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Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület

A kommunizmus áldozatai-
nak emlékére szervezett meg-
emlékezést Lenti Város Önkor-
mányzata Honismeretiés a
Egyesület. A Városi Művelő-
dési Központban Simon Márta
egyesületi elnök érdeklődésünk-
re elmondta, hogy a 2000-es
Országgyűlési határozat dön-
tött a megemlékezés tartalmá-
ról, azóta Lentiben is méltó-
képpen felidézik a diktatúrák
áldozatainak emlékét:

– A kezdetekben még arra
is lehetőségünk volt, hogy szá-
mos szemtanút, az eseménye-
ket túlélő áldozatot meghall-
gassunk, sajnos erre az idő
előrehaladtával már kevés az
esélyünk.

A megemlékezésen Hor-
váth László polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket,

A kommunizmus áldozataira emlékeztek

majd Simon Márta foglalta
össze a diktatúrák egyházüldö-
ző tevékenységét. A témához
szorosan kapcsolódott Déri
Péter esperes, szentszéki bíró
előadása, aki tovább szűkítve a
történelmi kereteket Mind-
szenty József bíboros, herceg-
prímás meghurcolásáról beszélt:

– Mindszenty bíborost min-
den Isten- és emberellenes
rendszer üldözte – jelentette ki
kérdésünkre a helyi kötődésű,
lentiszombathelyi származású,
jelenleg a vasvári kerületért
felelős esperes. – Először
1919-ben került börtönbe,
illetve házi őrizetbe, majd
1944 őszén a nyilasok fogták
le, 1945-ben szabadult immár
veszprémi püspökként. Majd a
kommunisták következtek 1948
karácsonyán az elfogásával.

1956-ban szabadult a forrada-
lom által, majd az amerikai
nagykövetségre menekült.
1971-ben kellett elhagynia
szeretett országát. Nehezen, de
emelt lélekkel viselte az őt ért
hányattatásokat, mert tudta,

hogy Krisztus katonájaként,
papjaként, a többi vértanúhoz
hasonlóan jó úton jár. Hihe-
tetlen szenvedéseket élt át az
Andrássy út 60-ban harminc-
kilenc napon át.
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Az est előadói a polgármesterrel.

Közkívánatra újra indult a főzőszakkör . elsőSzilvágyon
alkalommal székelykáposztát, és a farsangi időszakhoz illően
négy fajta fánkot készítettek az asszonyok (szalagos fánk, for-
gácsfánk, rózsafánk és túrófánk). A főzőszakkör és nagyobb
rendezvények alkalmával kicsinek bizonyult a kultúrház kony-
hája, ennek bővítése folyamatban van, falkibontással és új
spájz építésével.

A férfiak a kultúrház udvarán a terepet készítik elő a ta-
vasszal megépülő felnőtt sportparkhoz, ehhez egy beteg fa
kivágása  és több fa  felgallyazása volt szükséges.

Főzőszakkör Szilvágyon
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Lentiben hagyomány, hogy mind az öt városrészben köszön-
tik az ott élő szépkorú lakókat. Februárban a település-mumori
részben került sor az első ünnepségre, majd ésLentikápolnán
Bárszentmihályfán is megtartották a rendezvényt.

Ezen alkalmakon az önkormányzat településrészi képviselői
– Mumorban , Lentikápolnán –,Ferenczi Róbert Vatali Ferenc
illetve polgármester is szólt az egybegyűltekhez.Horváth László

A város vezetője a szépkorúak köszöntése mellett ismertette
a városban az elmúlt időszakban megvalósult legfontosabb fej-
lesztéseket, valamint bemutatta a jövőbeni terveket és beszélt az
idei rendezvényekről, kiemelve az időseknek szóló eseményeket.

Mumorban a helyi gyerekek verssel, tánccal, zenés műsorral
készültek az időseknek, majd a tagjai éne-Trilla Kamarakórus
keltek ismert dalokat és teremtettek jó hangulatot előadásukkal.

Lentikápolnán az idősek napi ünnepségen a helyi gyerekek,
mint minden évben, úgy idén is színpadra léptek. Kedves műsorral
lepték meg a vendégeket az óvodások, verseket szavaltak a nagy-
szülőknek, majd a fiatalok színjátszó csoportja adott elő vidám
jelenetet. Az ünnepség második felében Somosné Farkas Edina
és operettműsorral szórakoztatta a közönséget.Somos Zoltán

Bárszentmihályfán alpolgármester arról isDrávecz Gyula
szólt, hogy idén tervezik a 10 éve felállított fűzsátor felújítását,
valamint a temetőben a hősök útjának visszaállítását. Itt a műsor-
ban felléptek a művészeti iskola hegedű tanszakos növendékei,

Az időseket köszöntötték

Lentikápolnán a helyi gyermekek adtak műsort.

Bárszentmihályfán Somosné Farkas Edina lépett fel férjével.

Lendvajakabfa Község Ön-
kormányzata egy megbeszé-
lést követően úgy döntött,
hogy amennyiben igény merül
fel, a nyugdíjasok számára
biztosítani kívánja a jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtás
adta lehetőségeket – tájékoz-
tatta lapunkat a faluEgri Éva,
polgármestere.

– Balláné Kulcsár Mária
jegyző asszonnyal egyeztetve
a támogatás formáját is kita-
láltuk, ezúton is köszönjük a
segítségét. Az elképzelés meg-

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Lendvajakabfán is bevezették

valósult, s örömünkre szolgál,
hogy hat nyugdíjasunkból mind
a hatnál átadásra és felsze-
relésre került az eszköz. A
felszerelést közös tájékoztató
előzte meg az önkormányzat
épületében. Reméljük, hogy
mindenki hozzászokik az esz-
közhöz és használatához. Örö-
münkre szolgál, hogy nagyobb
biztonságban tudhatjuk a
településen élőket. Köszönjük
a Lenti Kolping Gondozási
Központ dolgozóinak a se-
gítséget.

A fotó a tájékoztatón készült az önkormányzat épületében.

A hagyományoknak meg-
felelően naptári formába ren-
dezve tájékozódhatunk a Len-
ti és térségi programokról a
napokban megjelent Lenti
Programfüzet oldalain. A meg-
jelenésről és tartalomról Hor-
váth László polgármester tar-
tott tájékoztatót:

– A nemzeti ünnepeinket,
azok helyi megemlékezéseit,
városi és civilszervezeteink,
intézményeink által szervezett
ünnepek sorát tartalmazza ez
a füzet – kezdte a legfon-
tosabbakkal a polgármester. –
Mindegyik esemény egy-egy
fotóval van illusztrálva, benne
a polgármester ajánlásával,
sőt városunk új logója is lát-
ható benne. Mintegy hatezer
példányban jelent meg a füzet
– egyébként angol és német
nyelven is –, minden térségi
háztartás kapni fog belőle és a
muravidéki testvértelepülések-
re is viszünk majd példányo-
kat. A legnagyobb érdeklődést
kiváltó programokra hivat-
kozva megemlíteném a Lenti

Megjelent a Lenti Programfüzet
Táncversenyt áprilisban, ugyan-
ekkor az először megrende-
zésre kerülő Szent György
Napi Turisztikai Vásárt, a már
bejáratott és nagy sikerrel fo-
lyó Lenti Nyári Esték rendez-
vénysorozatát, ahol ismét sztá-
rok koncertjeit kísérhetik fi-
gyelemmel különböző zenei
műfajokban az érdeklődők. A
teljesség igénye nélkül itt lesz
Peter Sramek, Szikora Róbert
és az R-Go, Operett Gála, te-
hát sokféle előadó szórakoz-
tatja majd a nagyérdeműt.
Megtaláljuk sportszervezeteink,
a kerékpáros és futóegyesü-
letek programjait, a városré-
szek és például a lovászi Kan-
tin Fesztivál programjait is.
Nagy eseményünk az Őszi
Fesztivál a hagyományos és
sok résztvevőt vonzó főzőver-
sennyel és idén Nagy Feró
koncerttel. Mintegy 150 prog-
ramot tartalmaz a füzet, na-
gyon bízunk benne, hogy
mindenki megtalálja benne az
érdeklődésének megfelelőt.
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Horváth László a programfüzettel.

majd a városrész szülöttje, Somosné Farkas Edina és férje, So-
mos Zoltán operettműsorának tapsolhatott a közönség.

A rendezvények zárásként pedig a városrészi önkormány-
zatok látták vendégül az ünnepelteket.

A lentiszombathelyi és a máhomfai városrészekben március
második felében köszöntik az időseket.
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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

Az „Erő- és munkagépek beszerzése Zalabaksa és térségé-
ben” című projektre még 2017. elején nyújtott be támogatási
igényt vezetésével aZalabaksa Község Önkormányzatának
négytagú konzorcium (Zalabaksa, ésKerkabarabás, Pusztaapáti
Szilvágy Horváth Ottó), tájékoztatott megvalósuló projektjükről
polgármester. A Vidékfejlesztési Programban meghirdetett pályá-
zati felhívás célja, hogy az önkormányzati tulajdonban és va-
gyonkezelésében lévő utak kezeléséhez, karbantartásához szük-
séges erő- és munkagépeket szerezzenek be az együttműködő
partnerek.

2018. március végén kapták meg az értesítést az összesen
19 999 991 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás oda-
ítéléséről, amelyhez 10%-os önrészt kellett biztosítani minden
résztvevő konzorciumi partnernek.

– Zalabaksa egy traktort és egy nagy teljesítményű szárzúzót,
Kerkabarabás önkormányzata egy padkakaszát, Pusztaapáti egy
tolólapot, míg Szilvágy település egy sószórót szerzett be,
amellyel minden olyan eszköz rendelkezésre áll a négy tele-
pülésen, amellyel költséghatékonyan tudják megoldani a kezelé-
sükben lévő utak és környezetük kezelését – részletezte a beru-
házást a polgármester. – A települések az eszközök szakszerű ke-
zelésének biztosítása érdekében vállalták egy fő foglalkoztatását
is, aki a korszerű géppark használatával el tudja végezni a
külterületi földutak karbantartását, rendezését, szükséges kaszá-
lási munkákat, de télen a síkosságmentesítést is biztosítani
tudják.

Közös fejlesztés valósulhatott meg
Zalabaksa, Kerkabarabás, Pusztaapáti és Szilvágy összefogott

A támogatás segítségével megvalósított beruházással a négy
együttműködő önkormányzat a következő legalább öt évre saját
erőforrásból tudja biztosítani a települések külterületi úthálóza-
tának kezeléséhez szükséges feltételeket, javítani az itt található
mezőgazdasági területek és zártkerti ingatlanok megközelíthető-
ségét, ami hozzájárul a vidék élhetőségének javításához is.
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A települések polgármesterei a beszerzett gépekkel. Balról
Németh Árpád, Pusztaapáti, ifj. Pál István, Kerkabarabás,
Péntek Katalin, Szilvágy és Horváth Ottó, Zalabaksa.

Az idén immár a harmadik
rendezvényét tartotta a Lenti
Kertbarát Kör Egyesület Rösz-.
ler Attila elnök elmondta,
hogy a szőlőben már megta-
nulták, gyakorlattal rendelkez-
nek a gazdák a metszést ille-
tően, ám a fiatal gyümölcsfák
koronájának alakítása, a tava-
szi metszése még sokuknak
gondot okoz.

– Horváth József tagtár-
sunk máhomfai-teskándi hegyi
birtokán vagyunk, amit egy
kisebb botanikus kertként is
felfoghatunk az itt lévő növé-

Metszési bemutató
nyek sokasága láttán. Ma Mi-
hályka Gábor kertészmérnök
fogja megmutatni nekünk a
tudnivalókat különböző élet-
korú és nagyságú gyümölcsfán
– mondta az elnök.

Az eseményen kiemelést
kapott, hogy azért kell már a
gyümölcsfa korai, növekvő
szakaszában a korona kiala-
kítására ügyelni, mert később
sokkal nagyobb beavatkozás-
sal, károkozással tudjuk ugyan-
ezt megtenni.

– Mielőbb elcsípjük a ko-
rona kialakítását, annál jobb,

hiszen kevesebb ideig tart a fa
növekedése során a megfelelő
korona létrehozása – hallhat-
tuk Mihályka Gábor kertész-
mérnök megfogalmazásában.

– Milyen hibák fordulnak
elő?

– Hiba az, ami vagy a nö-
vények, a gazdának vagy épp
az esztétikumnak nem megfe-
lelő. Például hiba, ha nincs az
ágvilla a tövénél rendesen ki-
vágva és akkor bekorhadásra
nyílik lehetőség, vagy ha felső

ágnak konkurensei nincsenek
rendesen elcsípve.

– Van olyan gyümölcsfa,
amit nem kell metszeni?

– Az őshonos gyümölcs-
fáinkat valóban nem kell met-
szeni, csak esetleg igazítani,
de a csonthéjasokra a betegsé-
gek miatt akkor is oda kell
figyelnünk. A természetes szel-
lőzöttséget, napfény hozzáfé-
rést minden növények bizto-
sítani kell.

(d)

Mihályka Gábor kertészmérnök metszési bemutatója.
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A Civil Nyugdíjas Klub
idén is megtartotta a már ha-
gyományos farsangi összejö-
vetelét Lentiben. A tagok több-
sége ilyenkor ötletes jelme-
zekbe öltözik. A rendezvény-
re több csoport készült és

Farsangoltak…

adott elő különböző műsor-
számokat.

Császár Dezső, a klub
elnöke még elmondta: követ-
kező programjuk a nőnapi
ünnepség lesz.

(d)

Vidám jelmezes műsorokkal készültek.

Lentiben ünnepélyes meg-
nyitóval kezdődött meg az
Arany János Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
színes programokat kínáló is-
kolahete.

A rendezvényen Tóth Sán-
dorné, az intézmény február-

Iskolahét az „Aranyban”
ban kinevezett vezetője kö-
szöntötte a megjelenteket, fel-
idézve a névadó életútját. Ez-
után a 3. és 4. évfolyamos diá-
kok műsorát tekinthette meg az
iskola közössége és a vendégek.

A programok közt Szekeres
Frigyesné, az Utassy-kör vers-

mondója tartott rendhagyó órát
az alsósoknak, majd táncházba
invitálták a diákokat. A sport-
napon zenés tornával indult a
délután a tornateremben, majd
a tanárok a diákok ellen ját-
szottak röplabdamérkőzést. Ren-
deztek továbbá játékos nyelvi-
irodalmi vetélkedőt az alsósok
részvételével, illetve versmondó
versenyt a felső tagozatos tanu-
lóknak, majd cselgáncsbemu-
tató, kézműves foglalkozások
és közismereti vetélkedő várta
a gyerekeket, Magyarország,
szeretlek! címmel. Az iskolahét
díjkiosztóval, majd a Kishétrét
zenekar koncertjével zárult.

A programba a város óvo-
dásait is bevonták: rajzver-

senyt hirdettek nekik, illetve
játékos foglalkozásra várják
őket.

Az iskolahét programjai-
hoz kapcsolódóan adtak közös
koncertet a lenti művészeti is-
kola növendékei és a lendvai
zeneiskolások a művelődési
központ színháztermében.

Az esten a lenti növendé-
kek kezdték a zenélést: fuvola-,
furulya-, ütő-, gitár-, zongora-,
tenorkürt-, trombita-, hegedű-
és citera-előadásokkal léptek
színpadra, majd népi játékkal
és néptánccal zárták a fellé-
pésüket. A lentiek két blokkja
között a lendvai zeneiskola
diákjai hasonló produkciókat
mutattak be.

A képen Nyéki Vivien Mária és Horváth Karolina ír népdalt ad-
tak elő fuvolán a művészeti iskolák közös koncertjén.

A közelmúltban tartotta éves borver-Rédics Kertbarát Köre
senyét. A muravidéki és lenti gazdákkal kiegészült borbírálatról
Gaál Károly elnököt kérdeztük:

– 59 bormintát bíráltak, 14 érte el az arany fokozatot. 9 arany
a saját, helyi gazdák bora, természetesen muravidéki tagjainkat
is számolva. A további 24 ezüst, amely szinte határeset a
legkiválóbb borok felé. Áprily Kovács Krisztina, Dénes Miklós

Szép eredményeket értek el a rédicsi gazdák
Éves munkájuk gyümölcse került bemutatásra

Lentiből, Cuk Lajos és Felső Alen Lendváról alkotta a négytagú
zsűrit.

Az elnök még hozzátette, hogy a borbírálat az egyik legfon-
tosabb esemény az egyesület életében, egész éves munkájuk
gyümölcse kerül bemutatásra, megmérettetésre. Az idén
előfordultak kénezési, vagyis túlkénezési problémák, de a zsűri
az értékelés mellett hasznos tanácsot is adott a tagságnak.

– Nagyon pozitív a véleményem a rédicsi borbírálat után,
folyamatosan figyelemmel kísérhetem a helyi borokat, a borá-
szok szakértelmének fejlődését – mondta Cuk Lajos borász, zsű-
ritag. – A közelmúltban a Magyar Borakadémia jóvoltából Bor-
deauxban vehettem részt egy szakmai úton. Úgy gondoltam,
hogy a borászat lényegét már ismerem, de amit ott láttam, rá-
döbbentett, hogy még lehet mit tanulni. Ez az üzenete a mai
versenyünknek is.

A rédicsi borbírálaton polgármester a „FaluSoós Endréné
bora” kitüntető címet is átadta. termelő EzerfürtűVörös Attila
borával és Ezerfürtű Muskotály Cuvée borával is aranyérmet ért
el, az előbbi a legjobb helyi bor minősítést is megkapta.

– Lentihegyen foglalkozom családi gazdaságunkban a borter-
meléssel, édesapám örökségén járva folytatom ezt a hagyo-
mányt, bízva abban, aki csak megkóstolja meg lesz elégedve
munkámmal – részletezte a siker titkait Vörös Attila.

A rédicsi borverseny helyi aranyérmesei balról: Vörös Attila,
Varga Zoltán, Lenner Gábor, Dénes Balázs, Völgyi Ferenc.
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A 100 éves jubileuma alkalmával újra kaphatók aZTE
Zalatáj Kiadó korábban megjelentetett, a klubbal kapcsolatos
könyvei, kiadványai.

A , a , a ,Megkoronázva ZTE-mozaikok Bajnokcsapat A nagy
csapat I-II. megvásárolható a szerkesztőségben (Zalaegerszeg,
Kosztolányi tér 1/B) munkanapokon 8-15 óráig, illetve után-
véttel.

Érdeklődni lehet a 30/378-4465-ös telefonon.

A ZTE 100 évére emlékezve

A 2019-es önkormányzati választáson kapott bizalmat Nagy
István, Nemesnép új polgármestere. Az új testület nagy lendü-
lettel látott munkához, a folyamatban lévő és az új feladatok
megoldásának.

– Október végén megrendeztük a gesztenye fesztivált, majd
az idősek napját, karácsonyi ünnepségre került sor és szil-
veszteri mulatsággal búcsúztattuk a 2019-es esztendőt – mond-
ta lapunknak a polgármester.

Már az új esztendőben, januárban tablet tanfolyamot indí-
tottak, amit – a nagy érdeklődésre való tekintettel – hamarosan
újabb követ a faluban. A nyertes pályázatok kivitelezése
(traktor vásárlása, garázs épületének és utak felújítása) jelenleg
folyamatban van.

A nőnapi ünnepség után, március 14-én önkéntes szemét-
szedésre kerül sor, amit közösségépítő bográcsozással kötnek
össze.

– Szeretnénk a faluképet javítani, ezért fák és virágok
ültetésére is sor kerül – folytatja Nagy István. – Azt gondolom,
hogy a polgárok megszólítása, a kommunikáció jó úton halad a
faluban, ezt mutatja a klubunk és a könyvtárunk újbóli be-
indítása és kinyitása.

A kommunikáció fontossága Nemesnépen

Mintegy 4,8 milliárd forint
bevételi és kiadási főösszeggel
fogadta el a képviselő-testület
Lenti idei költségvetését, 2,4
milliárd forint kapcsolódik
európai uniós pályázatokhoz,
melyből 1,7 milliárdot előleg-
ként már az elmúlt években
lehívtak. A költségvetési ren-
deletben működési hiányt vál-
tozatlanul nem terveztek.

Mint azt Horváth László
polgármester tájékoztatóján el-
mondta: igyekeztek a költség-
takarékos gazdálkodáshoz iga-
zított költségvetést kialakítani.
A helyi adókból származó ter-
vezett bevétel összege 664
millió forint. Az idegenfor-
galmi adó növekedésére szá-
mít az önkormányzat, ennek
mértéke idén januártól 500 fo-
rint egy főre vendégéjsza-
kánként.

A kiadások közt nagy tétel
az intézmények költségvetése,
illetve a pályázatok. Mintegy
másfél milliárd forint összeg-
ben terveztek beruházást, me-
lyek közül a zöldváros projekt
költsége meghaladja a 720
millió forintot, a pályázatok-
hoz kapcsolódó felújítások
összege pedig megközelíti az
500 milliót.

Közel 5 milliárd forintból gazdálkodik idén Lenti önkormányzata
Rendelkezik az önkor-

mányzat folyószámla-hitelke-
rettel, éven belül 250 millió
forint áll rendelkezésre. A
város hiteleit – melyek közül a
legnagyobb tétel a gyógyfürdő
fejlesztéshez és a szállodaépí-
téshez kapcsolódik – a meg-
állapodások szerint törleszti az
önkormányzat.

Emellett a vízi közművek
energiahatékonyságának fej-
lesztéséről is tárgyaltak a kép-
viselők nemrég. A városban
2021 végéig zajlik le a vízi
közművek energiahatékonysá-
gi fejlesztése, egy a Zalavíz
Zrt. vezető partnerségével meg-
valósuló projekt keretében. A
pályázat teljes összege mint-
egy 65 millió forint, és főként
eszközbeszerzésre nyílik lehe-
tőség keretei között. A költsé-
gek 50 százalékát az önkor-
mányzatok önrészként saját
forrásból biztosítják. Lentiben
a projekt keretében kicserélik a
Lenti-hegyi átemelő szivattyút,
valamint gépészeti és irányí-
tástechnikai rekonstrukció zaj-
lik le. Az önkormányzatot ter-
helő költség mintegy 5 millió
forint.

A lakáshoz jutás helyi tá-
mogatásáról is döntött a testület

nemrég. A támogatás célja a
nehéz lakáskörülmények kö-
zött élők segítése. A kérelmek
kifejezetten méltányossági ala-
pon nyújthatók be. A jelenlegi
helyi lakáskínálatot figyelem-
be véve leginkább használt la-
kás vásárlására van lehetőség,
melyek többségében még felújí-
tásra, korszerűsítésre szorulnak.
Tekintettel arra, hogy a kérel-
mek elbírálására évente egyszer
kerül sor, és a kérelem benyúj-
tása előtt megvásárolt lakásra
visszamenőlegesen nem állapít-
ható meg lakásvásárlási támoga-
tás, ezért a város népességmeg-
tartó képességének javítása érde-
kében a támogatás a továbbiak-
ban kérhető lakás felújításához,
valamint korszerűsítéséhez is.

Elvégezhető a korszerűsí-
tés a lakás komfortfokozatának
növelése céljából (víz-, csa-
torna-, elektromos-, gázközmű
bevezetése, illetve belső háló-
zat kiépítése, valamint fürdő-
szoba létesítése olyan lakás-
ban, ahol még ilyen helyiség
nincs). Támogatható a közpon-
tosított fűtés kialakítása vagy
cseréje (beleértve a megújuló
energiaforrások alkalmazását
is), valamint az épület szige-
telése (hő-, hang-, illetve víz-
szigetelési munkák egyaránt),
a külső nyílászárók energia-
takarékos cseréje, illetve a tető
cseréje, felújítása, szigetelése
is. A kérelmek benyújtási ha-
táridejét március 16-ig meg-
hosszabbították.

A Városháza Lentiben.

A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, )Pacsa és Környéke
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

Szeretnék a faluképet javítani
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Lentiben Arany János, az
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolában és a
Vörösmarty Mihály Általános
Iskolában is megtartották
március elején a hagyomá-
nyos farsangi rendezvényeket.
Az intézményekben a gyere-
kek és a pedagógusok együtt
vonultak a felvonuláson.

A Vörösmarty suliban e
napon nagy népszerűségnek
örvendett a Diákposta, a ki-
sebbeknél a zsákbamacska, és
mindenki nagyon várta a tom-
bolasorsolást, a jelmezesek
felvonulását. A sok finom sü-
tiről a szülők gondoskodtak. A
kitűnő hangulat megala-
pozásáról, a nyitótáncról idén
a nyolcadik évfolyam 30
táncosa és a negyedik osztá-
lyosok gondoskodtak. Az idei
farsangon tíz osztály csopor-

Farsang az iskolában
Remek volt a hangulat

tosan öltött jelmezt, összesen
332 jelmezes diák és 36 fel-
nőtt vett részt a jelmezes fel-
vonuláson. A tombolasorso-
lást követően a nyolcadikosok
által szervezett diszkó zárta a
fergetegesen jó hangulatú
napot.

Az Arany János iskolában
is remek hangulatban telt a
farsang. A hetedik évfolyamos
diákok palotást, a nyolcadiko-
sok pedig keringőt táncoltak a
program kezdetén. Ezután az
iskola közössége jelmezbe
bújt, kik csoportosan, ki egyé-
nileg vonultak fel, a gyere-
kekhez a pedagógusok is csat-
lakoztak, több társaság vidám
produkciót is bemutatott a
közönségnek. A legötleteseb-
ben kivitelezett jelmezeket,
illetve jelmezeseket édesség-
gel díjazták.

Az Arany-iskola 4. b osztálya, Drávecz Gyula és Koncz Andrea
pedagógusokkal perui indiánnak öltöztek.

A vörösmartysok több táncot is előadtak a farsangon.

Tőzike fesztiválra várták az érdeklődőket Lentiben március
elején a közösségi célra kialakított gasztroudvarba.

A programban kézműves vásár, helyi termékek, ételkóstoló,
szakmai előadások és kulturális műsor is szerepelt.

A megnyitón polgármester köszöntötte a lá-Horváth László
togatókat és bemutatta azt a turisztikai fejlesztéseket célzó ma-
gyar-szlovén projektet, melynek keretében a fesztivál is meg-
valósult.

– A program célja, hogy a Lenti és szlovén partnerünk, Mo-
ravske Toplice közötti régió turisztikai vonzerejét növeljük,

Tőzike fesztivál Lentiben
A szlovén-magyar határ menti térség apró csodáit mutatták be

elsősorban új elemekkel – tájékoztatott Horváth László. – Az
újonnan kialakított csomagkínálat a térség apró csodáira épül,
ilyen a tőzike, a bodza, a hajdina, az orchidea, valamint a tündér-
kertek. Emellett a rendezvények helyszíneire is igyekszünk
felhívni a figyelmet, hiszen Lenti és a szlovén település kör-
nyéke is gazdag természeti szépségekben, továbbá a térség ener-
giaparkjait is bevontunk a kínálatba.

A polgármester hozzátette, hogy a programnak helyt adó
gasztroudvart felújítás után tudták a közösség szolgálatába állíta-
ni. Az elmúlt időszakban több eseménynek is otthont adott, az
épített kemence külön hangulatossá teszi a helyet.

A Helyi Értékek Házában előadásokra került sor a tőzikéről,
a vadvirágok nemesítéséről és a medvehagyma lelőhelyeiről,
illetve felhasználásáról is hallhattak az érdeklődők, valamint
medvehagymás ételeket kóstolhattak.

A fesztiválon kézművesek, helyi termelők kínálták por-
tékáikat a különféle ízesített csokoládéktól a pálinkáig, s a kora
tavaszi növények felhasználását előtérbe helyező ételkóstoló
tette teljesebbé a kínálatot. Bemutattak több kiadványt, melyek-
ből a város és a környék turisztikai kínálatát ismerhették meg a
fesztiválba bekapcsolódók, de receptkönyv és az erdők-mezők
virágairól szóló ismeretterjesztő füzet is készült. A gyerekeket
pedig szabadtéri környezetismeret-órára invitálták a közeli park-
erdőbe.

Zárásként a kulturális műsorban fellépett a völgyifalui Pün-
kösdi Rózsa Citerazenekar Kiskerka Táncegyüttesés a lenti is.

Horváth László polgármester nyitotta meg a tőzike fesztivált.
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Az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Prog-
ram által támogatott Go in nature projekt 2017. március 1-jén
indult és 2020. február 29-ével zárul, amelyben Csesztreg Köz-
ség Önkormányzata projektpartnerként vett részt a Zalaerdő Zrt.,
a Honlapocska Közhasznú Nonprofit Kft., Muraszombat Város
Önkormányzata és a Zveza tabornikov Pomurja szervezetekkel
közösen. A projekt teljes költsége 1. 104.783.9 € volt.
A projektpartnerek által lefedett terület gazdag természeti for-
rásokban és értékekben, amelyek felhasználására lehetőség van,
sőt óhajtott ezeket a térség fejlesztésére felhasználni. Ezért a
projekt az ún. zöld ill. fenntartható (természetbarát) turizmus
fejlesztését tűzte ki célul. A projekt által vizsgált programterület
alapvető kihívása volt, hogy miként lehetne a védett területek
fenntartható használatát és a természeti örökség értékeit a
helyi, mindenekelőtt vidéki szolgáltatókkal és termékkínálókkal
együtt egy olyan értékesítési szempontból figyelemfelkeltő, a
fenntartható elvek szerint kialakított turisztikai csomaggá alakí-
tani, amely tágabb körben integrálható a régió egységes, felis-
merhető, egyedülálló kínálatába. A projektrégió védett termé-
szeti térségeiben a projektben kiépítésre kerültek olyan környe-
zetbarát turisztikai infrastruktúrák, amelyek a természeti élmé-
nyeket a biodiverzitás sokszínűségével összekötve nyújtják. A pro-
jektben megvalósított fejlesztésekkel idecsalogathatjuk a látoga-
tókat, akiket az ilyen páratlan formában látható természet felku-
tatása különösen vonz. Mivel e térségek között kicsik a távolsá-
gok, a látogatóknak lehetősége van, hogy ezeket gyalog, kerék-
párral, vonattal, ill. nyilvános közlekedéssel közelítsék meg, érjék el.
Csesztreg Község Önkormányzata a projekt keretében felújította
az István Gizella tornyot a Csesztregi Szabadidőparkban, amely

újra szabadon látogatható. Ugyanitt került kialakításra a Ka-
kukkvirág tanösvény, amely játékos módon mutatja be a terület
jellemző élővilágát, természeti kincseit. A tanösvény vezető figu-
rája a díszes légivadász segíti a bejárás során a kisebb korosz-
tályt a tájékozódásban, feladatok megoldásában. A tanösvény
táblák az ismeretterjesztő anyagok mellett jól elkülöníthető alsó
sávban kiegészítő interaktív játékokat tartalmaznak. A tóparti
kör kb. 1000 m hosszú, kisgyerekekkel is bejárható. Az élmé-
nyeket bővíti az útvonal mellé telepített mYnest madár-
megfigyelő állomás, amin a gyerekek kívül-belül játszhatnak, a
felső toronyrészbe bezárkózva pedig el tudnak rejtőzni és a
detektívüvegen keresztül a környezetet kiválóan meg tudják fi-
gyelni anélkül, hogy a madarak észrevennék őket. Csesztreg Köz-
ség Önkormányzata a projekt keretében gyerektáborok lebo-
nyolításához háromféle tematikát (öko, természetbúvár, hor-
gász) készítetett el, amely e témájú táborok lebonyolítását segí-
ti, illetve eszközöket szerzett be (kerékpárok, sátrak, távcsövek,
horgászfelszerelések, biológiai mikroszkópok, iránytű-tájolók,
csillagászati távcső, időjárás megfigyelő meteorológiai állomás),
amelyek a táborok programját színesítik. A csesztregi partner
gondozásában kialakításra került a Go in nature Zala mobil
applikáció 3 nyelven túra útvonalakkal, mely tartalmazza a
Muravidék, illetve Zala megye zöldturisztikai kínálatának bemu-
tatását, valamint az Őrség-Hetés bemutató kiadványt 2 nyelven-
játékos feladatokkal, térképpel.
A Go in nature projekt (Projektszám: SI HU35) az Interreg V-A
Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program keretében, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával való-
sult meg.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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A kék különféle árnyalatai
láthatók leg-Kovács Zoltán
újabb fotókiállításán ,Lentiben
a városi könyvtárban. A képek
a horvát tengerpart egy sze-
letének kék színeit mutatják
meg.

– Öt év munkája látható az
Az Egy szín: KÉK című tár-
laton – mondta Kovács Zol-
tán. – Dalmácia egy bizonyos
partszakaszát fényképeztem
Baska Voda és Makarska tér-
ségében, és több száz felvétel
készült ez idő alatt, próbáltam
most a számomra legkedve-

A kék árnyalatai
Fotókiállítás Lentiben

sebbeket kiválasztani. A kon-
cepció, ami összefűzi a ké-
peket, a kék szín, hiszen e
színnek számtalan árnyalata
figyelhető meg ezen a part-
szakaszon. Úgy gondoltam,
hogy egy partszakaszt fotózok
évről évre, figyelve annak
változásait, hogy milyen a
tenger a napsütésben, borús
időben vagy éppen mikor vi-
har érkezik. Ezt a tapintható
természetet szerettem volna
megörökíteni.

A kiállítás március 28-ig
látható a könyvtárban.

Kovács Zoltán a kiállításon képeivel.

A egykori dolgozói tartottak csapatépítő összetar-Zala Volán
tást február végén Lentiben, a mumori tekézőben. Több mint
harmincan gyűltek össze a baráti rendezvényre az összetartó
nyugdíjas közösség tagjai.

Póka István főszervező elmondta, hogy nagyon jó csapatként
működtek együtt az aktív években buszvezetők, irodai dolgozók,
és ma is ápolják a kapcsolatot egymással.

– A munkás évek alatt is együtt jártunk kirándulni, nyaralni,
együtt szórakoztunk a bálokban, majd egyre többen nyugdíjasok
lettünk és arra gondoltunk, hogy nem kellene szétszélednünk,
hanem inkább folytassuk az összejárást. Már 9-10 éve évente
többször találkozunk, februárban általában sportnapot tartunk,
ahogy most is, nyáron pedig kirándulunk.

A megye számos településéről érkeztek egykori volánosok
Lentibe. A zalaegerszegi arról beszélt, hogyKovács Erzsébet
nagy öröm újra látni azokat a kollégákat, akikkel éveken át
együtt dolgoztak. A társaság évről évre bővül, csatlakoznak hoz-
zájuk az újonnan nyugdíjba vonultak.

– A sportnap nem a versengésről szól, de a legjobbakat azért
díjazzuk is, majd közös ebéddel és beszélgetéssel töltjük a napot
ilyenkor – folytatta.

– Annak idején a pihenőben jókat beszélgettünk, megismer-
tük egymást, ezért is volt meg az igény arra, hogy folytassuk a
közös programokat – mondta Póka István.

Gyarmati Tiborné 40 évet dolgozott a Volánnál, szintén szép
emlékeket őriz. Mint mondta: nehéz nem elérzékenyülni, ha
visszagondol a közösen eltöltött időkre.

A munkában töltött évekre emlékezve
– Igyekszünk aktívak maradni nyugdíjasként, ezért jók ezek

az összejövetelek, a kirándulások, mindig nagyon várjuk, és a
legfontosabb, hogy találkozunk, és tudjuk, hogy mi történik
közösségünk tagjaival.

A volános nyugdíjasok csoportképe.

Az idei év már a negyedik,
amikor a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) külön kérés
nélkül készíti el több millió
ember személyijövedelemadó-
bevallási tervezetét. A folya-
mat tehát automatikus, éppen
ezért nem kell a kedvezmé-
nyekre jogosító igazolásokat
beküldeni a NAV-hoz és nem
kell kérni a hivatalt a bevallás
tervezetének elkészítésére sem.

Az szja-bevallási tervezet a
tavaly megszerzett jövedelmek-
ről szóló kimutatás, amit a

A NAV nem kér igazolást a tervezethez
munkáltatók, kifizetők által év
közben megadott adatokból
állít össze a NAV. A hivatal ki-
számítja a jövedelmet terhelő
adót, számításba veszi az év
közben levont adóelőleget és
az év közben igénybe vett ked-
vezményeket. Akinek nincs ügy-
félkapuja, az adóbevallási ter-
vezetének postázását március
16-án éjfélig kérheti, akár SMS-
ben is. Az elkészült tervezete-
ket a NAV tértivevényesen áp-
rilis 30-áig küldi el postán az
igénylőknek.

Azoknak, akik a tervezet
adataival egyetértenek és nem
kell azt kiegészíteniük egyéb
olyan adattal, ami az adóköte-
lezettséget érinti, nem kell ten-
niük semmit – az egyéni vál-
lalkozókat, az áfás magánsze-
mélyeket és a mezőgazdasági
őstermelőket kivéve – ugyanis
a tervezetből 2020. május 20-án
automatikusan bevallás lesz.

Azoknak viszont, akik sze-
reztek tavaly olyan jövedelmet
(például ingatlan-bérbeadásból
származó jövedelem), amiről a
NAV-nak nincs tudomása,
vagy jogosultak olyan kedvez-
ményre (első házasok kedvez-
ménye, betegségek után járó

személyi kedvezmény, családi
kedvezmény), amit év közben
nem érvényesítettek és ezt most
a bevallásban egy összegben
igényelnék vissza, a bevallási
tervezetet maguknak kell mó-
dosítaniuk a rendelkezésükre
álló igazolásaik alapján, vagy
önállóan kell a bevallást el-
készíteniük május 20-áig.

A kedvezményre vonatkozó
igazolást, mint például a szemé-
lyi kedvezményre való jogosult-
ságot alátámasztó orvosi igazo-
lást, nem kell beküldeni a NAV-
hoz, azt az adózónak kell meg-
őriznie az elévülési idő végéig.

NAV Zala Megyei Adó- és
Vámigazgatósága
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„Lélek vagyok, élni sze-
retnék” címmel Radnóti Mik-

lós költő utolsó hónapjait idéz-
te a közönség elé minap Tóth

Péter Lóránt előadó, a Lenti
Városi Könyvtárban tartott mű-
sorában. A következő beszél-

„Lélek vagyok, élni szeretnék”
Verses est Radnótiról

getésből az is kiderül, miért
nevezi magát az előadó vers-
vándornak:

– Radnóti Miklós életéből,
költészetéből merítettem a mai
előadások anyagát, „Lélek va-
gyok, élni szeretnék” címmel

egy rendhagyó irodalom órára
is sor kerül középiskolásoknak
– árul el részleteket műsoráról
az előadó. – Radnóti születé-
sének 110. kerek évfordulóját
ünnepeltük tavaly és 75 éve
halt meg. Tulajdonképpen egy
útibeszámolót is tartok, ugya-
nis tavaly az évforduló kap-
csán, a költő és a bori mun-
kaszolgálatosok tiszteletére au-
gusztus 31. és szeptember 24-e
között végigjártam az erőltetett
menet útját Bortól egészen
Abdáig.

– Milyen lelki töltetet adott

egy ilyen út?

– Rengeteg szép élmény és
pillanat kísért az úton. Nem
csak az volt a célom, hogy
fizikailag végigjárjam ezt az
útvonalat, hanem hogy meg-

töltsem élettel a halálmenetet.
A háromezerkétszáz emberből
ezerhatszáz érkezett meg Ab-
dára, feleződött a menet. Viszont
azt is tudtam hetvenöt év táv-
latából, hogy ezen már változ-
tatni nem lehet, ezért minden
magyarlakta településen meg-
álltam (egy nap akár két-három
helyszínen is) és a helyiekkel
közösen emlékeztünk meg Rad-
nótiról. Mindez egy kicsit kö-
zösségépítő is volt, és így ér-
tettem az életteli út fogalmát.

Tóth Péter Lóránt még el-
mondta, hogy az irodalomóra
és az est különbözőségét Kő-
szegi Ábel: Töredék… című
munkája adja, aki nyolcvan-
évesen még találkozhatott túl-
élőkkel és ebbe a műbe szö-
vődnek a verses est művei.

Tóth Péter Lóránt előadása a középiskolásoknak.

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.
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Eladó antik bútorok Zalaegerszegen
Egyedi gyártású 1920-as évek elején, az készült,
diógyökér intarziaberakású, kitűnő állapotban lévő

és (3 db) eladók Zalaegerszegen.tálaló vitrines szekrények

Együttes szobaberendezéshez kiválóan alkalmasak.
Ugyanitt nagyon jó állapotban lévő is eladók.koloniál bútorok

Érdeklődni a -es,30/235-4814

vagy a -es telefonon lehet.30/410-5684

Március elején , azLentiben
Arany János Általános Iskola
tornatermében rendezték meg
a Fincsi Pékség Kupa nem-
zetközi gyermek labdarúgó-
tornát két korosztályban 16
csapattal.

– Első alkalommal rendez-
tük meg ezt a téli teremtornát
– tájékoztatott , aFehér Rudolf
Lenti TE elnöke. – Az előző
években volt már hasonló, és
ahogy akkor, most is nemzet-
közi mezőnyt fogadtunk. A 16
csapat 9, illetve 11 éves kor-
osztályokban vetélkedett. Az
egynapos program sokak
összefogásának eredménye-
ként jöhetett létre. Ezúton is
köszönjük az önként jelentke-
ző szülők támogatását. Cé-
lunk az előző évekhez hason-
lóan idén is az volt, hogy mi-
nél több gyerekünket tudjuk
megmozgatni a tornán. A
helyszín ideális körülménye-
ket biztosított a csapatok fo-
gadására. Sok ügyes gyereket

Nemzetközi gyermek labdarúgótorna

láthattunk az együttesekben,
helyenként látványos megol-
dásokat mutattak be a srácok.
Voltak a végletekig kiélezett
küzdelmek, de egyoldalú mér-
kőzések is.

Végeredmények, U9: 1.
Nagykanizsa A, 2. Nagyka-
nizsa B, 3 Szentgotthárd. A
korosztály legjobb kapusa
Németh Barnabás (Szentgott-
hárd), a legjobb mezőnyjáté-
kos Rodek Goran (Nagyka-
nizsa), a gólkirály pedig Ros-
tási Olivér (Lenti TE) lett.
U11: 1. Nagykanizsa B, 2.
Lenti TE, 3. NK Nafta Len-
dava. A legjobb kapusnak La-
kos Mihályt (Nagykanizsa)
választották, a legjobb me-
zőnyjátékosnak Kiss Csongor
(Lenti TE) bizonyult, a gólki-
rályi címet pedig Becze Vik-
tor (NK Nafta) szerezte meg.

A díjakat Fehér Rudolf,
valamint a város polgármes-
tere, adta át aHorváth László
gyerekeknek.

A lenti csapat…

A lenti Móricz Zsigmond
Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény a fen-
ti címmel érzékenyítő rendez-
vényt szervezett a Lenti Mű-
velődési Központban a közel-
múltban.

– A programunk az „Együtt
egymásért – a Zalaegerszgei
Tankerületi Központ gyógy-
pedagógiai, szakszolgálati in-
tézményeinek szakmai meg-
újulásáért” projekt keretében
valósult meg – tájékoztatott
Szabóné Zakó Krisztina intéz-
ményvezető. – A rendezvény
célja az volt, hogy a többségi
intézmények (Arany János
Általános iskola, Mesevár
Óvoda, Gönczi Ferenc Gim-
názium) gyermekeit, tanulóit
érzékenyítsük fogyatékos tár-
saik iránt.

Az eseményen az intéz-
ményvezető, majd Horváth

„Mindannyian mások vagyunk…”
László polgármester köszön-
tötte a megjelenteket. Kultu-
rális műsor, farsangi fesztivál,
koncert, kézműves tevékeny-
ségek színesítették a programot.

– Fontos volt számunkra,
hogy rámutassunk: minden-
kiben vannak értékek és arra
is, hogy figyelmességgel, se-
gítségnyújtással, hogy tehetjük
élhetővé, örömtelivé ember-
társaink mindennapjait – tette
hozzá Szabóné Zakó Krisztina.

A vidám farsangi kulturá-
lis bemutatón felléptek még a
FONI ellátottai és a Lendvai
2. sz. Általános Iskola diákjai.
A műsort követően a Brumi
Maci Band szórakoztatta a
több mint száz jelenlévőt,
majd kézműves tevékenysé-
geken készültek farsangi kel-
lékek. A tartalmas nap egy
közös késői ebéddel zárult.

dj

Farsangi bemutató.

A Brumi Maci Band előadásán jól szórakoztak a résztvevők.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu



Lenti és Vidéke20 .20  március 11

Közéleti havilap

Kiadó-fõszerkesztõ:
Ekler Elemér
Szerkesztõség:

8901 Zalaegerszeg,
Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.

Tel.: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Kiadja:
Zalatáj Kiadó

Készült:
Göcsej Nyomda Kft.;

Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./Fax: (92) 316-783

ISSN 1585-3411

Lenti és

Vidéke

A lenti Gyalogló Idősklub
februárban két túrát szervezett
– tájékoztatott Császár Dezső,
a klub vezetője.

– Az első alkalommal a
mumori városrészben lévő te-
kepályát kerestük fel. Itt két
órát töltöttünk el és minden
érdeklődő kipróbálhatta ezt a
sportot. A következő alkalom

Kétszer is túráztak
pedig a tőzike virágzáshoz kap-
csolódott, amikor a parkerőd-
be látogattunk. Lehetőség volt
az Egészségfejlesztési Iroda ál-
tal biztosított nordic walking
botok használatára is. Mivel a
túrára húshagyókedden került
sor, a program a farsangi fánk
elfogyasztásával zárult.

dj

A Lenti Városi Művelődési Központban rendezte a Zala
Megyei Sakk Tehetségpont Sorozat 5. fordulóját a Zala Megyei
Sakk Szövetség – tudtuk meg a lenti egyesületSüket Ferenctől,
vezetőjétől. A sporteseményen a megyéből mintegy 70 után-
pótláskorú versenyző mérte össze tudását. Az eredményhirdeté-
sen a polgármesteri köszöntőt követően a versenybíróság elnöke,
Kercsmarics József, a Zala Megyei Sakk Szövetség elnöke és a
lenti sakkozók felkészítője, Süket Ferenc értékelte a versenyzők
teljesítményét.

A legjobb lenti eredmények: 8 év alatti fiúk: 1. Morován Sza-
bó Lőrinc, 2. Lukács Levente. 10 év alatti fiúk: 8. Morován Sza-
bó Ignác, 9. Balaicz Bence. 12 év alatti lányok: 3. Szőke Kata.

A megyei sakk diákolimpia csapatversenyén a lenti Vörös-
marty-iskola alsós fiú csapata aranyérmet szerzett, így jogosult
az országos döntőn való részvételre. A csapat tagjai: Balaicz
Bence, Göncz Máté, Morován Szabó Lőrinc, Lukács Levente,
Morován Szabó Ignác.

Sakkoztak a diákok

Parkerdei túrán…

A lenti verseny érmesei.

A Nagykanizsán megrendezett egyéni sakk diákolimpián a
Vörösmarty iskola három tanulója is érmes lett, így továbbjutott
az országos döntőre, amit májusban Debrecenben rendeznek.

Eredmények.
Fiúk I. kcs: 1. Morován Szabó Lőrinc,… 3. Lukács Levente.

II. kcs: 3. Morován Szabó Ignác.
A lányok mezőnyében a II. korcsoportban jól küzdött Szabó

Lili, aki a 6. helyet szerezte meg.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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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

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Vörös tojótyúkok

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

Akció
Lenti állatpiac

2020.04.04.-én,
szombaton 7.00 - 7.30 h-ig

650 Ft/db
Házhoz szállítva 750 Ft/db


