért
díjat érdemelt ki Szabadics

Zoltán, a Szabadics Zrt. elnö-
ke, Zala megye gazdaságának
fejlesztésében és közösségi
életében több évtizede megha-
tározó szerepvállalásáért. (A
díjat távollétében felesége, Sza-
badosné Rádi Éva vette át.) Ezt
a kitüntetést kapta Pikó Gábor
mûszaki referens, Vonyarcvas-
hegy fejlõdését segítõ, magas
színvonalú településmérnöki
munkájáért. A közgyûlés Zala
György díjat adományozott Ta-
kács-Szencz Lívia festõmûvész-
nek kiemelkedõ, egyedi és sokol-
dalú képzõmûvészeti munkájáért.

Fekete György, Zala megye
újdonsült díszpolgára a kitün-
tetettek nevében mondott kö-
szönetet az elismerésért. Dr.
Sifter Rózsa kormánymegbí-
zott pohárköszöntõjében gra-
tulált a kitüntetetteknek.

E.E.
(Részletesebb anyagunk

megtalálható: www.zalataj
kiado.hu, 2017.09.25.)

Az idei kitüntetettek a díszvendégekkel.
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Szeptember 9-én ünnepé-
lyes keretek közt került átadás-
ra a város új mûfüves labdarú-
gó-pályája a sport-Lenti TE

telepén. Az avatón részt vett
Gellei Imre, az MLSZ szakmai
bizottságának elnöke, Preisin-

ger Sándor, az MLSZ Zala Me-
gyei Igazgatóságának társadal-
mi elnöke, ország-Vigh László

gyûlési képviselõ, dr. Pál At-

tila, a Zala Megyei Közgyûlés
elnöke és pol-Horváth László

gármester.
Az új, modern pálya avatá-

sán alpolgár-Drávecz Gyula

mester beszélt a beruházás
részleteirõl és ismertette a pá-
lya mûszaki paramétereit,
majd Vigh László országgyû-
lési képviselõ méltatta a beru-
házást: a kormány törekvései
közt van a testmozgás népsze-
rûsítése, ezt példázza a min-
dennapos testnevelés beveze-
tése az oktatásban. Hozzátette,
a mai digitalizált, mozgássze-
gény korban még jobban felér-
tékelõdik a Lentiben most át-
adott sportlétesítményhez ha-
sonló beruházások jelentõ-

Új mûfüves pálya Lentiben

sége, amely korszerû helyet
ad a mozogni vágyó fiatalok
számára.

Az ünnepségen Gellei Im-
re, az MLSZ szakmai bizottsá-
gának elnöke is beszédet mon-
dott:

– Úgy gondolom, hogy az a
fajta szenvedélyes játék, ami itt
a dühöngõben kell hogy élet-
teret nyerjen, biztosítja azt,
hogy már kisgyerek korban
olyan döntéseket hoznak a fi-
atalok, melyek a késõbbiek so-
rán meghatározzák a helyi
sportélet fejlõdésének jövõjét.

A köszöntõ beszédek után
került sor a pálya átadását jel-
zõ szalag átvágására, melyet a
kispályás labdarúgó-bajnokság
eredményhirdetése, s az U9-es
korosztály fiatal játékosainak
bemutató mérkõzése követett.
A gyerekek meccse után a kép-
viselõk csapata a közéleti válo-
gatott együttesével mérkõzött
meg, majd zárásként a VM
Sportlövõk mérték össze tudá-
sukat a kispályás bajnok Fre-
gatt TK csapatával.

K.R.

Az ünnepélyes átadás pillanata.

EGYÜTT EGYMÁSÉRT - TÁRSADALMI

SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE LENTI VÁROSÁBAN

CÍMŰ

EFOP-1.3.5-16-2016-00628 KÓDSZÁMÚ PROJEKT

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Kolping Gondozási Központ Lenti és kistérsége

szociális intézmény 2007 óta működik azzal a céllal, hogy

hosszú távon támogassa a megyében élő, arra rászoruló

polgárokat és családtagjaikat.

Mindehhez kapcsolódva több sikeres pályázat megva-

lósítása után 2017-ben támogatást nyert az „Együtt

egymásért - társadalmi szerepvállalás erősítése Lenti

városában” című EFOP-1.3.5-16-2016-00628 azonosító-

számú projekt megvalósításához.

A projekt megcélozza minél nagyobb számú lakos

elérését és önkéntes tevékenységbe való bevonását.

A projekt keretében, többek között évente megrendezett

eseményekkel hívjuk fel a figyelmet az önkéntesek mun-

kájának fontosságára. Továbbá azt hangsúlyozzuk, hogy

az önkéntesség lehet az egyik útja az együttműködésnek

a különböző generációk között. Az önkéntes tevékenység

az összefogást, a felelősségérzetet, a mindennapos

egymásra figyelést és az értékközpontú-, értékalapú

gondolkodást is erősíti a generációknál.

Intézményünk szervezésében, példát mutatva a

társadalmi összefogás erősítésére, az önkéntesség

ösztönzésére 2017. szeptember 27-én 14 órától került

megrendezésre a GENERÁCIÓS Főzés-Rétessütés

című rendezvény, a Kolping Gondozási Központ

(Lenti, Templom tér 11.) Klubtermében.

Az érdeklődők (fiataloktól-idősekig) rétessütésben

gyakorlott asszonyoktól ismerkedhettek meg a

rétessütés fortélyaival, az előkészületektől a sütésig,

valamint gyakorlatban is bekapcsolódhattak az

elkészítési munkálatokba. Az idősek otthonában élő

embereknek is kedveskedtek az elkészült „házi rétes-

sel” hiszen köztudott, hogy ezeket a „hagyományos”

ételeket nagyon kedvelik. Az elkészült rétes helyben

került tálalásra, elfogyasztásra az otthon lakóinak,

rászoruló embereknek, a rendezvény résztvevőinek.

Közben beszélgetésre nyílt lehetőség, ahol a fiatalok

a modern konyha, és az általuk

kedvelt ételekről, az idősek

pedig a régmúlt idők ha-

gyományos ételeiről be-

szélgethettek a szé-

pen terített asztal

mellett.
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Lubics Szilvia maratonfu-
tó, „Másfél nap az élet” címû
könyvének sajtótájékoztatójára
került sor a közelmúltban a
Lenti Thermál Hotel Balance
konferenciatermében. A kiváló
sportolónõ (a Hotel Balance
„arca”) nemrég az amerikai
Badwater futóverseny negye-
dik helyezettje volt, egyébként
háromszoros Spartathlon gyõz-
tes és a Magyar Becsület Rend
kitüntetettje.

– Nagyon érdekes a helyze-
tem, hiszen a könyv tartalma
teljesen messze áll az én min-
dennapjaimtól, ugyanis házior-
vosként dolgozom, de én él-
hettem át Szilviával a gyõzel-
mek örömét, a futás gyötrel-
meit, velem éli hétköznapjait,
így jómagam vetettem papírra
az elmúlt néhány év élményét
– vallotta a könyv megszü-
letésérõl a kö-Lubics György,
tet szerzõje. – Tulajdonképpen
feleségem élménybeszámolói
köré alkottam egy kerek törté-
netet, így alakult ki a kötet,
amelyben nincs fikció, Õ ben-
ne a szó, én pedig a mondat.

– Nem szakmai könyvet ír-
tunk, azt szerettük volna, hogy
mindenkihez szóljon, nem

Másfél nap az élet…

csak a sportolókhoz – tette
hozzá a tartalomhoz Lubics
Szilvia. – Benne vannak a ver-
senyélményeim, de a hétköz-
napjaim is, az utóbbi tizenhá-
rom év az életembõl. Úgy
éreztem, tudok valamit adni az
embereknek, amit szívesen ha-
za is vinnének és erõt merít-
hetnek belõle. Sok színes
képpel próbáljuk érzékeltetni,
hogy egy verseny hogyan zaj-
lik, próbáljuk közelebb hozni
az élményeket az olvasó
számára.

Dr. Pál Attila, a megye-
gyûlés elnöke a sajtótájékozta-
tón emlékeztetett, a ultrafutó-
nõ Zala Megye Díszpolgára,
szerényen húzódnak meg mö-
götte támogatásukkal és véle-
ménye szerint a legnagyobb
tisztelet jár azért, hogy a hét-
köznapi munka melletti világ-
raszóló vállalásaikkal lehetnek
itt ismét.

– Fontos, hogy ez a teljesít-
mény ne csak a múltban, je-
lenben, de a jövõben is éljen,
az új generáció számára is
hordozzon példát, ez a könyv
legnagyobb értéke – hangzot-
tak az elnök gondolatai.

dj

Lubics Szilvia, férje és dr. Pál Attila.

Immár ötödik éve segíti a
Lenti Rendõrkapitányság „Is-
kolakezdési akcióját” a Lenti és
Térsége Polgárõr Egyesület. Az
együttmûködésrõl és az önál-
lóan végzett feladatokról Sza-
bó Gábor egyesületi elnököt
kérdeztük.

– Az „Iskolakezdési akció”
keretében egy hónapon ke-
resztül segítjük a forgalomirá-
nyítást az iskolák gyalogos át-
kelõ helyeinél, ez az idõszak
elegendõ ahhoz, hogy az au-
tósok a nyári szünet után is-
mét visszaálljanak az iskolák
óvatosabb megközelítésére. A
rendõrséggel való egyéb együtt-
mûködésünk keretében a kör-
zeti megbízotti állománnyal
közösen végzünk szolgálatot,
továbbá részt veszünk a ke-
rékpáros közlekedés biztonsá-
gát szolgáló akciókban is.

– Jól látható résztvevõi a
városban zajló kerékpáros
versenyeknek is!

– A Mocorgók Egyesülettel
ugyancsak együttmûködést ír-
tunk alá, az általuk rendezett
24 órás kerékpáros versenyt és

Sokrétû feladatot látnak el
a több országot átölelõ kerék-
páros maratont is biztosítot-
tuk. Mindemellett a közelmúlt
legnagyobb városi eseményein
is részt vettünk, a Lenti Nyári
Esték programsorozat tizenhá-
rom nagysikerû koncertjét biz-
tosítottuk, amely összességé-
ben több ezer fõ részvételével
zajlott. Tizenöt fõvel végezzük
ezeket a feladatokat, úgy gon-
dolom már „hozzátartozunk” a
városi programokhoz, tisztelik
a munkánkat, hiszen a szóra-
kozni vágyók biztonságát szol-
gáljuk. Ugyancsak részt vet-
tünk a Lenti Õszi Fesztivál
nagyszabású koncertjein, vagy
akár a helyi labdarúgó-mér-
kõzéseken. Kiemelném, nem
csak akkor vagyunk polgár-
õrök, amikor az egyenruhát
viseljük, kapcsolatot tartunk
az idõsebb lakossággal, taná-
csainkkal, vagyonvédelmi ak-
cióinkkal segítjük a hegyi pin-
cék tulajdonosait, de jelzést
adunk minden olyan esetben,
ha valamilyen gyanús ese-
ményt észlelünk.

(d)

Polgárőrök irányítják a forgalmat a Lenti Vörösmarty Iskolánál.
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A Zala Megyei Önkor-
mányzat irányításával négy
magyar és három szlovén part-
ner összefogásával valósul meg
a komplex projekt (Lenti, Lete-
nye, Õriszentpéter, Szentgott-
hárd, Muraszombatilletve
Ptuj, Ormoz, Ljutomer Lendva
térségében). A közös kerék-
páros fejlesztés a térségekben
lévõ turisztikai látványosságo-
kat hivatott összekapcsolni a
címében megfogalmazott cél
„a Vasfüggöny által kettésza-
kított határtérség integráció-
jára” alapján.

A Thermál Hotel Balance
Lenti-ben tartott sajtótájékoz-
tatón , a Mi-dr. Vitályos Eszter
niszterelnökség európai uniós

Hollandia és Dánia után Magyarország következik
Kerékpáros fejlesztés a déli határtérségben, ami érinti Zalát is

fejlesztésekért felelõs államtit-
kára elmondta, 2007-tõl ha-
zánk költötte a legtöbbet ke-
rékpáros fejlesztésekre az unió-
ban, közel 1000 projekt való-
sult meg ebben a turisztikai
szegmensben.

– A jelenlegi uniós fejlesz-
tési ciklusban 10 millió euró
forrást biztosít a Szlovénia-
Magyarország határon átnyúló
program kerete zöldturizmus-
ra, illetve kerékpáros fejlesz-
tésekre. Ebbõl az összegbõl a
vasfüggöny által kettészakított
térségben megvalósuló, Iron
Curtain Cycling elnevezésû
programra az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap 1,9 millió
eurót meghaladó támogatást

nyújt – részletezte az állam-
titkár.

Dr. Pál Attila, a Zala Me-
gyei Közgyûlés elnöke ugyan-
csak a kerékpározás népsze-
rûségével kezdte gondolatait a
sajtótájékoztatón:

– Egy európai statisztikai
kimutatás alapján Hollandia és
Dánia után hazánkban kerék-
pároznak a legtöbben. Me-
gyénk már korábban kiemel-
ten kezelte a kerékpáros tu-
rizmust, a Zala két keréken
program fejlesztései révén ke-
rékpárutak épültek és kerék-
pározható utak lettek kijelölve.
A fejlesztéseink azonban a lé-
tezõ problémákat is a felszínre
hozták, ezek az útvonalak nin-
csenek összekötve, hiányoznak
az infrastrukturális elemek.

A konferencián a szlovén
irányító hatóság részérõl Di-
mitrij Pur, a Zala Megyei Ön-
kormányzattól dr. Pál Attila el-
nök írta alá az Iron Curtain
Cycling projekt támogatási

szerzõdését. A program 2020-
ig megvalósítandó célja az Eu-
roVelo 13 útvonalra, mint fõ
észak-dél irányú tengelyre rá-
csatlakozó helyi, térségi kerék-
pározható útvonalak rendszer-
be foglalásával, a kerékpáros-
barát szolgáltatáskör és kiegé-
szítõ kínálat létrehozásával egy
összefüggõ határon átnyúló
kerékpáros desztináció kialakí-
tása, integrálva a határtérséget
az EuroVelo nemzetközi rend-
szerébe. A fejlesztés szûkebb
térségünket a Rédics-Tenke he-
gyet Lendvaheggyel összekötõ
1,9 km-es kerékpárút meg-
építése révén és a vele járó
szolgálatások kiépítésével (7
kerékpáros bázis, 78 kölcsö-
nözhetõ kerékpár, tematikus
utak kialakítása, mobilalkal-
mazás) érinti. A tervek sze-
rint a Balance Hotel Lenti-
tõl kerékpárral is elérhetõ
lesz a lendvai Vinárium ki-
látó.

dj

Dr. Vitályos Eszter ismertette a projektet.

Dr. Pál Attila és Dimitrij Pur írta alá a támogatási szerződést.

A településen folyó, illetve
befejezõdõ munkálatokról tá-
jékoztatta lapunkat érdeklõdé-
sünkre Léránt Ferenc, Lovászi
polgármestere.

– Az adósság konszolidá-
cióból kapott összeggel kap-
csolatos munkáink befejezõ
szakaszához érkeztünk. Ebbõl
a pénzbõl bõvítettük a temetõ
urnasírhelyét tizenkét temet-
kezési lehetõséggel.

– Milyen értékben végzik
ezt a munkát?

– 1,4 millió forintba kerül a
tizenkét urnahely kialakítása.
A másik beruházásunk is ezen
a helyszínen történik, a START
Program támogatásából, mint-
egy 250 m -en térköves – a gya-2

Befejezõdõ munkálatok Lovásziban

logos közlekedést megkönnyí-
tõ – burkolatot építettünk ki a
temetõnél. Ez a felújítás kö-
rülbelül 2 millió forintba kerül
és ezekkel a munkákkal úgy
gondoljuk a közelgõ Minden-
szentekre sikerül nagyon szép
állapotba hozni sírkertünket.
Legközelebbi programunk a
Lovászi Község Önkormány-
zata és a Kerka-völgye Baráti
Kör Egyesület szervezésében
tartandó „Hûség és hazasze-
retet napja” megemlékezésünk
lesz, amely a hasonló elneve-
zésû emlékmûnél lesz, koszo-
rúzással, ünnepi megemléke-
zéssel tisztelgünk az 1919-es hõs
lovászi ellenállók emléke elõtt.

dj

Az új urnasírhelyek, háttérben a tuják között futó térköves jár-
dával.
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Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

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

Óriástáblával figyelmezte-
tik az autósokat a fokozott
vadveszélyre megyénk érintett
útvonalain. Legutóbb a 75. szá-
mú fõút Nova és Zajda közötti
szakaszára helyeztek ki ilyen
figyelemfelhívó táblákat. Hor-
váth László r. õrnagyot, a
ZMRFK Közlekedésrendészeti
Osztály, Baleset-megelõzési Bi-
zottság titkárát kérdeztük:

– Az ORFK felhívásáról van
szó, melyet mi lefordítottunk
„zalaira”, hiszen fõútjaink és az
azokon közlekedõk szinte ki-
vétel nélkül ki vannak téve a
vadveszélynek – hangzott a
sajtótájékoztatón. – A Lentibõl
Zalaegerszeg felé közlekedõk
olyan útszakaszon utaznak,
melyek vadban gazdagok, az
élõhelyükön, erdõségeken ve-
zetnek keresztül és nagyon
sokszor vadbalesetek történ-
nek. Ezek általában anyagi ká-
ros esetek, de sajnos már sze-
mélyi sérüléses baleset is elõ-
fordult. Ezt átélni trauma a
közlekedõknek, trauma látni
egy elütött állat vergõdését,
nem is beszélve a személyi
sérülésrõl, anyagi károkról.

A baleset-megelõzési szak-
ember felhívta a figyelmet, az
elütött vadhoz hozzányúlni ti-
los, a 112 és 107 segélyhívó
számokon lehet segítséget kér-
ni baleset esetén. A kiértesített
területi illetékes vadászok szak-
szerûen járnak el ilyenkor.

– A vad eltulajdonítása pe-
dig törvénybe ütközõ csele-
kedet, nem ajánljuk ezt meg-

Vadveszély az utakon
Óriástáblákat helyeztek ki

tenni – tette hozzá Horváth
László r. õrnagy.

– Melyek a legveszélyesebb
idõszakok a vadveszélyt il-
letõen?

– A szarvasbika párzási idõ-
szakban több száz kilométert
is bebarangol, az ösztönei ve-
zérlik, ezért „képes” váratlan cse-
lekedetekre, mint például meg-
áll a gépjármû elõtt, átfut elõtte,
visszafut, egyszóval kiszámít-
hatatlan. Ha észleljük a vadat a
táblával jelzett útszakaszokon,
mindenképpen csökkentsük a
sebességünket, használjunk vész-
villogót, hogy a mögöttünk hala-
dó is észlelje a veszélyhelyzetet
és ne dudáljunk, tovább ijeszte-
getve az állatot. Tehát õzek, szar-
vasok párzási idõszaka a szep-
tember, október és a vadászati
szezoné is, elõfordulhat, hogy
hajtók zavarják fel az állatokat.
Télen pedig már csoportokba
verõdve is találkozhatunk álla-
tokkal, nagyobb figyelemmel,
óvatosan kell tehát vezetünk.

– Milyen megelõzési for-
mák vannak még a közle-
kedésben?

– Az útvonal vezetését már
az építéskor meghatározhat-
juk, fényeket, vadhálót, alkal-
mazhatunk, autópályáknál a
felüljárók kiépítése a hasznos,
de már a háló alatt is átbújt
vadállat, veszélyeztetve a köz-
úti forgalmat.

– Melyek a legveszélyesebb
zalai útszakaszok?

– A Lenti - Zalaegerszeg út-
vonal mindenképpen, de a ba-
ki tetõig tartó útszakasz, vagy
egészen Nagykanizsáig várható
vadveszély, de beszélhetnék az
egervári szakaszról is, gyakor-
latilag minden fõútvonalunk
ki van téve a veszélynek.

dj

Óriástáblák figyelmeztetik az autósokat.
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• • •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

Zalaegerszeg 1. Posta kör-
zetét képviselve vettek részt a
lenti postások a IX. alkalom-
mal megrendezett Posta Biz-
tosító Országos Kézbesítõi Fo-
ci Kupán Budapesten. A BKV
Elõre SC sporttelepén tartott
sporteseményrõl Becze István,
a lenti posta 6654-es mobil-
posta kezelõje számolt be
lapunknak:

– A tornát a Posta Biztosító
szervezte olyan körzetek részé-
re, amelyek kimagasló ered-
ményeket értek el a biztosí-
tások terén. Simon Istvánné
csoportkísérõvel, Márkus Esz-
ter gyúróval és 9 mindenre el-
szánt játékossal vágtunk neki
az útnak. A mi csapatunk a
siklósi és a karcagi posta

A bronzérmes lenti postások
csoportjába került, mûfüves
pályán játszottunk és csoport-
elsõként jutottunk tovább. A
legjobb négy közé kerülésért a
Budapesti Kézbesítõ Postát is
sikerült legyõznünk. Követke-
zett a döntõbe jutás a miskol-
ciakkal, de sajnos nem jött
össze a bravúr, így maradt a
bronzéremért vívott csata,
amit magabiztosan nyertünk.
A torna végeredménye: 1. Nyír-
egyháza, 2. Miskolc, 3. Lenti, 4.
Siklós.

A lenti csapat tagjai: Men-
tes Attila, Március László, Pör-
zse Lajos, Becze István, Bala-
zsic Péter, Kovács Benjámin,
Végh Szilárd, Varga Zsolt (Tó-
fej), (Rédics). AVörös Tamás
csapat legeredményesebb játé-

kosai: Pörzse Lajos 7, Balazsic
Péter 4 góllal.

Becze István elmondta,
hogy az érmek és egyéb díjak
átadásában közremûködött Pan-
durics Anett, a Posta Biztosító
vezérigazgatója és Benke Lász-
ló világbajnok mesterszakács
és cukrász.

– Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani minden kéz-
besítõ társunknak, akik érté-

kesítési teljesítményükkel hoz-
zájárultak ahhoz, hogy részt
tudtunk venni ezen a megmé-
rettetésen. Köszönjük támoga-
tóinknak, hogy termékeikkel
biztosították erõnlétünk szin-
ten tartását, Manka kolléga fiá-
nak méhecske jelmezét, amely
„mint kapus mez” kabalánk-
ként funkcionált, köszönjük a
like-okat és a jókívánságokat is.

D.J.

A bronzérmes csapat.

A II. Zalai Mentõ Piknik-
nek a Lenti Termálfürdõ és
Szent György Energia Park adott

II. Zalai Mentõ Piknik Lentiben

otthont az idén. A rendezvé-
nyen megjelent zalai mentõ-
bajtársakat elõször Vigh László

országgyûlési képviselõ, mi-
niszteri biztos köszöntötte:

– Tudjuk, hogy perceken is
múlhat egy emberi élet, de
menteni kell erdõtüzeknél,
megáradt folyókból, természe-
ti katasztrófánál és balesetek-
nél, így a legnagyobb elisme-
réssel tartozunk a mentõága-
zatban dolgozóknak és megkö-
szönöm áldozatos munkájukat.

Dr. Pál Attila, a Zala Me-
gyei Közgyûlés elnöke a ren-
dezvényen érdeklõdésünkre a
szakág jövõbeli fejlesztési
terveirõl is beszélt:

– Megyénkben tíz mentõ-
szolgálati épület található, eb-
bõl kilenc már megújult, illet-
ve új építésû, a tizedik a za-
laegerszegi felújítása a közel-
jövõ feladata. A napokban je-
lentette be a kormány, hogy
még 5 milliárd forint áll a
rendelkezésre a mentõjármû

park fejlesztésére. Nálunk a
mentõs dolgozói állomány
teljesen lefedett, mentõorvo-
sokra még szükségünk van, a
nyugodt munkához az elõbbi
fejlesztéseken túl a béreket is
hozzá kell igazítanunk az el-
várásokhoz.

Vince Luca, Zala megyei ve-
zetõ mentõtiszt a programmal
kapcsolatban elmondta: ilyen-
kor a mentõdolgozók és csa-
ládjaik gyûlnek össze, a prog-
ramok, a fõzõverseny, a gyer-
mekjátszóterek pedig a kikap-
csolódást szolgálják. A Mentõ
Pikniken a társszervek így a
Katasztrófavédelem, a Lenti
Rendõrkapitányság is részt
vett technikai- eszköz és bal-
eset-megelõzési bemutatóval,
valamint vízbõl mentés és heli-
kopteres kivonulás is színe-
sítette a programokat.

dj

A megnyitó pillanatai…
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Tóth Ágnessel Mozgás-, a
sérültek és Fogyatékkal Élõk
Egyesület elnökével beszélget-
tünk tervekrõl és munkájukról.

– Mit lehet tudni az egye-
sület munkájáról?

– A Mozgássérültek és Fo-
gyatékkal Élõk Egyesülete
2016 nyarán jött létre Nagy-
páli székhellyel. Az új, több-
féle fogyatékosságot felkaroló
egyesület alapítását azért érez-
tük fontosnak, hogy nagyobb
lehetõséget kapjunk az önálló,
modern kezdeményezések,
programok megvalósítására.

A megye egész területén
járunk érzékenyítõ foglalkozá-
sokra a CSEÖH-el közösen,
nyáron pedig szabadtéri kö-
zösségi rendezvényeken mu-
tatjuk be érzékenyítõ foglalko-
zásainkat. Az Esélyegyenlõségi
napon megrendezett csörgõ-
labda bajnokságra csapatot
állítottunk ki, a hozzá kapcso-
lódó esélypartinkat hagyo-
mányteremtõ szándékkal hív-
tuk életre a fogyatékkal élõk
ellátásával foglalkozó intézmé-

Együttmûködés a zalai fogyatékkal élõk és mozgáskorlátozottak fejlesztéséért

nyek, szervezetek, érintettek,
érintett szülõk részére, akik
napi, heti, havi szinten igaz
találkoznak szakmai munká-
juk során, de az az este egy
kötetlen, laza pár órára talán
kizökkentette õket a rohanó
hétköznapokból, amit igye-
keztünk színes tartalommal
megtölteni.

Rendszeresen támogatjuk
a Gondoskodás Egyesített Szo-
ciális Intézmény Napraforgó
Otthonát Pózván a Látásfo-
gyatékosok Zalaegerszegi Kis-
térségi Egyesületének tagjai-
val. Egy lakhegyi vállalkozó
önzetlen felajánlásával gyü-
mölcsfákat ültettünk, a gyerek-
napi palacsintasütésbe eger-
vári asszonyaink segítettek be,
valamint magánszemélyeknél
feleslegessé vált járólapot,
csempét adományoztunk. Ha-
gyományõrzõ, hagyományo-
kat felelevenítõ programun-
kat célzottan a fogyatékkal élõ
és a speciális étrendre „kény-
szerülõ” sorstársainknak szer-
vezzük.

Kiemelkedõ figyelmet és
elismerést kapott az „ÉN IS
SZÉP VAGYOK! elnevezésû
saját szervezésû programunk.
A Fogyatékosság Világnapja al-
kalmából 2016. december 3-án,
stílustanácsadással egybekö-
tött élményfotózást rendez-
tünk különbözõ fogyatékkal
élõ gyermekek és felnõttek
számára. Tervezünk egy él-
ménynapot – Együtt a szivár-
vány hátán – címmel a megye
fogyatékossággal élõ szemé-
lyeket tömörítõ intézményei-
nek. Ebben együttmûködõ
partnerünk a Zala Megyei
Szociális és Gyermekvédelmi
Fõigazgatóság. Augusztusban
a Marosvásárhelyi Fogyatékkal
Élõk Egyesületével, együttmû-
ködési megállapodást írtunk
alá, készülnek mindkettõnk
részérõl a tervek közös prog-
ramjainkra.

Esélykupa címû sportna-
punk az uborkaszezonban
egyaránt szólt fogyatékkal élõ-
höz, egészségeshez, aki spor-
tolni, játszani, csak egysze-
rûen kimozdulni szeretett vol-
na a falak közül a szabadba,
minden korosztály talált ma-
gának hasznos idõtöltést. A
Védõháló a családokért címû
kétnapos projekt lebonyolítá-
sában vettünk részt érzé-
kenyítõ standunkkal.

– Van segítség ebben a ki-
emelkedõ munkában?

– A kezdeményezéseinket
nagyban támogatta Egervár
Község Önkormányzata és
számos alkalommal voltak há-
zigazdáink rendezvényeink-
nek. Gyerkó Gábor polgár-
mester minden segítséget
megadott és további együtt-

mûködést ígért a nemes cél
érdekében. Ebbõl az apropó-
ból döntött úgy egyesületünk,
hogy a tevékenységét ezen a
településen kívánja továbbiak-
ban folytatni, s számos továb-
bi rendezvény megvalósítását
tervezzük együtt-közösen.
Programjaink megvalósításá-
hoz folyamatosan forrásokat
keresünk és kapunk támoga-
tásokat, mely nagyban segíti
érzékenyítési tevékenysé-
günket.

A céljainkat nem csak civil
szervezetek, önkormányzatok
támogatják, hanem a vállalko-
zások is nagy örömmel segítik
elképzeléseinket. Fücsök Ni-
koletta RF Consulting Kft., az
képviselõje is hosszútávú
együttmûködésérõl biztosí-
tott, melyet további források
keresésével, közös pályázatok
megvalósításával, további szak-
mai programok megrendezé-
sével és egyéb felajánlásokkal
támogat. A Segítség Egyesü-
letünk, valamint az érintett
célcsoport számára nagyon
fontos lehetõséget biztosít és
jó érzéssel tölt el sérült em-
bertársainkra való odafigyelés
ezen módja.

Minden rendezvényünk-
nek egy az üzenete: Nagyon
nagy szüksége van ezen tár-
sadalmi rétegnek a nyilvános-
ságra, minél szélesebb réteg
ismerje meg életünket, szeret-
nénk a társadalom ép tagjait
minél közelebb hozni fogya-
tékkal élõ társainkhoz, minél
szélesebb körben érzéke-
nyíteni szakmai programok-
kal, hisz esélyügy terén bõven
van mit tennie a társada-
lomnak.

Tóth Ágnes (jobbról) és Fücsök Nikoletta.

Az elsõ és a második vi-
lágháborús hõsöknek állított
emlékmûvet újították fel a na-
pokban .Pákán Lukács Tibor

polgármestertõl megtudtuk,
hogy pályázati összegek álltak
a rendelkezésre a beruhá-
záshoz:

– Az elsõ és második világ-
háborús emlékmûvünket és
annak környezetét kikezdte az
idõ vasfoga, a méltó emléke-
zéshez szükség volt az emlék-
hely megújítására. A Közép-és
Kelet-európai Történelem és

Társadalom Kutatásáért Köz-
alapítványtól kapott három-
százezer forintos pályázati
pénzbõl oldottuk meg a felújí-
tást, melynek keretében meg-
tisztítottuk az emlékmûvet, a
járda új szegélyt kapott és
mészkõzúzalékkal terítettük be
az emlékhely környékét. Így
már megújult környezet és em-
lékmû várja a közelgõ ünne-
peken a hõsök elõtt tisztelgõ
megemlékezõket – részletezte
Lukács Tibor polgármester.

dj

Világháborús emlékhelyet újítottak fel Pákán
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Itt az ideje a konyhát fel-
újítani – mondta Erika. Ti-
bor fejben végig is gondolta
a teendõket, melyik szak-
emberrel kell majd egyez-
tetni. Mint a terasz felújí-
tásnál, ez sem lesz bonyo-
lultabb. A színeket, meg az
anyagokat majd a felesége,
Erika eldönti.

Tibor cselekvési terve
abban az esetben mûködött
is volna, ha Erika másnap
nem azzal az érzéssel ébred,
hogy ha már felújítjuk a
konyhát, nem ártana pár
dolgon javítani. A sütõ ne
legyen ott lent, hanem ma-
gasabbra kellene beépíteni,
így jobban lehetne látni,
hogy áll az étel, kell-e még
tovább sütni, és takarítani is
sokkal könnyebb lenne. A
fõzõlap mellett több helyre
lenne szükség.

A mosogató akkora le-
gyen, hogy nagyobb edé-
nyeket is el lehessen mosni
benne. A mosogatógép jobb
lenne, ha a másik oldalra
kerülne, mert most nem
esik kézre pakoláskor. Több
fiókra lenne szükség. A hû-
tõt is át kellene rakni más-
hova, mert most a lehetõ
legrosszabb helyen van.

Tibor Erikát hallgatva rá-
jött, ez így bonyolultabb
lesz, mint gondolta, mert
sem a villanyszerelõ, sem a
gépész, sem a burkoló, de
még a festõ sem fogja tudni
megmondani, ezt hogyan
lehet összehozni. Ide egy
olyan szakember kell, aki-
nek vannak ötletei, és tud
konyhát tervezni. Meg tudja
mondani, kinek, mit kell
tennie ahhoz, hogy a kony-
ha olyan legyen, amilyen-
nek Erika szeretné.

Tibor szerencsére olvas-
ta ezt az újságot és felhívott
bennünket…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Ki mondja meg…

A 78. Országos Mezõgaz-
dasági és Élelmiszer Kiállítás
és Vásár alkalmából Miniszteri
Különdíjat kapott akác és gesz-
tenye mézeire Gerencsér Ist-
ván õstermelõ, lenti méhész.

– 2000 óta foglalkozom ak-
tívan méhcsaládokkal – eleve-
níti fel kérdésünkre tevékeny-
sége kezdeteit Gerencsér Ist-
ván. – Elõször csak üveghá-
zamba tartott déligyümölcs-
termõ növényeim beporzás-
hiánya miatt tartottam két
méhcsaládot, de gyorsan fel-
elevenedett gyermekkorom
emléke, mikor nagyapám füs-
tölte a méhkasokat én meg
vártam, hogy megízlelhessem
a finom édes mézet. A kezdeti
nehézségek kiküszöbölése ér-
dekében eljártam egy idõs mé-
hészszakihoz ellesni a szakma
fortélyait. Felbuzdulva a sike-
reken tíz, tizenöt, majd har-

Miniszteri különdíjas akác és gesztenye méz

minc családra bõvítettem mé-
hészetem.

– A méhészettel járó szak-
mai ismereteit is bõvítette?

– Igen, elvégeztem a mé-
hész szaktanfolyamot. Ennek
és gyakorlati tapasztalataim
eredményeként megváltoztat-
tam méhészkedésem formáját.
Állóból, vándorméhész lettem,
fekvõbõl, rakodó kaptárral dol-
goztam tovább.

– Egy repceföldhöz érve
engedélyeztetni kell a méhcsa-
ládok kihelyezését?

– Természetesen fel kell
venni a termelõvel a kapcsola-
tot, ismerni kell, hol milyen

táblákat vetnek, bizony be
szoktam motorozni a fél or-
szágot a megfelelõ helyek fel-
térképezésére. Manapság már
százhatvan méhcsaláddal (négy
telephelyen) gazdálkodunk,
nyolcvan méhcsaláddal járom
a méhlegelõket, Zalától, Gyõr-
Moson-Sopron, Vas megyén és
Somogyon át Tolnáig, hogy
méhcsaládjaimnak a lehetõ
legjobb táplálkozási körülmé-
nyeket biztosítsak

– Milyen sikereket ért el
eddig?

– 2015-ben akácmézem a
Békés megyei mézfesztiválon
„Év Méze 2015” országos verse-
nyen, ezüst fokozatú elisme-
résben részesült. Az OMÉK
versenyén már tavaly is indul-
tam, most azonban beérett a
siker, különdíjat nyert akác és
gesztenye mézem. Egyébként
elkötelezett híve vagyok az
antibiotikum és cukormentes
méz termelésének. Az Orszá-
gos Magyar Méhészeti Egyesü-
let küldöttjeként próbálok so-
kat tenni a tiszta magyar méz
népszerûsítéséért. Részt ve-
szek az iskolákban meghirde-
tett „Mézes Reggeli” program-
ban, hogy a gyerekekkel meg-
ismertessük, megszerettessük
a tiszta keveretlen magyar mé-
zet – zárta gondolatait a ki-
tüntetett méhész.
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Középen Gerencsér István, balról dr. Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter.

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Ha elolvasta, adja tovább!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Reszneki kiállítói is voltak
a III. Országos Közfoglalkozta-
tottak Kiállítás és Vásár prog-
ramnak Budapesten. Kercs-
már István polgármester be-
számolójából megtudtuk, elsõ
alkalommal vett részt Resznek
önkormányzata a Belügymi-
nisztérium által szervezett ki-
állításon, melyen egyébként
115 önkormányzat és 17 szo-
ciális szövetkezet mutatko-
zott be.

Értékteremtõ munkát végeztek…

– A Start Munkaprogram-
ban elért eredményeket, meg-
termelt és elõállított terméke-
ket mutattuk be a vásáron, s el-
mondhatom, hogy nagy siker-
rel. Az elért eredményeink tet-
tek méltóvá bennünket, hogy
bemutathassuk a négy telepü-
lésrõl érkezõ 30 fõs progra-
munk eredményeit. Értékte-
remtõ munkát folytatnak mun-
kásaink, a szántóföldeken fó-
liasátrakban megtermelt zöld-

ségek, gyümölcsök, majd azok
feldolgozása történt meg. Ön-
kormányzatunk a munkabérek
mellett 21 millió forintot költ-
hetett további fejlesztésekre,
melyet a termékek értékesí-
tésébõl, tehát saját bevételbõl
és támogatásból értünk el. Az
idén sikerült beszereznünk
egy burgonyaültetõ, betakarító
és válogató gépet, továbbá olaj-
tök mosó és szárító beren-
dezést, és zöldség - gyümölcs
feldolgozó gépsort, melyek 7
millió forintot tettek ki. To-
vábbi 11 milliót költhetünk le-
endõ és felújítandó zöldség és
gyümölcs feldolgozó épüle-
tünkre. Ezeknek a fejlesztések-
nek köszönhetõ, hogy kivá-
lasztottak bennünket a vásáron
való bemutatkozásra.

– Milyen termékeket vo-
nultattak fel standjukon?

– Burgonya, paradicsom
sárgarépa, paprika, cékla, szá-
razbab termékeket helyeztünk
ki ízlésesen, rendbe szedve,
továbbá a feldolgozás során ké-
szített, savanyúságok, lekvá-
rok, kompótok bemutatójával
színesítettük a felhozatalt. Rö-
vid idõ alatt nagy sikert arat-
tunk kóstolóra szánt helyi éte-
leinkkel, mint a tökmagolajos
babsaláta, burgonyasaláta, tök-
magos pogácsa, vagy a cukki-
nis és szilvalekváros sütemé-
nyek. Állandó sorok álltak a
kóstolónknál, a standunknál,
ahol nem csak a többi kiállító,
de az itt megfordult több ezer
érdeklõdõ is megismerhette,
tudhatja már a termékeken
keresztül Resznek nevét –
emelte ki sikerük részleteit
Kercsmár István.
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Tóth Zsoltné és Hegedűs Tibor a reszneki standnál.

Amint arról elõzõ lap-
számunkban beszámoltunk, a
zalabaksai önkormányzat
templomszentelésük 25 évfor-
dulója tiszteletére „Zalabaksa
községért” kitüntetéseket ado-
mányozott azoknak a közéleti
személyeknek, akik az elmúlt
25 évben sokat tettek a tele-
pülésért, élen jártak a falu fej-
lesztésében. A kitüntetettek
között volt , akitJoós István
otthonában kerestünk fel.

– 1946-ban itt születtem a
faluban, azóta szinte hozzám
nõtt ez a település, nem tud-
nék más otthont elképzelni
magamnak. Bádogos az alap-
szakmám, ikertestvéremmel
(aki sajnos már nincs közöt-
tünk) együtt tanultuk ki a szak-
mát és egyébként a fiam is ezt
a mesterséget folytatja. A
templom építésénél harminc-
két napot dolgoztunk, aki is-
meri az épületet, tudja, hogy
milyen bonyolult tetõszerkeze-
te van. De nem csak ezt em-
líthetem, ha elindulunk a falu
egyik szélétõl a másikig, nem
találunk olyan középületet,

„Szeretem a szülõfalumat…”
amely ne viselné a munkám
nyomát. Ott voltam a harang-
lábak felújításánál, a kultúrház,
a tornaterem építésénél, bá-
dogosra minden ilyen munká-
latnál szükség volt.

– Mi jellemezte a közösségi
életet annak idején, könnyen
mozdultak az emberek?

– Nem lehet összehasonlí-
tani a régi aktivitást a maival.
Még a helyi temetkezést is kö-
zösen, egyletünk tagjaival vé-
geztük, édesanyám varrta az
egyenruhámat esténként a
munkánkhoz, itt gyülekeztünk
a teraszunknál, átöltöztünk és
indultunk megadni a végtisz-
tességet az elhunytaknak. Ha
már a közösségi életre kérde-
zett rá, már 17 évesen futbal-
loztam a helyi csapatban, tagja
voltam a falusi dalárdának, ké-
sõbb a pávakörnek, ahol szóló-
énekes is voltam, egyszóval
nem volt olyan szervezkedés,
ahová felkértek, ne mentem
volna szívesen. Amikor politi-
kai vonalon kerestek, egy cik-
luson keresztül képviselõ,
majd alpolgármester is voltam.

– Szavaiból kiderült a fa-
lu, az itt élõk szeretete!

– Nagyon szeretem ezt a vi-
déket, szép ez a település, sík
vidéken van, árnyas erdõk, ré-
tek, legelõk fogadják a kirán-
dulót és az itt élõk is barátsá-
gosak, jó lelkû emberek. Cso-
dálatos gyermekkorom volt, a
közös kézi aratások, a marok-
szedés, a réteken a legeltetés,
kaszálás, mely utóbbival kap-
csolatban máig vezetõ kaszása

vagyok a hagyományõrzésben
jeleskedõ arató, kézi kaszás
csapatnak, a Kertbarát Körön
belül. Hozzátenném, immár 71
éves elmúltam, úgy érzem, las-
san át kellene venni mások-
nak is a stafétabotot, úgy
gondolom szép példát ad-
tunk néhányan a faluban,
hogyan lehet értékes munkát
végezni a közös ügyekért, a
településért.

(Dányi)

Joós István az elismeréssel.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A Zala Megyei Közgyûlés
2017. szeptember 28-i ülésén
dr. Kaszás Anita igazgató
adott tájékoztatást a Zala Me-
gyei Adó- és Vámigazgatóság
mûködésérõl, a tevékenységük-
kel kapcsolatos fõbb zalai ada-
tokról, és fejlesztési terveikrõl.
Egyebek közt elmondta, hogy
bár a kiemelt adóbevételek te-
kintetében Zala megye rész-
aránya az országos bevételek-
nek csak 1,2 %-át teszi ki, je-
lentõs ügyfélforgalmat bonyo-
lítanak, így 2017. elsõ félévé-
ben közel 59 ezer ügyfél for-
dult meg kirendeltségeiken. Az
ügyfelek hatékonyabb kiszol-
gálását szolgálja az ún. Kor-
mányablak integráció, mely-
nek keretében adóügyi ügyfél-
szolgálatok jelennek meg a Kor-
mányablakokban, lehetõvé té-
ve a lakóhelyhez lehetõ legkö-

Hogyan adózik Zala?
zelebbi ügyintézést. Az integ-
ráció 3 ütemben valósul meg
Zala megyében. Elsõként Len-
tiben Zalaszentgrótonés vált
elérhetõvé ez a szolgáltatás
2017. július 1-tõl, Keszthelyen
2017. december 31-ig valósul
meg, pedig 2018.Letenyén
január 1-tõl lehet majd adó-
ügyeket intézni.

A jövõbeli tervekkel kap-
csolatban kiemelte az online
szolgáltatások körének bõvíté-
sét, az ügyfelek adminisztratív
terheinek csökkentését célzó
fejlesztéseket.

Jóváhagyta a közgyûlés két
újabb pályázat benyújtását: az
EFOP 1.6.3-17 felhívásra az ön-
kormányzat „Zala megyei fel-
zárkózás-politikai együttmû-
ködések” címmel nyújtott be
pályázatot konzorciumi part-
nerségben a Szociális és Gyer-

mekvédelmi Fõigazgatósággal.
A 36 hónap alatt, közel 75 mil-
lió forintból megvalósuló pro-
jekt támogatási intenzitása
100%, fõ célja pedig a szegény-
ségben, társadalmi kirekesz-
tettségben élõk számának csök-
kentése, a szegénység újrater-
melõdésének megakadályozá-
sa és a közszolgáltatások, társa-
dalmi-gazdasági javak egyenlõ
hozzáférésének javítása, vala-
mint a társadalmi összetarto-
zás erõsítése. A projekt kereté-
ben megyei Esélyteremtõ Pak-
tumok és Felzárkóztatási Fóru-
mok létrehozásával, az állami,
önkormányzati és civil, egyhá-
zi partnerek bevonásával alakí-
tanak ki új együttmûködéseket
a segítségre szorulók támoga-
tására, a szolgáltatási hiányok
és szolgáltatási utak feltérké-
pezésére, fejlesztési progra-
mok megvalósítására.

A Földmûvelésügyi Minisz-
térium és a Hungarikum Bizott-
ság HUNG-2017, a nemzeti ér-
tékek és hungarikumok gyûj-

tésének, népszerûsítésének tá-
mogatására szóló pályázati fel-
hívására az önkormányzat a
Lenti Települési Értéktárral
együttmûködésben „Zalai-
kumok Õszi Fesztiválja” cím-
mel nyújtott be pályázatot
1.999.000 Ft költségvetéssel. A
projekt megvalósításával lehe-
tõség nyílik tanúsító oklevél
ünnepség keretében történõ át-
adására a Zala Megyei Érték-
tárba felvett közel ötven érték
kezelõjének, valamint a feszti-
vál keretében megjeleníthetõ
értékek bemutatására, népsze-
rûsítésére egy nagyszabású ren-
dezvényen, ahol bemutatkoz-
nak a térségi gasztronómiai és
kézmûves termékek is.

A testület kisebb mérték-
ben módosította 2017. évi költ-
ségvetését, melynek bevétel-
kiadási fõösszege így 589.368
ezer forint, valamint módosí-
totta a Zala Megyei Önkor-
mányzati Hivatal ügyrendjét.

Forrás: Zala Megyei Önkor-
mányzat

Dr. Kaszás Anita adott tájékoztatást a NAV és a Zala Megyei
Adó- és Vámigazgatóság működéséről.

Két új pályázat benyújtása is szóba került. Balról Bene Csaba,
a közgyűlés alelnöke, dr. Pál Attila elnök és dr. Mester László
főjegyző.

Második alkalommal szer-
vezte meg a Mocorgók az Egész-
ségért és a Környezetért Egye-
sület egészséggel kapcsolatos
programját. al-Drávecz Gyula
polgármester köszöntötte a meg-
jelenteket, majd Horváth Lász-
ló nyitotta meg a sportdél-
utánt.

– Polgármesterként és test-
nevelõ tanárként is nagy örö-
mömre szolgál, hogy olyan
programot állított össze a Mo-
corgók Egyesület, amely mél-
tán szolgálja az egészséget, a
sportolás örömét. Önkormány-
zatunk is támogatja a sportot,
az egészséges életmódot, kü-
lön öröm, hogy a mai ren-
dezvényre is várják a gyereke-
ket és a szülõket is a szervezõk.

Kovács Erik, a szervezõ
egyesület elnöke érdeklõdé-

II. Lenti Egészségnap

Bemelegítés Bacsa Andrea gyógytornásszal.

sünkre céljaikat foglalta össze
és terveikrõl is beszélt:

– Minél több embert sze-
retnénk bevonni a sportba,
hogy életmóddá váljon sokak
számára a sport, a mozgás. A
mai napon egészségügyi szûré-
sek mellett folyamatos sporto-
lási lehetõséget biztosítunk a
résztvevõknek. Közös bemele-
gítés után tabata, (intervallum
edzésmódszer, rövid intenzív
szakaszokat pihenõkkel felvál-
tó edzés), kangoo jumps (spe-
ciális cipõben végzett edzés),
capoeira areobic (brazil harc-
mûvészeti játék) következik,
majd a délután fénypontja
aerobic óra Katus Attilával. De
szerveztünk még zumbát, kick-
boksz bemutatót, valamint a
gyermekeknek mozgásos és kéz-
mûves foglalkozásokat is. A meg-

szokott gyalogos és kerékpáros
programjainkat így egészítjük
ki teremben végezhetõ edzés-
módszerekkel, mozgásfajtákkal,

hogy minél szélesebb legyen
az a rátekintés, amelyet a spor-
tolni vágyó csak megkívánhat.

dj
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Nyár út 1.8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter,

Minőségi hússertések

novemberi, decemberi elvitellel

előjegyezhetők.Zalaszentivánon

Élve: hasítva480 Ft/kg, 680 Ft/kg

Érdeklődni: 92/393-577, 30/478-6485

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 sz.: 9 -12
00 30 00 00

•

00 00
Ebédszünet: 11 -12

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket


