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Államtitkári, országgyűlési képviselői jelenlét mellett adták
át a közelmúltban a „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés
Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, Csömödér településeken”
elnevezésű projekt városrész ésLenti-Máhomfa Kerkateskánd
közötti szakaszát.

– Mit jelenthet az itt élők és idelátogatók számára ez a ke-
rékpárút turisztikai szempontból? – tette fel a kérdést ünnepi be-
szédében miniszterhelyettesi feladatokat ellátóCseresnyés Péter
államtitkár. – A biztonságos kerékpározást, a munkahelyre való
eljutást, a kikapcsolódást, ahol a gyermekeket is lehet kísérni,
tehát az aktív sportolást szeretők számára is vonzerőt jelenthet.

A sajtótájékoztatóval egybekötött kerékpárút átadó ünnep-
ségen , Lenti polgármestere is köszöntötte aHorváth László
résztvevőket, majd a beruházás számadatait is részletezte:

– Projekt keretében megépített útszakasz hossza meghaladja
majd a 10 km-t, a most átadásra kerülő kétirányú kerékpárút
közel 2 km hosszban teszi lehetővé a biztonságos közlekedést,
ezen az egyébként igen forgalmas útszakaszon. A beruházás 100 %-
ban támogatott, a konzorcium Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget,

Kerékpárutat avattak
„A sport, a kultúra és a turisztika összekapcsolódását jelenti…”

Ünnepélyes szalagátvágás, balról Tiszai Zoltán, a kivitelező
Zalaroad Kft. vezetője, dr. Pál Attila, Vigh László, Cseresnyés
Péter, Zsálek Ferenc Kerkateskánd, Nagy István Szécsisziget,
Horváth László Lenti polgármestere.

Hetedik alkalommal került
megrendezésre a Lenti Tánc-
verseny 2019. április 27-én a
Városi Művelődési Központ
Lenti szervezésében.

A versenyzőket Horváth
László, Lenti polgármestere
köszöntötte.

A verseny amatőr csopor-
tok részére biztosított ver-

Lentiekkel táncoló…
Ismét nagy siker volt

senyzési lehetőséget, melyen
22 tánccsoport 468 táncosa
képviseltette magát 109 ko-
reográfiával. A rendezvényen
5 kategóriában mérethették
meg magukat a versenyzők. A
legnépszerűbb idén is a szín-
padi show tánc, a művészi lát-
ványtánc és az open kategória

Felvételünkön az össztánc látható Deák Fanni vezényletével.

18 települést érint az a 8
milliárdos beruházás, amely a
nyugat- és dél-dunántúli szenny-
vízelvezetési és - kezelési pro-
jekt keretében valósul meg,
hangzott el a lenti Thermal Ho-
tel Balance-ben tartott nyitó-

rendezvényen. , aSziládi Péter
Zalavíz Zrt. projektmérnöke
kérdésünkre a következőképp
vázolta fel a fejlesztés részleteit:

– Tavaly kezdődött a beru-
házás, amely csatlakozik a

18 települést érint

Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos kö-
szönti a megjelenteket.
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Csömödér önkormányzati összefogásával összesen 129 millió
666 ezer Ft-ot nyert el a kerékpárutak fejlesztésére.

A három évvel ezelőtt kidolgozott stratégia alapján döntött
a a térségi kerékpárutak felújítá-Zala Megyei Önkormányzat
sáról és bővítéséről, mondta érdeklődésünkre , adr. Pál Attila
megyegyűlés elnöke:

– Az önkormányzat számára 1,2 milliárd forint áll rendel-
kezésre, amelyből turisztikai szempontból kiemelkedő beruhá-
zásokat tudunk megvalósítani. A mai beruházás a közlekedés-
biztonság és a turisztikai vonzerő szempontjainak is megfelel,
az utóbbi esetében egyik irányban a csömödéri kisvasút meg-
állójához is eljuthatunk, de a határ irányában szlovéniai köz-
lekedési ponthoz érkezhetünk – hangzott el a megyegyűlés
elnökétől.

– Hívó szónak nevezhetném a kerékpárút építését, hiszen
Lenti térségében, ahol kitűnő termálvíz van, egy kiépített ke-
rékpárút rendszerrel újabb kínálatot tudunk biztosítani a turiz-
mus palettáján – vázolta országgyűlési képviselő aVigh László
tervek megvalósítását, aki maga is bejárta kerékpárral a hozzá
tartozó településeket. – Mindemellett nekünk is fontos, hiszen
mozognunk kell, egészségesen kell élnünk, sportolnunk, mely-
hez a feltételeket biztosíthatja egy ilyen beruházás, tehát a
sport, a kultúra és a turisztika összekapcsolódását jelenti.

A köszöntők után plébános áldotta meg azIpacs Bence
elkészült kerékpárutat, majd a szalagátvágás után a Mocorgók
Kerékpáros Klub Civil Nyugdíjas Klubés a kerekezői jelké-
pesen birtokba is vették az új kerékpáros utat.

Dányi József

Kerékpárutat avattak

Birtokba vették a kerékpárutat.

volt, melyet a versenytánc és
a hip-hop kategória követett.
A táncosok Budapestről és
Dunántúl több településéről
érkeztek.

A zsűri tagjai Novák Ta-
más elnök, Nívó díjas társas-
tánc pedagógus, Károly Ró-
bertné tánc- és drámapedagó-
gus és Langstadler-Kovács Me-
linda a nagysikerű Bonita Tánc-
csoport egykori vezetője, vala-
mint egyes kategóriákban Deák
Fanni Kelta Álom Ír Sztepp, a
Tánccsoport vezetője voltak.

A zsűrinek idén is több-
ször volt nehéz dolga, hiszen
a felkészült versenyzők lát-
ványos és színvonalas pro-
dukciókkal kápráztatták el a
közönséget.

Lenti városát a Kelta Álom
Ír Sztepp Tánccsoport képvi-
selte (Deák Fanni, Sabján Bian-
ka, Sabján Botond, Ferecskó
Júlia), akik 4 koreográfiát
mutattak be a táncversenyen,
eredményeik a következők:

– 2 arany minősítés (Deák
Fanni Toxic koreográfia és
Deák Fanni, Sabján Bianka
Master of tides koreográfia)

– 1 ezüst minősítés (Fe-
recskó Júlia, Sabján Botond
Timber koreográfia)

– 1 második helyezés (Dan-
cing Queen koreográfia)

Valamennyi koreográfiát
Deák Fanni állította össze és
készítette fel a táncosokat.

Lenti lakosként lépett még
színpadra , akiTóth Vivien
hip-hop kategóriában ért el
ezüst minősítést.

A nap folyamán kétszer
került sor eredményhirdetésre,

átadásra került a VII. Lenti
Táncverseny Bajnoka cím,
melyet a Zalaegerszegről ér-
kező Maxima Életmód Klub
érdemelt ki idén is.

A zsűri különdíjban része-
sítette a keszthelyi Goldmark
Károly Művelődési Központ
Tánccsoportját, a Hévízről ér-
kezett Festetics György Mű-
velődési Központ Modern
Tánctagozat Átalakulás ko-
reográfiáját és két táncost is
különdíjban részesített: a Pécs-
ről érkező ANK Művészeti
Iskola táncosát, Czérna István
Kristófot és a Maxima Élet-
mód Klub táncosát, Kontler
Lucát.

A zsűri véleménye szerint
idén kiemelkedően jó koreog-
ráfiákat láthattak, amit az is
jelez, hogy több különdíjat
osztottak ki, illetve kiemelt
arany minősítést adtak 4 ko-
reográfiának (Rezidance- Fé-
lelem és a Ne fojtsd el! című
koreográfia, Maxima Életmód
Klub - Keleti című koreog-
ráfia, Street-Start DS - Mini
Clique című koreográfia.)

Az I. eredményhirdetés
előtt megrendezett össztánc
ebben az évben is nagy sikert
aratott, több, mint 100 fő tán-
colt egyszerre Deák Fanni ál-
tal bemutatott koreográfiára.

A táncverseny megvalósí-
tásában a Városi Művelődési
Központ dolgozóin kívül lel-
kes szülők, önkéntesek vettek
részt, és az aprólékos részle-
tekkel megtervezett forgató-
könyv alapján gördülékenyen,
mindenki megelégedését szol-
gálva bonyolították le az VII.
Lenti Táncversenyt.

Lentiekkel táncoló…

A Kelta Álom Ír Sztepp Tánccsoport Dancing Queen koreog-
ráfiája (Deák Fanni, Sabján Bianka, Sabján Botond, Ferecskó
Júlia).

meglévő öt szennyvízcsatorná-
hoz, amely a lenti telepre jut-
tatja a szennyvizet. Ehhez a
rendszerhez csatlakozik még
két település, továbbá a rédicsi
telep szennyvize is ide lesz
irányítva. Ennek megfelelően
Pórszombat, Szilvágy, Rédics,
Resznek, Belsősárd, Külsősárd
települések modern szennyvíz-
elvezetése valósulhat meg.

– Jelenleg hogyan áll a
fejlesztés?

– Folyamatos a felújítás és
az építés, a telepeken folyama-
tosan működik a tisztítás, az új
biológiai műtárgy elkészült, a
technológiai szerelésekkel nyárra
végzünk és ekkor lehet majd a
lenti központba irányítani a
szennyvizet. Egyébként a sza-
kaszos üzemű tisztítás tovább-
fejlesztett változatát állítja be a
kivitelező, a Kerka patak, mint
befogadó minden határértéknek
megfelelő vizet fogad majd.

dj

18 települést érint
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Április 19-én a Megyeháza Deák termében ünnepélyes kere-
tek között adták át a 2019. évi kitüntetést. AzZala Megye Bora
elismerő minősítést a Zalai Borvidék Hegyközségi Tanácsa által
meghirdetett megyei verseny legjobb borai közül választotta ki a
zsűri. Kezdésként és borda-ifj. Horváth Károly Rezes Gábor
laikkal megteremtették az alkalomhoz illő hangulatot.

Dr. Pál Attila, Zala Megyei Közgyűlésa elnöke köszöntőjé-
ben kiemelte a zalai idegenforgalom és borturizmus növeke-
désének jelentőségét. Budapest után már évek óta Zalában töltik
a látogatók a legtöbb vendégéjszakát. Az elnök Bussay László
borászt, háziorvost idézte: „A borászat genetikai terheltség, aki
ezzel foglalkozik, annak valamelyik kromoszómájában van
egy kis hiba.” A munkát befejezni nem lehet, csak abbahagyni.
Ma eldől, hogy az öt legjobb bor közül melyik nyeri el a
kitüntető címet. Legyenek büszkék magukra, Zala megye büszke
Önökre!

Kis Miklós, az Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős
államtitkára beszélt az elmúlt időszak és az idei év pályázati
lehetőségeiről, a szőlő-bor ágazati stratégia végrehajtásáról és az
adminisztrációs terhek csökkentéséről.

Dr. Kocsis László, a Pannon Egyetem Georgikon Karának
tanszékvezetője a kulturált borfogyasztással kapcsolatos szoká-
sokat ismertette, statisztikákkal és nemzetközi összehasonlítással
fűszerezve. Bár előadása szakmai jellegű volt, a stílus osztatlan
sikert aratott.

Pácsonyi Imre, a megyegyűlés alelnöke Zala Megye Bora
kiválasztásának előzményeiről beszélt:

– A Becsehelyen április elején rendezett 17. borversenyen
234 mintát értékelt a zsűri. A legjobb öt fehérbort adták át a

Bizsergő érzés az ízlelőbimbóknak
Zala Megye Bora a Kányaváry pincéből került ki

megyei önkormányzatnak. Egészen kicsi volt a különbség, vala-
mennyien győztesnek érezhetik magukat!

Az öt kiválasztott minta a következő volt: Dóka Éva pincé-
szete (Zalaszentgrót), Romsics Pince (Cserszegtomaj), Simon Pin-
ce (Csörnyeföld), Kányaváry Borbirtok, Kuprivecz József (Letenye).

Végül a Kányaváry Borbirtok „Bizsergő” fantázianevű fehér-
bora nyerte el a Zala Megye Bora címet.

A díjat dr. Pál Attila és Kis Miklós államtitkár adta át a
Kányaváry Borbirtok borászának, .Beke Zoltánnak

A kiválasztott minták tulajdonosaival dr. Pál Attila (balról a
harmadik) és Kis Miklós (balról az ötödik). Balról a negyedik
Beke Zoltán, a Kányaváry Borbirtok borásza.

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

Április 12-e a „Bűnmeg-
előzés Napja”, mely alkalom-
ból a Lenti Lámfalussy SZKI
9/A osztálya az „Építészeti bűn-
megelőzés” szempontjai alap-
ján tett rövid sétát Lenti bel-
városában aDányi József,
Lenti Rendőrkapitányság bűn-
megelőzési szakembere irá-
nyításával.

Séta a városban a „Bűnmegelőzés Napján”

Az építészeti bűnmegelő-
zés lényege, hogy az épített
környezet kreatív tervezésével,
egyszerű, gazdaságos és fenn-
tartható eszközök használatá-
val megszüntethetők a bűnö-
zésnek kedvező körülmények
és terek. Gondoljuk csak vé-
gig, mikor érezzük magunkat
komfortosabban, ha egy élettel

teli, nyüzsgő téren megyünk
keresztül, vagy ha egy kihalt,
üres területen vágunk át? A
többi ember jelenléte meg-
nyugvással tölt el, hiszen úgy
érezzük, hogy ahol több ember
van, nem fordulhat ellenünk
senki, és ha mégis, a többiek
segítenek vagy segítséget hív-
nak. De mitől lesz egy tér
nyüzsgő, forgalmas? Ha az
emberek szívesen töltik ott
szabadidejüket, ha a tervező
gondol arra is, miként népesít-

heti be azt különféle cselekvé-
seket ösztönző tárgyakkal, te-
rületekkel (pl. játszótér, sport-
pálya, pihenő szigetek, parkok,
szökőkút stb.).

E gondolatmenet alapján a
Lámfalussy SZKI tanulói a mű-
velődési központ előtti tágas
rendezvényteret, a tér melletti
parkot, a polgármesteri hivatal
mögötti játszóteret is megtekin-
tették, de találtak ellenpéldát is
a Kossuth út 1. házsor alatt
átvezető sötét átjáró esetében.

Tágas terek, parkok biztosítják a komfortérzetet.
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A fenti címmel jelent meg
a közelmúltban Farkas Tibor
helyi szerző történetétRédics
felidéző fotógyűjteménye.

Fotók Rédics múltjából

Soós Endréné polgármester asszony köszöntője, balról a
szerző és beszélgetőtársa.

Horváth Ottó Stokkerpolgármester javaslatára kerestük fel
Balázst Zalabaksai Önkormányzat, a közelmúltban megbízott
jegyzőjét, akit először rövid bemutatkozásra kértünk fel:

– Rédicsi lakos vagyok, 2013-ban végeztem a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán,
majd a Lenti Polgármesteri Hivatalnál helyezkedtem el, mint
általános igazgatási ügyintéző.

– Ez az időszak bizonyára kiváló alkalom volt a köz-
igazgatásba való „beletanulásba”!

– Valóban így van, nagyon sokat köszönhetek első munka-
helyemnek, nagyon gyorsan bekerülhettem a közigazgatás vér-
keringésébe, ami előkészítette a jelenlegi munkámat is.

– Hogyan került Zalabaksára?
– A jegyző tartós távolléte miatt kerestek meg és rövid

egyeztetés után fogadtam el Zalabaksán a felajánlott munkakört,
amit nagyon komoly kihívásnak, nagyon nagy felelősségnek,
ugyanakkor nagy megtiszteltetésnek is tartok. Egy éven keresz-
tül az igazgatási ügyintézői feladatokat láttam el, mellette ta-
nulva a jegyzői munkát, most pedig megbízott jegyzőként tevé-
kenykedem, ellátva továbbra is az ügyintézői és anyakönyvi
feladatokat is.

– Ez így igen összetett feladatnak tűnik!
– Négypólusúnak nevezném ezt a megfelelést, az ügyintézés

és anyakönyvvezetés napi szintű feladatellátást igényel, ahol a
mottónk, „az ügyfél az első”. Azt gondolom, hogy az ügyfelek
konstruktív visszajelzése, elégedettségük foka fontos indikátor a
hivatalunk teljesítményének, eredményességének mérése vonat-
kozásában, amelynek célja egyrészről az optimális hivatali struk-
túra kialakítása, másrészről, hogy elismerjük munkatársaink tel-
jesítményét, és lelkesítsük őket, amikor jó munkát végeznek. A
második pólus jegyzőként az apparátus irányába való megfe-
lelés, ahol ki kell emelnem, nagyon sokat köszönhetek elő-
deimnek, magasan képzett, elhivatott, nagy tapasztalattal bíró
szakember gárda áll a rendelkezésre a munkához. Úgy gondolom
egy jegyző önmagában keveset ér, ha nincs mögötte egy szak-

„Négypólusú munkakör…”
Beszélgetés Zalabaksa megbízott jegyzőjével

emberekből álló team. A harmadik pólus a munkáltatóim felé
való megfelelés, a hét társult település (Zalabaksa, Kálócfa, Ker-
kabarabás, Kozmadombja, Pórszombat, Szilvágy és Pusztaapáti),
a negyedik pólust pedig a Zala Megyei Kormányhivatal adja. Az
előbbiek a közigazgatási munka magvát mutatják, tulajdonkép-
pen mindenhez kell egy kicsit érteni a településirányítás és me-
nedzselés, törvényességi szabályok betartatása terén. Megújí-
tottuk például az említett hét település weblapját, igyekszünk a
települések lakosságát időben, és kellő szakértelemmel tájékoz-
tatni a történésekről, továbbá az újszerű elektronikus ügyintézés
mikéntjeiről.

– Mi adja most a legfontosabb feladatokat?
– Az európai uniós választás komoly feladat elé állítja egy

ilyen kis település apparátusát, majd zárszámadás következik,
gyermekvédelmi beszámoló, egy kis nyári szünet, majd a helyi
önkormányzati választások adják a feladatokat – hangzottak
Stokker Balázs megbízott zalabaksai jegyző gondolatai.

dj

Stokker Balázs zalabaksai irodájában.

– Szinte napra pontosak az
emlékeim nagyapámat ille-
tően, aki vitéz volt, rajongtam
a kitüntetéseiért, történeteiért

és innen az ihlet bennem meg-
örökíteni az utókornak a tör-
ténéseket, most például fotó-
könyv formájában – vallott
magáról, elhivatottságáról a
könyv szerzője. – Általános
iskolás koromban már régi
pénzeket gyűjtöttem, érdeklőd-
tem a történelem és a földrajz
iránt és egyenes út vezetett a
helytörténet értékei felé.

– Milyen kutatásokat vég-
zett munkájához?

– Családtörténettel kezd-
tem, nagyapám kámaházi volt
(Muravidék), amely tovább
bővítette az érdeklődésemet,
majd falum, Rédics felé for-
dultam és helyből is gyűj-
töttem tárgyakat, fotókat, tör-
téneteket. Tíz éve kezdtem el a

konkrét gyűjtést a faluval kap-
csolatban, sok segítséget, bíz-
tatást kaptam munkámhoz,
ami aztán egy háromezer da-
rabos fotógyűjteményt ered-
ményezett. Ezt rendeztem kö-
tetbe, törekedve arra, hogy a
könyvbe bekerülő összes kép-
ről kiderítsem, hogy kik lát-
hatók rajta, és hol, illetve mi-
kor készült. Egy könyvet ké-
szítettem rédicsiként, Rédics-
ről, a rédicsieknek.

A könyvbemutatón Farkas
Tibor beszélgetőtársa Utassyné
Horváth Erzsébet nyugalma-
zott pedagógus volt, a meg-
jelenteket pedig Soós Endréné
polgármester asszony kö-
szöntötte.

(d)
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A 2019. április 18-i ülésén a testületZala Megyei Közgyűlés
megtárgyalta a 2010-ben elfogadott megyei területrendezési terv
módosítása céljából széleskörű társadalmasítás nyomán elkészít-
tetett véleményezési anyagot, amely az államigazgatási egyez-
tetési eljárás megindításának alapjául szolgál. A hivatalos egyez-
tetéseket követően várhatóan ősszel kerülhet a közgyűlés elé a
terv módosításának végleges változata.

Megtárgyalta a grémium a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) végrehajtása keretében az Irányító Ha-
tóság által rendelkezésre bocsátott 50 darab támogatási kérelmet
érintő újabb döntési javaslatot. Megválasztotta a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kuratóriumának és felügyelő
bizottságának tagjait, valamint elfogadta a szervezet, illetve a
Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Kft. éves beszámolóját.

A területfejlesztési tevékenységekhez szorosan kapcsolódó
témák mellett a közgyűlés rendeletet alkotott a Zala Megyei Ön-
kormányzat 2018. évi gazdálkodásának zárszámadásáról, vala-
mint módosította 2019. évi költségvetését, továbbá támogatási
igény benyújtásáról döntött a belügyminiszter és a pénz-
ügyminiszter által kiírt pályázati felhívásra. A bírák jogállásáról
és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény rendel-
kezéseinek megfelelően döntés született a következő 4 éves idő-
szakban Zala megyében tevékenykedő 15 közigazgatási és
munkaügyi, valamint 2 pedagógus bírósági ülnök személyéről.

Döntött a közgyűlés a Muravidéki Magyar Önkormányzati
Nemzeti Közösség Zala Megyei Önkormányzatés a között a mu-
ravidéki magyarság nemzeti tudata fennmaradásának és anya-
nemzethez való kötődésének erősítése érdekében több mint két
évtizede évente megújított együttműködési megállapodás 2019.
évre szóló megkötéséről, melynek keretében 1 millió forintnyi
támogatást biztosít a szervezet által előzetesen meghatározott
programok lebonyolításához. (Forrás: )Zala Megyei Közgyűlés

Együttműködési megállapodás a muravidéki magyarság érdekében

Nagy András, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
ügyvezető igazgatója fűzött szóbeli kiegészítést a beszámoló-
hoz. Mellette Pácsonyi Imre és Bene Csaba, a megyei közgyű-
lés alelnökei, dr. Pál Attila elnök és dr. Mester László főjegyző.

Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemze-
ti Közösség Tanácsának elnöke, a szlovéniai magyarok or-
szággyűlési képviselője kiemelte az együttműködés fontos-
ságát.

Fotók: ZalatájFotók: Zalatáj

Öveges József fizikapro-
fesszor emlékéhez méltón,
nagyszabású, az ország több, a
professzor nevét viselő isko-
lája számára szervezett talál-

Öveges-iskolák találkozója Pákán

kozót és vetélkedőt a pákai
iskola.

– Korábban is volt már ha-
sonló program, melyet tavaly a
péri iskola, most pedig a pákai

elevenített fel, szépszámú
résztvevő érdeklődése mellett
– tette hozzá a tudnivalókhoz
Németh Andrásné, az intéz-
mény igazgatónője. – Előzetes
feladatként egy Öveges portrét
kellett elkészíteni a tanulóknak
tetszőleges technikával, majd a
diákok közötti vetélkedő kö-
vetkezett a programunkban.

A verseny kérdései ugyan-
csak a népszerű, pákai szü-
letésű fizikaprofesszor életé-
hez, munkásságához kapcso-
lódtak, keresztrejtvény, 3-ból 1
játék, Ki mit tud? verseny,
Activity szolgálta az ismeretek
felelevenítését. Ezt követően a
csapatok tagjai, diákok és pe-
dagógusok egyaránt külön-kü-
lön mutattak be fizikai kí-
sérleteket. Az egész napos

program a helyi Öveges-ház
megtekintésével zárult. A talál-
kozón Pér, Szákszend, Bala-
tonfűzfő, Budapest és a pákai
iskola tanulói vettek részt.

dj

A vetélkedő egy pillanata.

Kiállítást rendeztek a profesz-
szor portréiból.
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Több társasági forma után 1998 óta
működik székhellyel azKerkabarabás
AGROTRACK 2000 Kft. A hét főt fog-
lalkoztató családi vállalkozás vezetőjével,
Paál Istvánnal beszélgettünk.

– Mikor hozták létre a céget?
– 1984-ben alapította édesapám.
– Mi a profilja?
– Erdészeti-kertészeti kis- és nagygé-

pek forgalmazása, illetve javítása. Erdé-
szeti gépek munkavédelmi szűrővizsgálata.

– Mekkora körzetre terjed ki a mű-
ködésük?

– 19 évvel ezelőtt a szlovéniai Tajfun
céggel kötött szerződés értelmében Ma-
gyarországon kizárólagos forgalmazója
lettünk az általuk gyártott gépeknek. Ez a
vállalat traktorra szerelhető erdészeti –
csörlőket, - pótkocsikat, illetve tűzifa-ké-

Egy családi vállalkozás Kerkabarabáson
szítő gépeket gyárt. Az egész ország te-
rületén végezzük a szűrővizsgálatokat is.

– Milyen a cég megítélése?
– Amikor a vállalkozást édesapám el-

indította, még a rendszerváltás előtt vol-
tunk, elég nehéz volt talpon maradni.
Sok benzinmotoros alapú kisgépet javí-
tottunk, széleskörű kapcsolat alakult ki,
amit aztán tovább bővítettünk. Több
állami céggel vagyunk szerződésben,
anyagszállítás, javítás és szűrővizs-
gálattokkal kapcsolatban. Pl.: Országos
Katasztrófavédelem, Magyar Közút Zrt.,
MOL Nyrt.

– Ön egy családi vállalkozást visz
tovább. Folytatódik a hagyomány a fa-
míliában?

– A nagyobbik fiam hegesztőnek tanul,
hamarosan vizsgázik a szakmunkáskép-
zőben. Nem szerelő típusú. Talán a ki-
sebbik az lesz, de ő még csak kilenc éves.
A vállalkozásban dolgozik a két leánytest-
vérem is. Az egyik húgom az üzletet
menedzseli és a szűrővizsgálatokat vég-
zi, a másik a lenti Stihl szakkereske-
dést irányítja. Hozzám tartozik többek
között a nehézáru szállítás, a szerviz, s el
kell látnom a zalalövői gazdaboltunkat is
áruval.

Paál István elmondta még, hogy rend-
szeresen részt vesznek Sopronban az
erdészeti és faipari kiállításon, továbbá a
budapesti mezőgazdasági seregszemlén.

E.E

Paál István Bernadett húgával.

A tűzifa-készítő gép.

Közel félszáz minta Lovásziban

A borverseny volt a Lovászi
Nyugdíjas Klub Egyesület leg-
főbb programja áprilisban. Ró-
nási Gyuláné, – aki a zsűri tag-
ja is volt – arról tájékoz-
tatott, hogy a környező hegy-
hátak gazdáit is meghívták ren-
dezvényükre:

– Összesen 42 borminta ér-
kezett, ebből 14 arany, 20
ezüst, 8 bronz minősítés szü-
letett – tájékoztatott a zalai Da
Bibere Borlovagrend hölgy-
tagja. – A közel félszáz bor
minden eddigi adatunkat felül-
múlta és a minőségre sem le-

hetett panaszunk. Szép vegyes
fehérborokat készítettek a gaz-
dák, azonban úgy ítéltük meg,
hogy a vörösboroknál még
akad tennivaló. Összességében
elmondható, hogy a tájegység-
re jellemző fajtákat neveztek a
versenyre, a borok jók voltak,
kisebb hibák fordultak csak elő.

– Kik alkották még a
zsűrit?

– Vlasics Lajos tótszent-
mártoni és Kondákor József
tormaföldi borászok voltak
még a zsűritagok.

dj
Jónak értékelték a borokat… Balról Kondákor József, Rónási
Gyuláné, Vlasics Lajos.

A tájegységre jellemző fajtákkal neveztek
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Felsőszenterzsébet folya-
matos fejlődését követhetjük
nyomon polgár-Józsa Gyula
mesteri tevékenysége alatt. A
község elöljáró elnökeként kezd-
te a falu igazgatását a tanácsi
rendszerben, 1985-89-ben, a
rendszerváltás után lett polgár-
mester öt cikluson keresztül,
egészen 2010-ig. Amióta nyug-
díjba vonult, 2010-től önkor-
mányzati képviselőként tevé-
kenykedik a faluért.

A polgármesteri kötelezett-
ségének eleget téve a megpá-
lyázott támogatások közül a
rendszerváltás utáni 2 millió
forintos állami támogatás meg-
szerzése volt a legkiemelke-
dőbb, ami a falu önállóvá vá-
lását és fejlődését segítette.
„Ami sajnos nagyon gyorsan el-
fogyott” – tette hozzá Józsa
Gyula-, hiába nézzük mai szem-
mel a körülbelül 18-szoros ér-
tékét ennek az összegnek. Eh-
hez a támogatáshoz részletek-

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala Megyei Adó- és Vám-
igazgatóságának zalaegerszegi, központi ügyfélszolgálata (Zala-
egerszeg, Balatoni út 2.) a személyijövedelemadó-bevallás kö-

zelgő határideje kapcsán május 6. és 17. között az alábbi meg-
hosszabbított hétköznapi nyitvatartással fogadja az ügyfeleket:

Hétfő:         8.30 – 18.00
Kedd:         8.30 – 18.00
Szerda:       8.30 – 18.00
Csütörtök:  8.30 – 18.00
Péntek:       8.30 – 18.00
Május 20-án, hétfőn, az ügyfélfogadási idő 8 óra 30 perctől

20 óráig tart.
A 1819-es Infóvonalon hívható Általános Tájékoztató Rend-

szer (TCC) munkatársai május 6. és 17. között munkanapokon 8
óra 30 perctől 18 óráig, május 18-án (szombaton) és 19-én (va-
sárnap) 8 óra 30 perctől 13 óra 30 percig, május 20-án (hétfőn) 8
óra 30 perctől 20 óráig fogadják a személyi jövedelemadózással
kapcsolatos kérdéseket.

A szokásos nyitvatartási időn túl intézhető adóügyek:
� szja-bevallással, bevallási tervezettel kapcsolatos

ügyintézés,
� csekkigénylés,
� ügyfélkapu-ügyintézés,
� bankkártyás fizetés.

NAV Zala Megyei Adó- és Vámigazgatósága
További információ:

Joó Hilda
sajtó főreferens

Tel.: 92/505-795, 30/510-1163
E-mail: zalaegerszeg.sajto@nav.gov.hu

Rendkívüli ügyfélfogadás a központi ügyfélszolgálaton

Polgármester öt cikluson keresztül
Most is szolgálja Felsőszenterzsébetet

ben jutott hozzá a település a
különböző feladatok megva-
lósításakor. Számos felújításra
tudták fordítani ezt az összeget:
az utak, a tűzoltószertár, az ön-
kormányzat épületének, a ha-
rangláb felújítására, a busz-
megálló építésére. Az ő nevé-
hez fűződik továbbá a tanácsi
rendszerben lezárt temető újra-
nyitása, ugyanis nagyon soká-
ig nem lehetett temetkezni a
településen. Az önkormányzati
busz beszerzése is nagy se-
gítség volt a falu számára a
ritka buszjáratok kiegészítése
és a lakosság ellátásának érde-
kében.

Szorgalmas és gondoskodó
ember lévén sokat tett a telepü-
lésen élőkért, és példamutató
törődést mutat, hogy mozgás-
sérültté vált édesanyját ő maga
látta el. Az önkormányzati mun-
kája mellett mindig mezőgaz-
dasági kistermelőként dolgo-
zott. Kukorica és búza termesz-

tésével foglalatoskodik, tehene-
ket és baromfit tart, régebben
disznótartással is foglalkozott.
Nyugdíjasként is sokat tesz a
faluért. Az otthoni mezőgazda-
sági munka és állattartás mel-
lett is szívesen vállalja a falu
szépítését, karbantartását, a te-
metőt és az utak mentén ő ka-

szálja a területet az önkor-
mányzat részére.

Örömmel tölti el, hogy mun-
kája eredményeként a település
lakóit elégedettnek látja. Mindig
a falu érdekeit tartotta szem előtt,
saját szülőfalujáért való tenni
akarása példamutatónak számít.

Trojkó Tímea

Józsa Gyula az önkormányzat épülete előtt.

Meghosszabbított hétköznapi nyitvatartással fogadják az
ügyfeleket.

Közeleg a személyijövedelemadó-bevallás határideje
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A napokban találkoztak a és azRijekában Baltikumot Adriai-
tengert összekötő európai tranzitút fejlesztése érdekében alakult
Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelősségű Eu-
rópai Területi Társulás közgyűlésének tagjai. Az útvonal mentén
fekvő régiókat összefogó, svéd kezdeményezésre alakult szerve-
zet munkájában a lengyel és horvát partnerek mellett két ma-
gyar megye – és – önkormányzata is részt vesz.Zala Vas

Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke adott tájé-
koztatást a találkozó eredményeiről. Elmondta, hogy a meg-
beszélések fókuszában az áruszállítás résztvevői közötti koor-
dináció javítását és a multimodális környezetbarát szállítási meg-
oldások térnyerését célul tűző, az Interreg Central Europe Prog-
ram keretében támogatást nyert, a Társulás részvételével meg-
valósítandó REIF (Regionális infrastruktúra a vasúti áruszál-
lításhoz) projekthez kapcsolódó feladatok egyeztetése és az ezzel
összefüggő döntések meghozatala állt.

A szervezet 2016-ban Zalában megnyitott Stratégiai Köz-
pontja által végzett eddigi munka elismerését jelzi, hogy a 2019.
áprilistól 2022. március végéig tartó projekt megvalósítását is a
központ végzi majd a Társulás Titkárságával együttműködve.

Megállapodás született arról is, hogy továbbra is kiemelt
feladat a Társulás által kifejtett lobbi tevékenység az európai
intézmények és kormányzati, illetve regionális döntéshozók
irányába, melyet a Stratégiai Központ által korábban kidolgozott
SWOT elemzések és tanulmányok támasztanak alá. Ezek alapján
a közép-európai államok közlekedési és áruszállítási útvonalait
illetően az egyik legfontosabb megállapítás, hogy míg a szom-
szédos nyugati országokban az autópályák és vasúti közlekedési
lehetőségek könnyen elérhetőek és sokrétűek, addig Lengyel-
országban, Szlovákiában, Magyarországon és Horvátországban
ez nem állja meg a helyét. Számos közép-kelet-európai térség-
ben hiányoznak a megfelelő szállítási összeköttetések a főbb
áruszállítási folyosókhoz. Fejletlen az intermodalitás (egy út
során többféle közlekedési mód kombinálása) a közúti szállítás
dominanciájával és az úgy nevezett függőleges közlekedési ten-

Nemzetközi összefogás az európai észak-déli tranzitút fejlesztéséért

gely hálózata – amely jobban összekapcsolná e térség országai-
nak közlekedési hálózatát és elősegítené ezek gazdasági integrá-
cióját – jóval elmarad a kívánt értéktől.

Mindezek alapján a kedvezőtlen helyzet megszüntetése
érdekében a Társulás megoldásokat kíván találni és javaslatokat
tenni azokra a sokrétű kihívásokra, amelyeket a szállítás generál
Közép-Kelet-Európában, így a nem megfelelő határátkelő háló-
zati kapcsolatokra és a TEN-T folyosókhoz való kapcsolódások
problémáira, a nem megfelelő szabályozásra és a természet köz-
úti áruszállítás által generált zaj és légszennyezés által történő
kimerítő használatára.

Pácsonyi Imre kiemelte még, hogy az együttműködés a köz-
lekedési prioritások mellett teret adhat egyéb területeknek is,
mint például a Zala megye számára is kiemelt jelentőségű tu-
rizmus és környezetvédelem.

Zala megyét Pácsonyi Imre (balról a harmadik) képviselte.

Április hónap első szom-
batján szuperhősként ünnepel-
ték a férfiakat a közös-novai
ségi házban. A rendezvényre
kilencedik alkalommal kerített
sort az önkormányzat EFOP
támogatás segítségével. A fér-
finapot 2003 óta tartják a te-
lepülésen, amely alkalmakkor
ügyességi vetélkedőkön vesz-

Férfinap Nován
nek részt a csapatok, így min-
dig adódik lehetőség a vissza-
vágókra.

A polgármester, Lendvai
Jenőné örömmel állapította
meg, hogy a legfiatalabb és a
legidősebb résztvevő között
közel 50 év korkülönbség van,
ami Nova közösségi szellemé-
re utal. Ez a nap is azt mutatja,
hogy mindent megtettek azért,
hogy megmutassák ezen a ren-
dezvényen a nevettetést, a szó-
rakoztatást, hogy képesek ri-
valizációt kiprovokálása mel-
lett a közösséget összeková-
csolni és egy jó hangulatú estét
megszervezni. A férfiak napján
ugyanúgy említést érdemelnek
a nők is, mert nincs férfi nő
nélkül és nő férfi nélkül.

A vetélkedőn öt csapat, 6-6
férfitaggal vett részt. Vicces
feladatokat kellett teljesíte-

niük, mint „TOTO 13+1 kér-
déssel, versenyeztek cipőpuco-
lásban hagyományos eszkö-
zökkel, megadott szavak segít-
ségével mesét kellett írniuk,
söröshordót emelgettek és fest-
mény alapján öltöztek fel. Az
egyes feladatok között a höl-
gyek énekekkel, tánccal, hu-
moros előadásokkal szórakoz-

tattak a színpadon. Első fellé-
pésüket követően egy doboz
sörrel ajándékozták meg a ver-
sengő és a nézőtéren megjelent
férfitagokat.

A vetélkedő a báli rendez-
vénnyel folytatódott, amelyen
tombolát is sorsoltak a vendé-
gek között.

Trojkó Tímea

Volt cipőpucoló verseny is.

A hölgyek szórakoztató elő-
adása.



Lenti és Vidéke201 .9 május 9

HIRDETÉS



10 201 .9  májusLenti és Vidéke

A Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések című pro-
jekt keretében április 10-én a Megyeházán rendezték meg a III.
Zala Megyei Felzárkózási Fórumot (EFOP-1.6.3-17-2017-00004
„Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések”). A dele-
gáltak elfogadták a munkacsoportok idei munkatervét, személyi
változásokról döntöttek, s előadásokat hallgattak meg.

Körmendy Gál, a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. munkatársa
a Zala Megyei Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatáról szólt,
melynek során áttekintették a törvényi hátteret, elvégezték a
szükséges módosításokat, pontosították a szakképzési előírá-
sokat.

Zimborás Béla, a Zalaegerszegi Önkormányzat Humánigaz-
gatási Osztályának osztályvezető helyettese egy kérdőíves fel-

mérés alapján a megye településeit érintő szolgáltatási hiányokat
vette számba. Három járás adatait összesítve alapvető gondot
jelentenek a betöltetlen háziorvosi praxisok, emellett nő az igény
a bentlakásos szociális intézmények iránt.

A fórumon sikeres projektekről is beszámoltak. Az egyik a
„Nők a Göcsej és az Őrség szívében” című program, melynek
célja a hátrányos helyzetű nők álláshoz juttatása. Lukács Bálint
projektmenedzser kiemelte, hogy a 2020 júniusáig tartó projekt
égisze alatt hozták létre a megyeszékhelyen a Család és Karrier-
pontot, továbbá Zalában 34 fő vett részt szociális gondozó és
ápoló OKJ-s képzésen.

A nagykanizsai „Lumina-Lámpás” Tanoda program eredmé-
nyeit szakmai vezető összegezte. A tanodában 25Fehér Ildikó
hátrányos helyzetű roma fiatal felzárkóztatásával foglalkoznak,
akiknél minimális a lemorzsolódás, mivel a tanulmányi eredmé-
nyek mellett a diákok életvitelére is figyelmet fordítanak a
pedagógusok.

III. Zala Megyei Felzárkózási Fórum

Az előadók (balról): Körmendy Gál, Fehér Ildikó, Lukács Bá-
lint, Horváthné Szép Rózsa, a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének igazgatóhelyet-
tese és Zimboras Béla.

A fórum résztvevői.

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

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Lenti és Vidéke

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Digitalizálta működését a
Zalavíz Zrt., vízhálózatán és
víztisztító telepein online kom-
munikációs eszközöket és jel-
adó műszereket telepített,
amelyek a Telenor hálózatán
keresztül valós idejű adatokkal
és hozzáférhetőséggel támo-
gatják a vízmű irányítástechni-
kai, karbantartási és üzem-
biztonsági feladatait.

A Telenor Magyarország és
a Zalavíz Zrt. közleménye sze-
rint a térség 161 településének
ivóvízellátásáért és 99 telepü-
lés szennyvízkezeléséért fele-
lős zalaegerszegi székhelyű cég
szolgáltatási területén évente
közel 7,5 millió köbméter ivó-
vizet vételeznek, és több mint
7,5 millió köbméter szennyvíz
kezeléséről gondoskodik.

Közölték: a vízszolgáltató
digitális átalakítása és fejlesz-
tése közel félmilliárd forintos

Digitalizálta működését a Zalavíz Zrt.
Távoli vezérlés, beavatkozás is lehetővé válik

beruházást igényelt, ennek az
informatikai fejlesztések csak
a töredékét képezték. A rend-
szer üzemeltetése havonta kö-
zel 1 millió forintos költséggel
jár, a korábbinál lényegesen
magasabb színvonalon és na-
gyobb üzembiztonsággal – írták.

Az online berendezések
adatainak hálózati továbbítása
meggyorsítja a vízmű irányí-
tási folyamatait, és hatéko-
nyabbá is teszi azokat. A fel-
ügyeleti és a karbantartási
tevékenységekhez szükséges
információk és adatok meg-
szerzéséhez a szakembereknek
nem kell személyesen, egyen-
ként a gépekhez elmenni, min-
den rendszerinformáció azon-
nal, online láthatóvá és mér-
hetővé vált, és a megújult
rendszer a központból távoli
vezérlést, beavatkozást is lehe-
tővé tesz. A digitalizált víz-

A Zalavíz Zrt. 161 település ivóvízellátásáért és 99 település
szennyvízkezeléséért felel.

A Lenti Városi Könyvtár Szelfi című fotópályázatára két fő
is nevezett , tudtuk meg helyiZalabaksáról Gyovai Mariann
szervezőtől.

– A pályázat eredményhirdetését a húsvéti ünnepvárás
programunkkal kötöttük össze. A Zalabaksa Könyvtári Infor-
mációs és Közösségi Hely részéről Gerencsérné Fodor Márta
köszöntötte a Szelfi fotópályázat két résztvevőjét: Molnár
Viktóriát és Czenner Zoé Hannát, akik a könyvtárnak értékes
társasjátékot nyertek pályázatukkal – hangzott a tájékoztatóban.

A köszöntő után kézműves oktató azNagyari Katalin
írókázás technikáját mutatta be a megjelenteknek. Szülők és
gyerekek az oktató segítségével, e technikával készítettek kü-
lönböző motívumokkal díszített tojásokat. A tucatnyi résztvevő,
a tojásdíszítés mellett, a pályázaton nyert társasjátékot is
kipróbálta.

dj

Zalabaksai nyertesek

Írókázással készülnek a tojások.

230 db palántával bővítette levendula ültetvényét közösségi
kertjében a szilvágyi önkormányzat.

A levendula mellett a vöröshagyma, fokhagyma, petre-
zselyem, sárgarépa is már földbe került, az uborka és tök vetése
májusban lesz esedékes. A termelt zöldségfélék a rendezvé-
nyeken kerülnek felhasználásra, illetve elfogyasztásra.

A saját termelésű zöldségfélék szilvágyi rendezvényeken ke-
rülnek felhasználásra.

Bővült a levendula ültetvény

műtelepekkel kialakított valós-
idejű online kapcsolat az üze-
mi területek biztonságát is
támogatja, például a behatolás-

védelem vagy az esetleges sza-
bálytalan vízvételezések azon-
nali észlelésében – közölték.
(Forrás: )MTI

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Lenti és Vidéke

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Az akció a megjelenéstől a készlet erejéig érvényes!

Győrffy Balázs Nemzeti, a
Agrárgazdasági Kamara elnö-
ke tájékoztatóját hallgathatták
meg az érdeklődők a Cseszt-
regen tartott agrárfórumon.

– Az uniós agrártámogatá-
sok forrásaiból hazánk is ré-
szesedik és tapasztalataink

Ötven százalékos bővülés az agrárágazatban

szerint kiválóan fel is hasz-
náltuk ezeket a támogatásokat
– kezdte érdeklődésünkre tájé-
koztatóját az elnök. – Az el-
múlt nyolc évben akár az
exportot, akár a nemzetgaz-
daság asztalára letett teljesít-
ményt tekintjük, az 50 %-os

bővülést mutat, tehát szép pá-
lyát futottunk be, ezt óvnunk
kell és további fejlesztések is
szükségesek.

– Mi most a legfontosabb
feladatuk?

– Ki kell állnunk magun-
kért, a lehetőségek folytatá-
sáért, hiszen olyan elképzelé-
sek láttak napvilágot az unió-
ban, az Európai Bizottság
olyan javaslatot tett le az
asztalra, ahol a közös agrár-
politika büdzséjét érdemben
csökkentené, a migrációs tá-
mogatásokra pedig egy külön
kasszát nyitna. Ezért indítot-
tunk közösen a MAGOSZ -
szal egy aláírásgyűjtési akciót,
melyet óriási tömegekben
támogatnak a magyar gazdák.
Felhívnám a figyelmet, ha az
előbbi javaslat kapna létjogo-
sultságot, az nem csak a gaz-
dákat érintené, hanem a kör-
nyezetvédelmi, állatjóléti, élel-
miszerbiztonsági feltételek szi-
gorodásával, a támogatások

csökkenésével az élelmiszerek
drágulása vetíthető előre. Ezért
is nagyon fontos az EP-vá-
lasztáson való egységes véle-
ményalkotásunk.

Megyénk kiváló terület a
gazdálkodók számára, a föld-
területek, erdészetre, növény-
termesztésre, háztáji termelés-
re is alkalmasak, ezzel a va-
gyonnal kell jól sáfárkodnunk,
és tovább kell adnunk az utó-
kornak – szögezte le tájékoz-
tatójában ország-Vigh László
gyűlési képviselő:

– Azok a családok, akik a
mezőgazdaságra tették fel éle-
tüket, adják tovább ezt a ta-
pasztalatot, hogy gyermekeik,
unokáik megélhetése is biz-
tosítva legyen. Vannak erők
Brüsszelben, akik másként
gondolkodnak, nekünk az a
lételemünk, hogy előállítsuk
az egészséges élelmiszereinket
és megvédjük az érdekeinket –
tette hozzá beszédében a
miniszteri biztos.

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke és
Vigh László országgyűlési képviselő.

A lenti Civil Nyugdíjas
Klubon belül már több mint
fél éve működik a kreatív
csoport, tudtuk meg Császár
Dezsőtől, a klub elnökétől.

– A tagok a húsvéti ün-
nepre tojásfestést terveztek,
ehhez Horváth László pol-
gármester segítségét kértük,
akinek közreműködésével a
nagy gyakorlattal rendelkező
dobronaki tojásfestőktől kap-
tunk szakmai irányítást. A
hagyományőrző muravidé-
kiek bemutatták az általuk
használt díszítési és festési
technikákat. Tagjaink nagy
érdeklődéssel kapcsolódtak
be a munkába és már most
eldöntötték, hogy jövőre is
megszervezik ezt a progra-
mot. A klubtagok által ké-
szített tojásokból került a
Kolping Gondozási Központ
tojásfájára is.

Dobronakiak
Lentiben

Készülnek a hímes tojások.
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Sikeresen szerepeltek a
lenti középiskolások a XVI.
Középiskolás Közlekedésbiz-
tonsági Kupa versenyén. Ko-
vács László Györk r. hadnagy,
a Lenti Rendőrkapitányság
balesetmegelőzési előadója a
versenyről elmondta, egy
tesztlap kitöltésével helyben
kezdődött a verseny, majd a
kategóriák győztesei jutottak
el a megyei döntőbe.

– Személygépkocsi, segéd-
motoros kerékpár és kerékpá-
ros kategóriákban volt kiírva
a versenyünk, a két utóbbiban
Kaszás Kristóf (Lenti Lámfa-
lussy SZKI 10/A), illetve Vö-
rös László (Lenti Gönczi
10/A) jutott a döntőbe Len-
tiből, ahol aztán mindketten
harmadik helyezést értek el –
hangzott az előadó tájékoz-
tatójában.

– Hogyan zajlott a döntő?
– kérdeztük a versenyzőktől.

– Tesztlapokat kellett elő-
ször kitöltenünk, elsősegély,
bűnmegelőzés és KRESZ té-

Harmadik helyezések a megyei KKK versenyén
mákban, majd a gyakorlati
pálya következett – részletezi
Kaszás Kristóf.

– Számomra ez a szakasz
volt a legnehezebb, összetett
feladatok voltak, nem igazán
lehetett a szlalomozásra, rá-
zópados feladatra készülni –
vette át a szót Vörös László. –
A KRESZ eredményem na-
gyon jól sikerült, erre már
tudtam készülni, sok feladat-
sort kitöltöttem.

– Segédmotoros kerékpár-
ral már két éve motorozom, de
a pálya nekem is gondot oko-
zott – teszi hozzá Kristóf. – A
nyolcas formájú feladatot ne-
héz volt hibátlanul megoldani.

A két versenyző egyéb-
ként a jövőben tervezi a sze-
mélygépkocsiból, illetve na-
gyobb motorból való vizsgá-
zást is, kiváló eredményükért
pedig oklevelet, kupát, bale-
setmegelőzési csomagot és a
Technikai Kft. ajándékát, egy
5000 Ft-os tanfolyamked-
vezményt kaptak.

Balról Vörös László, Kovács László Györk r. hadnagy és
Kaszás Kristóf.
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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

Vörös tojótyúkok

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

Akció
Lenti állatpiac

2019. május 18.-án,
szombaton 7.00 órakor

650 Ft/db
Házhoz szállítva 700 Ft/db


