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az Év vadvirága
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az Év vadvirága

Horváth László polgármes-
ter tájékoztatóját olvashatják a
veszélyhelyzet bejelentése, a
koronavírus megfékezésére tett
intézkedésekről Lentiben:

– Köszönet szeretnék mon-
dani mindenkinek, aki fegyel-
mezetten, velünk együttműköd-
ve segítette munkánkat, segí-
tette az egészségügyi-járvány-
ügyi szervek munkáját és hoz-
zájárult ahhoz, hogy sikerüljön
Lentiben fenntartani a normá-
lis életet, a működést a kor-
látozások figyelembevételével.
A március 11-én bejelentett
veszélyhelyzet miatt az alábbi
intézkedéseket tettük meg:

Az intézmények és cégek
vezetői számára elrendeltük a
helyzettel kapcsolatos intézke-
dések bevezetését, az együtt-
működést, kapcsolattartást. A
lakosságot a honla-lenti.hu
pon, a koronavírus alportá-
lon LTV hirdetési oldalán, az
és tá-közösségi elérhetőségén

Köszönet a fegyelmezett, együttműködő embereknek
Lenti polgármesterének tájékoztatója

jékoztatjuk a legfontosabb tud-
nivalókról. Javaslom még, hogy
az tájékozta-operatív törzs
tóját kísérjék figyelemmel a
hiteles tájékozódás miatt. Az
óvodában és bölcsődében ügye-
letet rendeltünk, el, minden in-
dokolt esetben biztosított a
gyermekek ellátása. Az óvoda
Petőfi utcai telephelye jelenleg
zárva van, az ellátás a Vörös-
marty úti központban és böl-
csődében folyik. Az étkezést
éthordóban történő elvitellel
oldottuk meg, az arra jogo-
sultaknak, a higiéniai szabá-
lyok betartásával. Arra kérünk
mindenkit, aki tud közlekedni
és el tudja vinni a gyermekek-
nek a meleg ételt, az tegye
meg, csak indokolt esetben ve-
gyék igénybe az amúgy bizto-
sított kiszállítási lehetőséget.
Az iskoláskorúakat a Móricz
és Vörösmarty iskolák kony-
hája látja el, a kisebbeket pe-
dig a bölcsőde konyhája.

A Művelődési Központ és
a Városi Könyvtár a kormány-
rendeletnek megfelelően nem
látogatható, a munka azonban
itt is tovább folytatódik, hiszen
a szervezési, pályázati tenni-
valók folyamatosak.

Március 19-től a piac is be-
zárásra került, továbbá nem
működik a gyógyfürdő és a
szálloda sem, ami érzékenyen
érinti városunkat, hiszen na-
gyon fontos a turizmus, az
idegenforgalom és bevásárló
turizmus számunkra.

A Polgármesteri Hivatal mű-
ködik, a halaszthatatlan ügyek-
kel kapcsolatos kéréseket, be-

adványokat a hivatal portáján
lehet leadni, mód és lehetőség
van a telefonos időpont egyez-
tetésre, akik ügyeiket szeretnék
intézni a -s szá-92/553-900
mon. Itt a portán hozzáférhe-
tőek az ügyintézéshez szüksé-
ges nyomtatványok, űrlapok, se-
gítséget adnak munkatársaink
a kitöltést illetően is. Elérhetőek
vagyunk a polghiv@lenti.hu
email címen is.

Önkormányzatunk is dolgo-
zik, a március havi bizottsági ülé-
seket, testületi ülést megtartottuk.

Az egészségügyi szolgálta-
tások biztosítottak, háziorvosi

Üres utca Lentiben… Fegyelmezettek az emberek.

Ezek a hetek, hónapok nem csak az összefogás, a szolida-
ritás, a fegyelmezettség, az emberség vizsgaidőszakát jelentik.
A lelkiismeretünk próbatételét is.

Aki ebben a vészterhes időben nem az összefogást tartja szem
előtt, hanem a járványhelyzetet kihasználva önző érdekeit helye-
zi előtérbe, vagy politikai tőkét akar kovácsolni belőle, annak
előbb utóbb el kell számolnia lelkiismeretével. Ha van neki...

A múltban már sokszor bebizonyította ez az ország, hogy
képes az összefogásra. Éppen ezért ne foglalkozzunk a bel-és
külföldi bajkeverőkkel, a zavarosban halászó tehetségtelen ala-
kokkal. Vegyünk egy nagy levegőt és folytassuk a küzdelmet.

S amikor már túl leszünk ezen az emberiséget igencsak
próbára tevő időszakon, s számba vettük a veszteségeket, foly-
tathatjuk az országépítő munkát.

Talán arra is lesz időnk, hogy átértékeljük eddigi életünket.
Mert biztos vagyok abban, hogy nem folytatódhat úgy tovább,
ahogy eddig zajlott.

Ez a járvány megtanít bennünket egy nagyon fontos dolog-
ra, amit eddig elfelejtettünk, vagy felsőbbrendű tudattal nem
akartunk figyelembe venni: nem mi vagyunk a természet urai,
nem vagyunk mindenhatók! Vannak nálunk nagyobb erők,
amelyek időnként figyelmeztetnek erre a tévedésünkre.

A rengeteg fájdalmas veszteség mellett ez lesz ennek a
szörnyűségnek az egyetlen pozitívuma. S talán még az, hogy a
vészhelyzetben mindenki valódi arcát mutatta. S akiről bebizo-
nyosodott, hogy méltatlan arra a tisztségre, amire felhatalma-
zást kapott az emberektől, arra csak úgy emlékezünk, mint a sok
szenvedést okozó járványra: soha többet ne találkozzunk vele!

Húsvét időszaka van. Sokunk legszomorúbb húsvétja, hi-
szen szerencsére nem éltünk át világháborút. A kereszténység
legnagyobb ünnepe reménnyel tölt el bennünket. Gondoljunk
Jézus Krisztus halálára, majd feltámadására.

Ebből a helyzetből is lesz feltámadás. Ám nem mindegy, hogy
milyen lesz az azt követő élet a Földön. Csak rajtunk múlik...

Ekler Elemér

Egy másik világ lesz
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Elsősorban a családok kitartására, segítő együttműködésére
számít a a kihirdetett veszélyhelyzetzalabaksai önkormányzat
idején – mondta érdeklődésünkre a településHorváth Ottó,
polgármestere.

A helyben élő családok együttműködésére elengedhetetlen
ebben a kialakult helyzetben. Óvjuk idős hozzátartozóinkat –
ebben kérjük a családon belüli segítséget – és természetesen az
egyedül élők is a látókörünkben vannak. Felmértük a segítségre
szoruló idős lakosokat, munkánkban a falugondnoki szolgálat,
a családsegítő szolgálat, a házi segítségnyújtás gondozói, mun-
katársai oroszlánrészt vállaltak. Segítségükkel megszerveztük a
rászorulók ellátását, az étkezés, bevásárlás, gyógyszerkiváltás
lehetőségét. Figyelemmel kísérjük a kereskedelmi ellátást a
faluban, továbbá maszkok beszerzését tűztük ki célként
legutóbb a helyiek számára. Reméljük, hogy ezekkel az
intézkedésekkel segíteni tudjuk a lakosság védelmét, a vírus
terjedésének lassítását –tette hozzá a polgármester.

dj

A családokra számítanak Zalabaksán

Lentiben a zöldváros projekt megvalósításáról tárgyaltak
nemrég az önkormányzati képviselők. A projekt a Táncsics utca,
valamint a gyógyfürdő által határolt részt, illetve a Kossuth úti
régi temető területét is érinti.

– A TOP program keretében megvalósuló projektnél három
részajánlati körben írták ki a közbeszerzési eljárást, amely
lezajlott – mondta el érdeklődésünkre , Lenti pol-Horváth László
gármestere. – Ehhez kapcsolódóan hoztunk döntéseket a testületi
ülésen. Két körben nem volt gond, viszont a harmadikban olyan
mértékű volt a különbség az ajánlattétel és a rendelkezésre álló
forrás között, hogy ezt eredménytelennek kellett végül nyilvání-
tani és a felszabaduló összeget átcsoportosítani. A közbeszerzés
első körében szereplő tételek közt a legfontosabb a Táncsics utca
felújítása, a járdák, az út átalakítása, a parkolók kialakítása, bizo-
nyos közüzemi vezetékek talajszint alá helyezése és a Kossuth
úti temető közparkká alakítása. A második részben a gyógyfürdő
melletti területek átalakítása szerepel: különféle sportpályák, ját-
szótér létesül itt, ezek szabadon használhatók lesznek, nem lesz
belépőjegy. További parkolók létesítése és a termálvízcsatorna
lefedése is megtörténik. Szerepel még a munkálatok között a
közvilágítás kiépítése, sétányok kialakítása, valamint parkosítás,
növények ültetése. A beruházás eredményeképpen a fürdő és
környezete méltóbb lesz a gyógyhely címhez, és megnövekedhet
a területen az aktív időtöltést kedvelők száma – vázolta a pol-
gármester.

A zöldváros programról tárgyaltak
A beruházás támogatási összegének, illetve a projekt célrend-

szerének megtartásával elhagyják a korábbi tervekhez képest a
Bánffy Miklós utca zöldítését, a vasúti átjáró és Bánffy utca,
illetve a Táncsics utcai és a fürdő melletti sétányok összekötését
a pályázat megvalósítása során. Ha lehetőség lesz rá, a későb-
biekben ezeket pótolják. A beruházás költségvetése mintegy 1
milliárd forint. Hamarosan a kivitelezés is elindulhat, a mun-
katerület átadását tavaszra tervezik.

A márciusi soros ülést követően pedig arról számolt be Hor-
váth László polgármester, hogy döntöttek az óvodai beiratkozá-
sok előkészítéséről is. A fennálló járványhelyzet miatt a Mesevár
Óvodába a beiratkozások időpontjai csak tervezettek: az óvoda-
vezető javaslata alapján várhatóan április 27-én és 28-án (hétfő
és kedd) írathatják majd be gyermekeiket a szülők az intézménybe.

A polgármester elmondta azt is, hogy nemrég átadták a
munkaterületet a kézilabda-munkacsarnok építéséhez a Vörös-
marty-iskola és az Átkötő utca közti területen, ahol a kitűzést és
a földmunkákat el is kezdték. Emellett elfogadták az önkor-
mányzat 2019 és 2024 közti időszakra szóló ciklusprogramját,
illetve pályázatokkal kapcsolatos döntések is születtek az ülésen.

A projektben a Táncsics utca is megújul.

és gyermekorvosi szolgáltatá-
sok a veszélyhelyzet ideje alatt
távkonzultáción alapuló beteg-
ellátás szerint működnek, az
országos tiszti főorvos rende-
letének megfelelően. A hétközi
és hétvégi orvosi ügyelet biz-
tosítva van, a szakorvosi ren-
delés előre egyeztetett idő-
pontban tud csak beteget fo-
gadni. A gyógyszertárak nyitva
vannak, itt is az előírásoknak
megfelelően zajlik a gyógysze-
rek kiadása.

A napokban Zalaegersze-
gen egyeztettem akut betegel-
látó központ kijelöléséről, en-
nek helyszínéről az ellátás
módjáról, minderről a későb-
biekben tájékoztatjuk majd a
lakosságot.

Köszönet a fegyelmezett, együttműködő embereknek
Lenti polgármesterének tájékoztatója

Folyamatos a közszolgálta-
tások közül a hulladék elszál-
lítása és a közüzemi szolgálta-
tások köre is. Itt is kérünk
mindenkit a hulladék keletke-
zése, szállítás, esetében a hi-
giéniai elírások betartására.

A hivatalosan elrendelt jár-
ványügyi megfigyelés alatt ál-
ló személyekről folyamatosan
tájékoztatnak bennünket, a ható-
ságok, ellenőrzik az otthonma-
radásról szóló szabályok betar-
tását. Jelenlegi tájékoztatás sze-
rint városunkban még fertőzött
személyről nincs tudomásunk.

Az idősek ellátását a Kol-
ping Idősek Otthona saját ellá-
tottjainak biztosítja, a 70 év
felettiek – a kormányrendelet-
nek megfelelően – a Családse-
gítő Központ által kapnak se-

gítséget, bevásárlás és gyógy-
szerkiváltás esetén. Itt is fel-
hívnám a figyelmet arra, indo-
kolt esetben vegyék igénybe
ezt a szolgáltatást a leterhelt-
ség miatt. Tájékoztatást kap-
tunk a Kolping Idősek Otthona
vezetésétől, hogy látogatási ti-
lalom van érvényben, kérik,
hogy a tilalmat vegyék komo-
lyan a hozzátartozók, továbbá
csomagot sem tudnak fogadni
a hozzátartozóktól az ellátottak
védelme érdekében. A felvétel
is szünetel ezekbe az intézmé-
nyekbe, ugyancsak a fertőzés-
veszély elkerülése érdekében.

Folyamatosan tartom a
kapcsolatot az egészségügyi –
és a járványügyi hatóságokkal,
a rendőrséggel, a katasztrófa-
védelemmel, minden tekintet-

ben a kormány és saját kiadott
rendeleteinknek megfelelően fo-
gunk eljárni. Önkormányzatunk
célja, hogy az ellátást továbbra
is biztosítsuk, ehhez az Önök
segítsége is szükséges, hiszen
mindannyiunkról van szó. Min-
denkinek tisztában kell lenni a
helyzet komolyságával. Aki ké-
pes saját magát, családját, ezen-
felül az ismerőseit, rokonait is
ellátni, másokon segíteni, az je-
lentősen könnyíti az egészség-
ügyi, szociális rendszer, s az
önkormányzat feladatellátását.
Hogy a veszélyhelyzet hogyan
folytatódik, és milyen veszte-
ségek lehetnek, az attól függ,
milyen mértékben segítjük egy-
mást a bajban. Figyeljünk egy-
másra, legyünk türelemmel,
megértéssel, segítsük egymást,
és a rászorulókat.

Köszönöm mindenkinek az
együttműködést, vigyázzanak
magukra, maradjanak egészsé-
gesek!

(Dányi)
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Rédicsen tíz éve indították
el a helyi kertbarátok a hagyo-
mányőrző disznóvágást. Az-
óta is töretlen lelkesedéssel
rendezik meg évről évre. Már-
cius második szombatján kora
reggel a kultúrháznál kezdték
meg a munkálatokat a tagok.

– A disznóvágás hagyo-
mányának megőrzése volt a
célunk tíz évvel ezelőtt, mikor
az első ilyen programot meg-
tartottuk – mondta Gaál Ká-
roly, a kertbarátok elnöke. – A
megfelelő létszám adott a ren-
dezvényhez, enni és inni is
szeretünk, és a mi korosz-
tályunk számára (zömmel 50-
60 év felettiek vagyunk) ter-
mészetes és ismerős is ez a te-
vékenység, magunknak is vág-
tunk már jó pár disznót. Min-
den évben jól sikerül a prog-
ram, gyorsan halad a munka,
készül a sült vér hagymával
reggelire, közben megsütjük a
belsőségeket, aztán feltesszük
a toros káposztát, a pecsenyé-
nek való húst pedig egymás
közt elosztva otthon készítjük

Immár tíz éve
Hagyományos disznóvágás Rédicsen

el. Az esti közös vacsorára már
a feleségek is hivatalosak.
Hurkát, kolbászt nem töltünk,
de így is elég lesz az étel. A ma-
radék húst pedig további ren-
dezvényeinken használjuk fel.

Az elnök hozzátette: nem-
csak a munkát kell bírniuk a
résztvevőknek, hanem a pá-
linkakóstolást is, valamint a
boraikat is viszik a gazdák
kóstolni.

– Egyesületünknek most
közel 50 tagja van, összetartó
a csapat, jól érezzük magun-
kat együtt, vevők voltak a ta-
gok mindenre, amit eddig ki-
találtunk – fogalmazott Gaál
Károly. – A szakmai program-
jainkra mindig igyekszünk
olyan előadókat hívni, akik
még nem voltak nálunk, de
vannak persze visszatérők is.
A foglalkozásokra szép szám-
ban érkeznek a szőlősgazdák.
Kirándulásaink során az el-
múlt lassan 35 évben bejártuk
az országot, de szívesen me-
gyünk vissza a már megismert
vidékekre is.

Szalmával és gázzal is perzselték a disznót.

Bedő Róbert Csesztreg, polgármestere adott tájékoztatást a kö-
zelmúltban átadott beruházásukról:

– Az elmúlt önkormányzati ciklus elején indult beruházás be-
fejezésével egy régi álma valósult meg községünknek, hogy ez a
régóta üresen álló, használaton kívüli irodaház – egykori tsz-iro-
da, ami éveken keresztül szlovén tulajdonban is volt – felújítás-
ra, egyben új célokkal hasznosításra került – kezdte beszámoló-
ját a polgármester. – Azzal a szándékkal újítottuk meg az épü-
letet, hogy segítsük a települési, illetve a Lenti és térsége terüle-
tén élő 40 év alatti fiatal párokat a lakáshoz jutásban. Nem titkolt

Fiatal családokat várnak Csesztregre

szándékunk: bízunk abban is, hogy a fecskeházba beköltöző fi-
atalok az öt év letelte után is Csesztregen képzelik el a jövőjüket,
családot alapítanak és itt telepednek le.

Bedő Róbert tájékoztatójából kiderült, hogy az irodaház
hasznosítása régóta visszatérő problémája volt a településüknek
és most, talán a legjobb ötlettől vezérelve készült el a fecskeház,
amely látványával igazi színfoltjává vált a település központ-
jának.

– 11 lakás került kialakításra az épületben, amely otthont fog
biztosítani olyan fiataloknak, pároknak, akik reményeink szerint
a fecskeházban eltöltött 5 év alatt keletkezett megtakarításaikból
helyben képzelik el a jövőjüket és családjukkal és gyermekeikkel
hasznos tagjaivá válnak településünknek. Önkormányzatunknak
még egy adóssága van azzal kapcsolatban, hogy a fecskeház tel-
jesen elkészüljön, erről az elmúlt képviselő-testületi ülésen dön-
töttünk, hogy önerőből teljes egészében felújítjuk az udvarban ta-
lálható épületeket, beleértve a közös tárolóként funkcionáló volt ka-
zánházat is.

– Milyen feltételekkel költözhetnek a családok a fecske-
házba?

– Alapfeltétel, hogy a beköltöző fiataloknak minimum kö-
zépfokú végzettséggel kell rendelkezniük, a beköltözés időpont-
jában maximum 40 éves életkorúak lehetnek. Az itt eltöltött
maximum 5 év alatt bérleti díjat nem kell fizetni, vállalniuk kell
azonban a rezsiköltség és a közös költség fizetését, valamint kö-
telező 20.000 Ft/fő/hó takarékosságot. A bérlők ezenkívül vállal-
ják a közös helyiségek és közös udvar takarítását és karbantartá-
sát, valamint kötelesek együttműködni az önkormányzat képvi-
selőjének negyedéves lakásállapot ellenőrzésében. A teljesség
igénye nélkül előnyt jelent, ha a család/pár legalább egyik tagja
Csesztreg községben állandó lakcímmel vagy tartózkodási
hellyel rendelkezik, illetve a Lenti és Térsége Vidékfejlesztési
Egyesület tervezési területén munkahellyel/munkahely ígérvény-
nyel rendelkezik. Elutasító feltétel, ha pályázók rendelkeznek
lakhatásra alkalmas ingatlan 50%-ot elérő tulajdonjogával.

– Hogyan sikerült megvalósítaniuk a beruházást?
– A beruházás megvalósításához két pályázati forrást vettünk

igénybe: a fecskeház komplex külső felújításához a Vidékfej-
lesztési Program Irányító Hatóságától kaptunk támogatást, a tel-
jes belső kialakításához a Lenti és Térsége Vidékfejlesztési
Egyesület Leader pályázatában még nem kaptunk döntést, emiatt
önkormányzatunk hitelből kényszerült megvalósítani a projekt
befejezését. Hozzáteszem, jelenleg folynak a bérleti szerződések
megkötései. Amint a közegészségügyi helyzet lehetővé teszi,
úgy lehet a lakásokba beköltözni! – zárta gondolatait Bedő
Róbert polgármester.

dj

A fecskeház Csesztreg központjában (látványterv).

2020. április
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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

Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,

blokktéglából épült társasházban 56 m -es ,2
földszinti

tehermentes lakás (2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, pince, tároló) eladó.
A közelben áruház, gyógyszertár, orvosi rendelő, buszmegálló található.

A közművek (gáz, víz, villany) rendezett állapotban.
Érdeklődni lehet a es30/235-4814-

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

Mikor egy országnak kell
összefogni a veszélyhelyzet-
ben, akkor községben isNova
a legfontosabb az együtt cse-
lekvés és az összefogás, hogy
amennyire meg tudják akadá-
lyozni a koronavírus gyors
terjedését, az ahhoz szükséges
helyi intézkedéseket megte-
gyék. Talán ez is lehetne most
a település képviselő-testületé-
nek a jelmondata. Mint azt
Németh József polgármestertől
megtudtuk, a veszélyhelyzet
kihirdetésekor éppen ülésezett
a testület, így egyből megtet-
ték a szükséges intézkedéseket
és a település rendezvényeit –
így a nőnapi összejövetelt, a már-
cius 15-i ünnepséget is – töröl-
ték vagy későbbre halasztották.

Mindezek után sorra hoz-
ták a szükséges döntéseket, el-
rendelték az óvodában-bölcső-
dében a szünetet, ezzel egyidő-
ben felmérték a családoknál,
hogy ki nem tudja megoldani a
gyerekek elhelyezését, kinek

Nova összefog
Maszkok készülnek az óvodában

kell biztosítani az otthoni tanu-
láshoz a számítógépes hátteret.
Ezt kiscsoportos formában az
iskolában és az IKSZT-ben
tudják megoldani. Természete-
sen az étkeztetésre is lehetőség
van, csak most éthordóban vi-
hetik haza a gyerekeknek a na-
pi meleg ételt. A veszélyhely-
zetre tekintettel lezárták a ját-
szóteret és a sportpályát, hogy
minél kevesebb érintkezési le-
hetőségük legyen az emberek-
nek, hiszen tudott dolog, hogy
a vírus személyes kontaktu-
sokkal terjedhet. Az önkor-
mányzat intézményeit ellátták
gumikesztyűvel, fertőtlenítő
szerrel.

– Szórólapokon, plakátokon
hívtuk fel a lakosság figyelmét
a szükséges tennivalókra, egyez-
tettünk a háziorvossal és a ren-
delési idő, a rendelési mód
megváltoztatásáról is tájékoz-
tattuk őket. A honlapon külön
hírblokkot szántunk a tájékoz-
tató anyagoknak. Kérünk min-

denkit, ha teheti maradjon ott-
hon. Külön kiemelt figyelmet
szántunk az idős lakosságnak
– mondja a polgármester. –
Név szerint szólítottuk meg
őket, felajánlva az önkormány-
zat segítségét a napi bevásár-
láshoz, gyógyszerkiváltáshoz.
Mindazon novai polgárokat,
akikről tudtuk, hogy külföldről
jöttek haza, megkértük, hogy
két hétig legyenek önkéntes
karanténban. Azt kell mond-
jam, hogy a lakosság fegyel-
mezett és segítőkész.

Ez a segítőkészség a csele-
kedetekben is megmutatkozik.
Az óvoda dolgozói, a képvise-
lő-testület tagjai összefogtak
és maszkot készítenek a lakos-
ság részére. Az anyagot az

önkormányzat az intézménytől
és a Csicsergő Szabadidőköz-
ponttól kapta. Mindig akad,
aki segít a szabásban, varrás-
ban, így az óvoda épülete al-
kalmi varrodává alakult ezek-
ben a napokban és két-három
ember gyártja a maszkokat.
Ezekhez természetesen hasz-
nálati útmutató is jár a lakos-
ság részére. Viselés után 60
fokon mosni és vasalni kell a
biztos fertőtlenítés miatt.

A novai testület a legújabb
kormányrendeletre, a kijárási
korlátozás bevezetésre is gyor-
san reagált és tájékoztatja a la-
kosságot az országosan beve-
zetett intézkedésekről, azaz mi
az, amit itt helyileg, Nován
felelősen meg tudnak tenni.

Nem vártak, hanem cselekedtek.

Nemesnépen idén is köszön-
tötték a hölgyeket a nőnap al-
kalmából. Várakozáson felüli
volt a részvétel a falu idősebb
és fiatalabb hölgyei részéről.

Nagy István polgármester
köszöntője, a virágok átadása
és a hidegtálas vacsora után az
ünnepség kötetlen beszélgetés-
be és mulatságba csapott át. A
jó hangulatot nem hagyják el-
veszni, a polgármester ígéretet
tett, hogy jövőre még jobban
felkészülnek a köszöntésre.

Március 14-én önkéntes
szemétszedést szerveztek a
faluban és környezetében.

– Számomra is hihetet-
len összefogással 30 emberrel
60-70 zsák szemetet szedtük
össze – mondta Nagy István.

– A lelkesedést finom ebéddel
háláltuk meg a falusiaknak.
Ezúton is köszönjük minden-
kinek az aktív részvételt! Az
aktuális hírekhez annyit, hogy
a Covi 19 vírus megjelenése
ismét nehéz próbatétel elé
állít bennünket, de ezúton is
kérünk mindenkit, hogy a
szükséges intézkedéseket tart-
sák be. Kellő elővigyázatos-
sággal elkerülhető a betegség.
Az idősekkel állandó kapcso-
latban vagyunk és mindenben
segítjük őket. A helyzet keze-
lése mindennél fontosabb, bí-
zunk benne, hogy a terveinket
megvalósulás követi és egy
szebb, élhetőbb környezetet
tudunk teremteni. Ezen is
dolgozunk.

Nemesnép üzenete

Nemesnép közössége összetartó.



A Zala Megyei Önkormányzat és a Társadalmi Esélyte-
remtési Főigazgatóság az EFOP 1.6.3–17-2017-00004 számú
„Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések” című pá-
lyázat keretében 2020. március 11-én a Megyeháza Deák Ferenc
termében rendezte az V. Felzárkózási Fórumot.

Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, a Zalai
Innovatív Foglalkoztatási Paktum elnöke nyitotta meg a
rendezvényt.

– A mai nap egy munkaalkalom, az együttműködés egy
fontos állomása, amikor számot adunk az eddig történt ese-
ményekről, amelyek a pályázat eredményei is egyúttal – álla-
pította meg Pácsonyi Imre.

Első napirendi pontként a Felzárkózási Fórum tagsága egy-
hangúlag elfogadta a Felzárkózási Fórum Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatának módosítását.

Az eddigi eredményekről felzárkózási mun-Barsi Gergely
katárs számolt be.

– Feladatunk, hogy a megyében meglevő szolgáltatásokat
juttassuk el oda, ahol hiányoznak ezek – kezdte a beszámolóját.

A felzárkózási munkatárs tételesen felsorolta a megoldott,
valamint a folyamatban levő feladatokat. Beszámolt az elkészült
dokumentumokról, mint a Szolgáltatási Út Térkép, és a Lokális
és Horizontális felzárkózási folyamatok. Ezen felül a Megyei

V. Zala Megyei Felzárkózási Fórum
Esélyteremtési Paktum elkészítése is folyamatban van. Ismer-
tette az eddig megvalósult rendezvényeket.

A Zala Megyei Szolgáltatási Út Térkép előkészítését már a
projekt első időszakában elkezdték, a végső változat 2019.
november 20-án készült el – erről ZalaegerszegZimborás Béla
MJV Önkormányzat Humánpolitikai Osztályának osztályvezető-
helyettese beszélt. Beazonosításra kerültek a problémák és
célcsoportonként, valamint járásonként bemutatásra kerültek a
legjellemzőbb problématerületek. A SZÚT nem csak a problémá-
kat, de az intézkedésre tett javaslatokat is tartalmazza.

Krasznai Tamásné 28 éve gyógypedagógus. A keszthelyi
Zöldmező Utcai Fejlesztő, Nevelés-Oktatást végző Iskola intéz-
ményvezetője. A hátrányos helyzetű tanulók oktatásáról, vala-
mint az intézményben szerzett tapasztalatairól beszélt.

– Szakértői bizottságok szakvéleménye alapján kerülnek hoz-
zánk a gyerekek, majd egyéni fejlesztési tervet készítünk, hogy a
képességeik mind magasabb szintjére jussanak – emelte ki az
intézményvezető.

Befejezésül atya, alsósági plébános, a Szom-Orsos Zoltán
bathelyi Egyházmegye cigányügyi referense a felzárkózást érin-
tő jogi esetekről, szakmai programokról, kezdeményezésekről
tartott beszámolót.

Részletezte az integráció, az egészségügyi helyzet, a lak-
hatási körülmények és a cigány és nem cigány eltérő kultúra
kérdéseit.

Balról Pácsonyi Imre, Zimborás Béla, Orsós Zoltán, Krasznai
Tamásné és Barsi Gergely.

A résztvevők tájékoztatást kaptak az eddigi eredményekről is.

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. 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 100 évesZTE
jubileuma alkalmával
újra kaphatók lesznek
a ko-Zalatáj Kiadó
rábban megjelente-
tett, a klubbal kap-
csolatos könyvei, ki-
adványai.

A ,Megkoronázva
a , aZTE-mozaikok
Bajnokcsapat A nagy,
csapat I-II. megvá-
sárolhatóak lesznek
majd a szerkesztő-
ségben (Zalaeger-
szeg, Kosztolányi tér
1/B) munkanapokon
8-15 óráig, illetve
utánvéttel.

Az árusításra ter-
mészetesen csak a
rendkívüli járvány-
helyzet feloldása
után kerülhet sor.

A ZTE 100 évére emlékezve
Könyvek, kiadványok előjegyezhetők

Addig is e-mailon (zalataj@
zelkanet.hu, zalatajkiado@gmail.
com) a kiadványok elője-

gyezhetők. További informá-
ciók a 30/378-4465-ös tele-
fonon.

Mint ismeretes, az MLSZ
Elnöksége – a hatóságok dön-
tésével összhangban – azonnali
hatállyal felfüggesztette a szö-
vetség valamennyi szervezett
versenyprogramját és képzési
eseményét, átmeneti időre,
újabb döntéséig.

A felfüggesztés idejére min-
dennemű személyes részvételű
sporttevékenység (pl. edzés)
szüneteltetése is javasolt. Az
elnökség felhívja a sportszer-
vezeteket a sportolók és sport-
szakemberek otthon tartózko-
dására vonatkozó előírások
megalkotására és betartására.

Józsi Györgyöt MLSZ, az
Zala Megyei Igazgatóságának
igazgatóját kértük a jelenlegi
megyei focikörkép felvázolására.

Karanténban a bajnokság…
– Április második hete után

a szövetség újra foglalkozik a
bajnokságok további sorsával,
remélve, hogy akkor már job-
ban látható a járványhelyzet ki-
menetele. Addig csapatszinten
mindenféle rendezvény (edzé-
sek, mérkőzések) le van állítva.
Egyéni tréningek tarthatók –
mondja Józsi György.

– Hány bajnoki osztályt,
csapatot, labdarúgót érint ez?

– Nyolcvanegy III. osztá-
lyú, tizenhat II. osztályú és
tizenöt I. osztályú, vagyis száz-
tizenkettő felnőtt együttes sze-
repel a megyei bajnokságban,
ezeken kívül természetesen női
és utánpótlás csapatok. Össze-
sen 7477 labdarúgó rendelkezik
versenyengedéllyel Zalában.

Újra kapható lesz a Megkoronázva című
kötet is.

Bizonytalan a folytatás időpontja.

A Magyar Labdarúgó Szö-
vetség égisze alatt Zala me-
gyében szervezett alapfokú já-
tékvezetői tanfolyam került le-
bonyolításra 2020. 01. 11. és
2020. 03.07. között.

39 fő jelentkezett, amely
rekordnak számít Zala megye
történetében! Fontos megemlí-
teni, hogy ebből a 39 főből 9
hölgy hallgató is volt, akik va-
lamennyien a ZTE női labda-
rúgó-csapatának tagjai.

A záróvizsgára Nagyka-
nizsán került sor, ahol a 39

Sikeres vizsgát tettek
tanfolyami hallgatóból 35 te-
hetett vizsgát 1 fő külföldi útja
miatt, 3 pedig amiatt nem
vizsgázhatott, mert nem érke-
zett meg az erkölcsi bizo-
nyítványa.

A 35 hallgatóból mind a 35
sikeres vizsgát tett!

A sikeres vizsgát tett hallga-
tókból 32 fő megkötötte a meg-
bízási szerződést, így megtették
a működéséhez szükséges első
lépéseket, hamarosan már a
pályán mutathatják meg tu-
dásukat.

Harmincöten sikeresen vizsgáztak, s majd a pályán is bizonyít-
hatnak.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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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
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A határ menti és a többi hetési településen új hely-Bödeházán
zet állt elő a határok lezárást követően. Erről és a jövőbeni ter-
vek újragondolásáról is beszélt , Bödeháza pol-Bedő Andrea
gármestere.

– A járvány a falu életére is komoly kihatással van. De ter-
vezni kell, csak nagyon sok a bizonytalanság, hiszen nem tudjuk,
mikor változnak meg újra a körülmények, s mikor tud visszaállni
a megszokott rend, vagy mikor alakul ki egy új. Az otthon ma-
radás hozhat jót is, most ráérünk gondolkodni arról, hogyan to-
vább. Furcsa, hogy lezárták a határt itt a településen, a Hetés Ba-
rátság parknál. A szlovéniai barátainkkal már az „újranyitó” par-
tit tervezzük, pedig ki tudja, hol lesz az még. Szlovéniában már be-
vezették a lakhelyelhagyási tilalmat. A Mesés Hetés zöldút ter-
vezése során sokszor hallottunk arról, hogy milyen volt, amikor

nem lehetett átmenni a határon a vasfüggöny időszakában. S
most meg is tapasztaljuk.

A polgármester hozzátette, hogy Bödeházán eddig havonta
találkoztak a falu lakói, elmentek az összejövetelekre a nagy-
mamák az unokákkal, de a mostani havi hírlevelükbe azt kellett
írnia, hogy ne találkozzanak az emberek.

– Közösségi és közösségben hívő emberként persze ki kellett
találnom valamilyen megoldást – folytatt. – Létrehoztuk a Böde-
háza – Online zárt Facebook-csoportot, ahol tudunk beszélgetni
egymással, s ide kerülnek a friss hírek. A következő időszakban
fontos lesz egymás segítése, nemcsak fizikálisan, de mentálisan
is. Az esetleges karanténok során a polgármester kötelessége a
falubeliek ellátásáról gondoskodni. Ezt is tervezzük már a képvi-
selőtársakkal, Végi Zsuzsannával és Büki Lajossal.

Bedő Andrea elmondta: vásároltak kültéri bútort a kultúrpaj-
tába, használtan, és önkéntes munkával tervezték felújítani, de
most ezt is át kell ütemezni. A település fellendülését a turisz-
tikai szektoron keresztül képzelték el, amely most világszerte
visszaesett. Így egyelőre meghiúsulnak a tervezett rendezvé-
nyek, és a hetési tájbolt újraélesztése is.

– Sajnos a Hetés vendégül lát! program rendezvényeit sem
tudjuk megtartani májusban, ha április végéig nem történik vál-
tozás, pedig már elkezdtük a rendezvény szervezését. Augusztus
20-án Hetés bemutatkozási lehetőséget kapott a zalaegerszegi
skanzenben, én lélekben már készülök rá. Október 3-án szeret-
nénk megtartani a hetési őszi vásárt, amelyhez viszont kézmű-
vesek, termelők és termékek kellenek. Mindezt elő lehet készí-
teni, dolgozni tudunk online is – mondta a polgármester.

A falvak önellátására vonatkozóan Bedő Andrea azt mondta:
a négy hetési település képes lenne erre, s a jelen helyzet len-
díthet a folyamaton. Mindenki, akinek kertje van, többet ter-
melne, és az élelmiszer-tartósítás is előtérbe kerülhetne.

– Ha segítünk egymásnak, közösen átvészelhetjük ezt az idő-
szakot, és a vidéki életforma, a kiskert újra megbecsült lehet –
zárta szavait.

A jövőt tervezik Bödeházán

Kerti bútorok a kultúrpajtában.

Hasonlóan az elmúlt évek-
hez, mozgalmasan és tartal-
masan telt az elmúlt év a
Lenti Kertbarát Kör Egyesü-
letnél, kezdte beszámolóját a
közelmúltban tartott évérté-
kelő közgyűlésen Röszler At-
tila elnök.

– Tavaly volt egyesületünk
40 éves, fő rendezvényünk
volt a jubileumi ülés és ün-
nep, úgy érzem sikerült mél-
tón megünnepelnünk kerek
évfordulónkat. Mindemellett
szokásos szakmai program-
jainkat is megvalósítottuk, töb-
bek között segítettünk az örök-
zöldek, dísznövények, gyü-
mölcsfák kiválasztásában, te-
lepítésében, növényvédelem-
ben különösen a fekete rot-
hadás elleni védekezésnél. Meg-
tartottuk az egyesület életé-
hez, hagyományaihoz köthető

rendezvényeinket, mint pél-
dául a Vince-nap, és ezúton is
szeretném megköszönni ven-
déglátó tagtársaink közremű-
ködését, akik hozzájárultak a
programok sikeréhez. Sikeres
volt nemzetközi borbírálatunk
és részt vettünk a társegye-
sületek hasonló megmérette-
tésein is. Kiemelném még szak-
mai kirándulásainkat is, ahol
ismételten megköszönjük támo-
gatónk önzetlen hozzáállását.

– Hogyan működtetik az
egyesületet?

– Elsősorban a tagdíjakból,
melynek éves összege 10 ezer
forint, és 44 tagunk van jelen
pillanatban. Figyeljük a támo-
gatási pályázati lehetőségeket,
rendezvényeinket pedig önkölt-
ségesen szervezzük meg. Tá-
mogatást kaptunk a Civil Ku-
rázsi Közalapítványtól, már el

is számoltunk a kapott 50 ezer
forinttal.

– Milyen terveik vannak?
– Borversenyünk, szakmai

rendezvényeink, szakmai ki-

rándulásunk ismét a tervek ge-
rincét alkotják, bízunk benne,
tovább folytatjuk sikeres mun-
kánkat.

dj

Sikeres évet zártak

Sokan részt vettek a közgyűlésen.
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Éves munkatervüket pontosan betartva és ezáltal szerencsé-
sen még a veszélyhelyzet kihirdetése előtt tartotta nőnapi
összejövetelét a Szépkorúak Civil Szervezete. Barta Ödönné
szervezőként elmondta, rendezvényük sikerét a közel félszáz
résztvevő igazolja, a jó hangulat pedig mindig garantált a Fa-
vorit Fogadóban tartott esten.

– 46 fő vett részt a rendezvényünkön, melyen először Hor-
váth László polgármester köszöntötte a hölgyeket – avat a
részletekbe Barta Ödönné. – Krisztánovics György szavalata
után, a férfitagok egy-egy szál virággal köszöntötték a nőket,
majd a finom vacsora következett zeneszóval.

– Hogyan biztosítják az anyagi feltételeket az összejöve-
telhez?

– A vacsorát mindenki maga fizeti, a virágokat a tagdíjból
veszi meg szervezetünk. Egyéb rendezvényeinkre pályázatot is
benyújtunk, a helyi Civil Kurázsi, és a megyei közgyűlés is
rendszeresen támogatni szokott bennünket. Úgy érzem nagy
szükség van a tagság összefogására, hasznos programokat szer-
vezünk, mindenki megtalálja az érdeklődési körének megfele-
lőt. Ennek köszönhető, hogy rendezvényeinket nagy számban
látogatják tagtársaink – zárta gondolatait Barta Ödönné.

(d)

A hölgyeket köszöntötték

Közel ötvenen vettek részt a rendezvényen.

A kézimunkázók ünnepe-
ként nevezték el a szervezők a
Kézimunka Klub, Kosárfonó
Klub, Kézműves Kreatív klub
közelmúltban megnyitott közös
kiállítását, tudtuk meg Lőrincz
Enikő közösségszervezőtől:

– A Humánszolgáltatások a
Lenti Járásban elnevezésű prog-
ram alapján mozgattuk meg a
város időseit, akik több, kézi-
munka, kosárfonó, kreatív kö-
zösségben végezték a foglal-
kozásokat.

– Hol folytak ezek a klub-
foglalkozások?

– A Kolping Gondozási
Központ nappali ellátást igény-
be vevő klubhelyiségében Hó-
bor Erzsébet vezetésével mű-
ködik a Kreatív Klub, a Műve-
lődési Központban a népi mes-

Kreatív idősek napja
terségekre épülő klubban Du-
lics Margit kosárfonó volt a fog-
lalkozásvezető, valamint ugyan-
itt működik a kézimunkázók
klubja is Sényi Lajosné irá-
nyításával.

– Milyen célokat fogalmaz-
tak meg a klubok létreho-
zásával?

– A városban élő idősko-
rúak közösségbe tartását céloz-
tuk meg, fontos az ő szellemi
és fizikai aktivitásuk fenntar-
tása, megőrzése, megfelelő szak-
mai irányítás mellett végzett
tematikus feladatvégzés és nem
utolsó sorban a barátkozás,
egy közösség hasznos tagjává
válás, közös szabadidős és
kulturális programokon való
részvétel biztosítása volt még
a célunk. A választott prog-

ramok számos egészséget is
befolyásoló jótékony hatását
ismerjük, hiszen a kézműves-
ség csökkenti a vérnyomást,
fejleszti a motorikus képessé-
geket, csökkenti az ízületi gyul-
ladások panaszait, memóriafej-
lesztő és szemtornának is kiváló.

– Hogyan zajlottak a fog-
lalkozások?

– A résztvevők 50 alkalom-
mal találkoztak, alkalmanként
2 órás foglalkozások kereté-
ben, ennek eredménye a mai
kiállításunk anyaga.

Sényi Lajosné a kreatív
csoportot vezette, aki büszkén
mondta el kérdésünkre, az in-
duló 22 fő végig részt vett a
foglalkozásokon:

– Nagyon kitartóak és ügye-
sek voltak a résztvevők, min-
den foglalkozást kedvvel és
nagy aktivitással csináltak végig.

– Milyen foglalkozások vol-
tak, volt újdonság, vagy volt
már gyakorlata ennek a kor-
osztálynak a kézimunkát il-
letően?

– Sokan ismertünk már
régebbi, horgolásos, hímző ké-
zimunkákat, azokat alkalmaz-
tuk, de volt újdonság is, mint
például a makramé, ahol a
korábbi faliképek helyett im-
már ékszerek készítésére is
felhasználtuk ezt a technikát.

– Önnek honnan van ekko-
ra gyakorlata a kézimunká-
zásban?

– Már az iskolában is ta-
nultunk horgolni, kötni, szak-
körökbe is jártunk, később
szőni tanultam az Alkotóház
szervezésében, de például a
csipkeverés technikáját is ott
tanultam el.

dj

A kosárfonók munkái.

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
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Hárs Gábor „Egy túlélő
naplója” címmel megjelent kö-
tetbemutatóját kísérhették fi-
gyelemmel az érdeklődők a
Lenti Városi Könyvtárban. A
korábban Lengyelországban
nagykövetként dolgozó, jelen-
leg nyugállományú íróval könyv-
trilógiájáról beszélgettünk:

– Mindjárt kezdjük azzal,
hogy a negyedik kötet éppen a
nyomdában van, tehát a triló-
gián immár túlléptem. Már a
könyv címe is jelzi, hogy egy
olyan témáról van szó, amely
az én családom sorsát tükrözi
és itt a családom alatt a XIX.
századi felmenőimet kell érte-
ni. Ők az ország különböző te-
rületein élve reprezentálták azt
a zsidó sorsot, amely aztán a

A varsói nagykövet tényregénye

vészkorszakhoz is elvezetett.
Az első kötet csúcspontja ép-
pen ez az időszak, Magyaror-
szágon 1944-ben történt ese-
mények, aminek már én ma-
gam is részese voltam. A
családom nagy része elpusztult
a vészkorszakban, akik meg-
menekültek viszonylag kisebb-
ségben voltak velem együtt.
Ha már a címet citáltam és
kiderült, hogy több kötetről
van szó, nem csak a háborút,
hanem az utána következő kor-
szakot is túl kellett élni.

Túl kellett élni a felszaba-
dulás, vagy megszállást, kinek
az ízlése szerint, a Rákosi kor-
szakot, a Kádár korszakot, és a
rendszerváltás utáni időszakot
is, tette hozzá az író.

– Nem egyszerű, de nap-
jainkat is túl kell élni, mon-
dom ezt abban az időszakban,
amikor egy világkatasztrófa
fenyeget minket, bár szerintem
nem csak egy, gondoljunk csak
a klímakatasztrófára – folytatta
gondolatait a volt varsói nagy-
követ. – Nekem mindez meg-
adatott, közeledek a nyolcva-
nadik életévemhez és úgy gon-
dolom, nagyon sok minden
van, amit az átélt időszakokból
át kell adnom az utókornak.

Rendhagyó történelemórát
is tartott egyúttal Hárs Gábor,

az esti bemutatón a felnőtt
közönségnek, délelőtt pedig
középiskolásoknak. Kötetei min-
den érintett időszakhoz tartal-
maznak történelmi információ-
kat, valamint fotók, dokumen-
tumok egészítik ki a kiad-
ványt. Egyébként Hárs Gábor
aktív éveiben jórészt diploma-
taként dolgozott, tíz esztendőt
töltött el Varsóban, az 1990-es
évek közepén képviselte a
lengyel fővárosban hazánkat,
és országgyűlési képviselőként
is tevékenykedett korábban.

dj
Horváth László polgármester köszöntője Hárs László köteté-
nek bemutatóján.

A 2018-ban a Terület- és Tele-Magyar Közút Nonprofit Zrt.
pülésfejlesztési Operatív Program keretein belül országosan
több mint 526 kilométernyi út teljes körű felújítását indította el.
A program egyik elemeként Zala megyében a 7422-es jelű
Mumor-Lentikápolna összekötő út 2,6 kilométeren teljes kö-
rűen újult meg.

A TOP-1.3.1-15-ZA1-2016-00001 azonosító számú, „Köz-
lekedésfejlesztés Zala megyében I.” elnevezésű projektet a tár-
saság 1,386 milliárd forint európai uniós vissza nem térítendő
támogatásból valósítja meg. A projekt keretében 2,6 kilomé-
teren vehették birtokba a közlekedők a 7422-es jelű utat. A pro-
jekthez kapcsolódóan a közbeszerzési eljárás során kiválasztott
kivitelező, a Duna Aszfalt Kft. mintegy bruttó 256,59 millió
forintból valósította meg a beruházást.

A 7422-es jelű Mumor-Lentikápolna összekötő út 0+912-
3+585 km szelvények közötti szakaszának felújítása során a
kivitelezők gondoskodtak a meglévő pályaszerkezet aszfalt ré-
tegekkel történő megerősítéséről, az elégtelen teherbírású sza-
kaszokon teljes pályaszerkezet cseréről, új padkákról, a vízel-
vezetési rendszer és két buszöböl felújításáról, a megállóhelyek
környezetében a közvilágítás és a járdakapcsolatok korszerűsí-
téséről, valamint a forgalomtechnikai eszközök igény szerinti
cseréjéről és pótlásáról is.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program kereté-
ben országosan 2018-ban több mint 526 kilométernyi 4 és 5
számjegyű mellékút felújítása indult el. Ebből Zala megyében
közel 12 kilométernyi út felújítása valósulhat meg európai
uniós forrásból. A programról további információk elérhetőek a
www.kozut.hu oldalon.

Nő a forgalombiztonság
– a megújult Mumor-Lentikápolna összekötő úton

Közel 2,6 kilométeren újult meg az út.

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

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Szilvágyon befejeződött a
kultúrház konyhájának bőví-
tése, a spájz kialakítása a tera-
szon. Önerőből valósult meg a
fejlesztés.

– Megkezdődtek a Tündér-
kertben a tavaszi munkála-
tok; vakondtúrás terítése, gyü-

Bővítették a konyhát Szilvágyon
mölcsfák metszése, szőlő-
metszés. Végeztünk a hegyre
vezető út karbantartásával és
a vadkerítés bővítése után 50
db őshonos gyümölcsfát ül-
tetünk – tájékoztatta lapun-
kat polgár-Péntek Katalin
mester.

Lenti egyik legjelentősebb
kulturális eseménye a hagyo-
mányos táncverseny, amit ed-
dig hét alkalommal rendeztek
meg. A kialakult járványhely-
zet miatt úgy tűnik, hogy a
nyolcadik megmérettetésre egy-
előre várni kell.

Hagyományosan tavasszal,
általában áprilisban kerül sor
a seregszemlére, de ebben a
veszélyhelyzetben kizárt a
megrendezése – tájékoztatta
lapunkat főszer-Deák Szilvia
vező. Miután bizonytalan a
járványügyi veszélyhelyzet
megszűnésének időpontja, s

A nyolcadikra várni kell

nem sikerült egy későbbi
megfelelő időpontot találni,
igen nagy a valószínűsége an-
nak, hogy csak jövőre sikerül
megrendezni a nyolcadik ver-
senyt – tette hozzá.

A tavalyi rendezvényen
egyébként 22 tánccsoport 468
táncosa lépett fel 109 koreog-
ráfiával öt kategóriában. A
legnépszerűbb – a hagyomá-
nyoknak megfelelően – a
színpadi show tánc, a művészi
látványtánc és az Open kate-
gória volt, amelyet a verseny-
tánc és a hip-hop kategória
követett.

Felvételünk a tavalyi versenyen készült.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Lenti és Vidéke

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Az elmúlt napokban több civil szervezet kért tájékoztatást a
beszámolók május 31-i leadási határidejének meghosszab-
bításával kapcsolatban tekintettel arra, hogy a kihirdetett
veszélyhelyzet miatt a beszámolót elfogadó testület összehí-
vása nem lehetséges.

Ezzel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:
A civil beszámolók beküldési határidejének megváltoztatá-

sával kapcsolatban az Országos Bírósági Hivatalnak nincs
releváns döntési lehetősége.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, vala-
mint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény) 30.§-a alapján a
bíróság a szervezetet akkor sújthatja pénzbírsággal, ha a
beszámoló közzétételi kötelezettségét egy éven belül nem
pótolja.

Amennyiben a beszámolók benyújtásának határidejével
kapcsolatban egy esetleges moratórium kerül kihirdetésre a
jogalkotó által, úgy arról az Országos Bírósági Hivatal a
https://birosag.hu/civil-eljarasok/hirek/rovat/civil-hir oldalon
fogja tájékoztatni a civil szervezeteket.

Forrás: Országos Bírósági Hivatal

Fontos hír a civil szervezeteknek

A következő három hó-
napban 122 milliárd forint ki-
fizetésére számíthatnak a ma-
gyar mezőgazdasági termelők
a tavalyi kérelmeikhez kapcso-
lódóan – mondta minap Nagy
István agrárminiszter.

A támogatásokat kezelő
Magyar Államkincstár a kifi-
zetések meggyorsításával is
hozzá akar járulni a korona-

Az agrártámogatások kifizetésével segítik a gazdálkodókat
4460 zalai kérelem az elmúlt évben

vírus okozta negatív ágazati
hatások kezeléséhez.

Nagy István emlékeztetett,
hogy mindezidáig – a 2019.
évi kérelmekhez kapcsolódóan
– a területalapú közvetlen tá-
mogatások és az átmeneti
nemzeti támogatások kereté-
ben már 347 milliárd forint jo-
gos támogatáshoz jutottak hoz-
zá a termelők. Az adminisztra-

tív és helyszíni ellenőrzések
lezárulta után pedig lehetőség
nyílt az egyes jogcímeket érin-
tően a végfizetés előkészí-
tésére.

Hozzátette: a szükséges
kontrollfolyamatok lezárását
követően a Magyar Állam-
kincstár megkezdi a Vidékfej-
lesztési Program keretében
működő, területhez kötött jog-
címek – mint például agrár-
környezetgazdálkodási és öko-
lógiai gazdálkodást segítő tá-
mogatás – kifizetését. Április
elejétől a közvetlen támogatá-
sokra vonatkozó utalásokra is
lehet számítani, ennek kereté-
ben a területalapú támogatást,
a zöldítést vagy a termeléshez
kötött támogatásokat folyósít-
ják folyamatosan.

A miniszter hangsúlyozta:
a Magyar Államkincstár azt
közölte, hogy nem fogalmazó-
dott meg technikai vagy
egyéb, a járványügyi helyzetre
visszavezethető nehézség, amely
a kifizetéseket hátráltatná, il-
letve ellehetetlenítené. Alapve-
tő cél, hogy a jogosult terme-
lők minél előbb hozzájussanak

az őket megillető támogatás-
hoz – szögezte le.

Kiemelte: a június végig
tartó időszakban összesen
122,5 milliárd forint kifizeté-
sére lehet számítani. A tervek
szerint a legtöbben áprilisban
és májusban részesülnek uta-
lásban, a teljes hátralevő keret
66 százalékát, mintegy 67 mil-
liárd forintot áprilisban, 25
százalékát, csaknem 30 mil-
liárd forintot, pedig májusban
tervezik kifizetni.

Az Agrárminisztérium min-
den olyan lépést megtesz,
amely hozzájárul a gazdálko-
dók pénzügyi likviditásának
biztosításához – hangsúlyozta
Nagy István.

A NAK Zala Megyei Igaz-
gatóságától kapott tájékoztatás
szerint a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamarának Zala me-
gyében 12 ezer főt meghaladó
tagsága van. A tavalyi évben
4460 kérelem került benyújtás-
ra a megyében. Ebből a NAK
munkatársai 3520 kérelmet
készítettek el és nyújtottak be
kamarai meghatalmazottként.
(Forrás: )MTI, Zalatáj

Tavaszi földmunka Zala megyében.


