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Ünnepélyes keretek között került sor a Mumor-Lentikápolna
városrészeket összekötő 7422-es jelű útszakasz átadására július
elején. Az eseményen először polgármester mél-Horváth László
tatta a beruházást:

– Lentiben a lakossági kéréseknek, egyezetéseknek megfele-
lően folyamatosan történik az utak, kerékpárutak, járdák felújítá-
sa. Elkészült Lentihegyen két külterületi útszakasz aszfaltozása,

Folyamatosan újulnak meg az utak

a Lenti-Máhomfa kerékpárút 3,5 km-es szakasza, a Gyöngyvirág,
Alkotmány és Kossuth úti járdák – emlékeztetett a polgármester az
immár megvalósult felújításokra. – Jelenleg is hasonló felújítá-
sokat végzünk, legutóbb a Zöld Város projekt részeként kez-
dődtek ilyen munkálatok.

Hivatalosan Mumor és Lentikápolna szakasznak nevezik a
beruházást, de tulajdonképpen két városrész, Bárszentmihályfa
és Mumor felújított útjáról van szó a projekt jelen szakaszában,
mondta Horváth László.

A kivitelező . részérőlMagyar Közút Nonprofit Zrt Mórocz
József megyei igazgatót kérdeztük a felújítás adatairól:

– Munkánk a Területi Operatív Program keretében valósult meg,
mintegy 3 kilométeren újítottuk meg az útszakaszt. 5-6 méter
között volt a burkolatszélesség, első körben a pályaszerkezeti
hiányosságokat szüntettük meg, majd két rétegben vittük fel az
aszfalt burkolatot. Rendeztük a padkaburkolatot, megoldottuk a
vízelvezetést, valamint két autóbuszöböl is létesítésre került, a
tömegközlekedés biztonságosabbá tétele érdekében.

Berta István, a helyi önkormányzat tagja megelégedettségének
adott hangot az útfelújítás kapcsán:

– Több szempontból is jelentős ez a beruházás, egyrészt két
városrészt köt össze és biztosítja a biztonságos közlekedést,

Balról dr. Pál Attila, a megyegyűlés elnöke, Vigh László or-
szággyűlési képviselő, Horváth László polgármester, Mórocz
József.

Szilvágyon Tündérkerta
folyamatosan ad munkát a
szőlőben és gyümölcsösben
egyaránt. Befejeződött a sző-
lőkötés, nyírás, a régi körtefák
roskadoznak a bő termésük
alatt, a körteszedés napi szin-
ten feladatot ad, melyben ön-
kéntesek is segítenek.

Az önkormányzat a régi
gyümölcsfajták megmentése

Ad munkát a Tündérkert
mellett fontosnak tartja a Gö-
csej népi építészetére jellemző
boronafalu pince-présházak
megmentését, ezért pályáza-
tot nyújt be a Teleki Ala-
pítvány népi építészeti prog-
ramjában az épített öröksé-
günk megóvására, helyreál-
lítására.

A szakmai előkészítés, fel-
mérés folyamatban van.

Folyamatosan ad munkát a Tündérkert.
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Márokföld kis lélekszámú
falu – hatalmas zöldterületek-
kel. Érthető tehát Szabó István
polgármester öröme, hiszen
pályázati segítséggel sikerült
egy 3,5 millió forintos szu-
pergéphez jutni.

– Idei pályázataink között
szerepel egy játszótér kialakí-
tása, s a turistaszálló felújítása.
Utóbbi már sikeres elbírálást
kapott. Kezdődik a munka.

– Márokföld már régóta
próbálkozik a szennyvízkeze-
lés megoldásával. Történt elő-
relépés?

– Az egyedi szennyvízke-
zeléses projekt megvalósításá-

hoz szükséges dokumentációt
összeállítottuk és benyújtot-
tuk. Önállóan indulunk ezen a
97 millió forintos pályázaton.
Nagyon bízunk abban, hogy
sikeres lesz, hiszen a zalai
aprófalvaknak más reális
megoldásuk nincs a szenny-
vízkezelésre.

– Különleges helyzetben
van Márokföld, hiszen a falu-
ban nem lehet temetkezni…

– Szeretnénk újranyitni a
temetőt a megfelelő engedé-
lyek birtokában és ravatalozó
kialakításával. Most erre pá-
lyázati lehetőség nyílt.

(e)

Márokföld nagy tervei

Pályázati segítséggel jutottak a fűnyíróhoz, ami nagy segítsé-
get nyújt a zöldterületek rendben tartásánál.

elősegíti a helyi közösség együttműködését és bekapcsolódik a
város közlekedésének javításába. Nem mindegy, hogy milyen
úton közlekedünk, balesetet okozhatunk, most azonban teljesen
biztonságossá vált a két településrész közötti közlekedés,
amiért köszönetet mondunk a felújítást lehetővé tevő részt-
vevőknek.
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Folyamatosan újulnak meg az utak

A közterületi térfigyelő
rendszer és a Zöldkommandó
járőrszolgálat működéséről tar-
tottak sajtótájékoztatót a közel-
múltban az üzemetetők, így az
önkormányzat, a rendőrség, a
Hulladékkezelő Kft. és helyi
polgárőr egyesületek képvise-
lői. Az illegális szemétlerakás
felszámolását célzó kezdemé-
nyezésről LentiHorváth Lászlót,
polgármesterét kérdeztük:

– Úgy gondoljuk, aki meg-
fordul városunkban, annak fel-
tűnik, hogy szép, rendezett te-
lepülésen jár és ennek megtar-
tására törekszünk – A mun-
kánkban a lakosság segítségét
is kérjük, hiszen nagyon fon-
tos, hogy mindenki tisztán
tartsa a közvetlen környezetét.
Mindezek ellenére még mindig
előfordul olyan helyeken hul-
ladék elhelyezése, veszélyes
hulladék lerakása, ahol nincs
hulladékgyűjtő edény. Ez ve-
szélyezteti a környezetet, bal-
esetet is okozhat és látványnak
is ronda.

– Hogyan tartják fent a
rendet az új módszerrel?

– Rendszeresen ellenőriz-
zük a hulladékgyűjtő szigete-

Megoldódó problémák a hulladéklerakásban

ket, és azokon a helyeken,
amiket gócpontoknak tartunk,
kamerákat helyeztünk el. A
rendőrséggel közösen végez-
zük az ellenőrzéseket, szem-
mel tartjuk a kritikus pontokat,
s ennek meg is van az ered-
ménye.

A rendszer eredményessé-
géről rendőrdr. Farkas Tibor
alezredes, a Lenti Rendőrkapi-
tányság vezetője számolt be a
sajtótájékoztatón:

– Az ellenőrzésünk három
szintű, a kollégák 4-5 naponta
egy előre meghatározott út-
iránynak megfelelően végig-
járják a hulladék elhelyezés
szempontjából érintett helye-
ket, az ott tapasztaltakról je-
lentést készítenek. Szabályta-
lanság észlelésekor visszanéz-
zük a felvételeket, kiszűrjük az
elkövető személyét. A követ-
kező szintnél a napi szolgálat
során kapják feladatul a kol-
légák, hogy ezeken a helyeken
végezzenek ellenőrzéseket. A
harmadik szint a városi térfi-
gyelő kamerarendszerre épül,
amely az összes hulladék el-
helyezésre kijelölt helyet fi-
gyeli, ezeket a felvételeken

látható az elkövető, aki ellen
aztán szabálysértési eljárást in-
dítunk. Van még egy hozadéka
a rendszernek, ugyanis nem
csak a hulladéklerakás csele-
kedete, hanem egyéb tevé-
kenységek is rögzítésre kerül-
nek, eddig öt esetben KRESZ-
szabály megsértése miatt is
indítottunk eljárást. Továbbá
a rögzített képek alapján
olyan elkövetőt is sikerült el-
fognunk, aki a templomot
fosztogatta, vagy egy másik

személyt, aki a szökőkútban
fürdött meg.

A sajtótájékoztatót jelen
volt Tótivánné Kovács Ildikó,
a Hulladékkezelő Kft. ügyve-
zetője, aki felhívta a lakosság
és a gazdálkodó szervezetek
figyelmét a hulladékszállítási
díjfizetési kötelezettségükre, a
hulladékgyűjtő edények pon-
tos időben való kihelyezésére
és azokon az érvényes igazoló
matricák használatára.

dj
Balról Szabó Gábor elnök, dr. Farkas Tibor kapitányságvezető,
Horváth László polgármester, Tótivánné Kovács Ildikó ügyve-
zető, Gasparics Győző elnök.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Klubdélután keretében ta-
lálkozott a veszélyhelyzet óta
először a Lenti Szépkorúak
Civil Szervezetének tagsága jú-
lius egyik hétvégéjén. A helyi
Hagyományok Háza udvarán
tartott piknikről Barta Ödönné
vezetőt kérdeztük:

– Végre újra találkozhat-
tunk a tagsággal, nagyon jó
érzés, már igencsak hiányoltuk
a korábban megszokott együtt-
léteket. A mai alkalmat is ki-
használjuk a tagság tájékoz-
tatására, hasznos tudnivalók
közlésére, ugyanis a Lenti
Rendőrkapitányság segítségé-
vel előadást hallhattunk az
idősebb korosztályt fenyegető
veszélyekről, a trükkös és

Piknik őzpörkölttel, bűnmegelőzéssel…
unokázós csalók próbálko-
zásairól.

– Ezek szerint nem hagyták
magukra társaikat a veszély-
helyzetben sem!

– Így van, kitaláltam, hogy
varrjunk maszkokat, felvettem
a tagság varráshoz értő „sza-
kaszával” a kapcsolatot, ők
hárman (Szabadi Tamásné,
Szigeti Tiborné és Stampf Fe-
rencné) szívesen vállalták el a
feladatot, jómagam pedig pos-
tásként kihordtam azokat a
tagságnak, sőt még a polgár-
mester úrnak, Horváth Lász-
lónak is jutott belőle.

A piknikezés elengedhetet-
len feltétele a bográcsozás,
Bakos László tagtárs már ide-

jében feltette az őzpörköltet
főni, a résztvevők érkezésekor
már csak találni kellett.

– Két óra szükséges, hogy
megpuhuljon a vadhús. A szo-

kásos lecsós alapra készítettem
fel, remélem ezúttal is ízleni
fog a tagságnak – tette hozzá
az esemény főszakácsa.

(d)

Terített asztal várta a tagságot.

A „Humán szolgáltatások
fejlesztése” érdekében hátrá-
nyos helyzetűeknek szervezett
programsorozatot az elmúlt
időszakban a lenti Napsugár
Családsegítő és Gyermekjólé-
ti Központ. A több helyszí-
nen (Lenti, Lovászi, Páka,
Zalabaksa, Csesztreg, Rédics)
megrendezett események tar-
talmáról Rédicsen kérdez-

Programsorozat a kliensekért

tük Intézmény-Bagó Judit
vezetőt:

– EFOP pályázat keretében
szerveztünk meg a programo-
kat, 24 alkalommal, amely
négy témakör megvalósításá-
ban. Minden programunkon
van egy előadás, majd ehhez
kapcsolódóan fűzzük fel a be-
szélgetéseket, egyéb szolgálta-
tásainkat, segítségnyújtást a

klienseinknek. Mindemellett
egy kis vendéglátás, gyermek-
sarok is várja az érdeklődőket.

– Melyek a feldolgozott
témák?

– Foglalkoztunk a társadal-
mi esélyegyenlőséggel, a füg-
gőségek kialakulása, veszélyei
témakörrel, a fogyatékosság-
gal, a másság elfogadásával és
a hivatásunk talán legfonto-
sabb prevenciós részével, mun-
kánk bemutatásával, a Család-
segítő és Gyermekjóléti Köz-
pont megismertetésével.

– Ez egy folyamatban lévő
sorozat. Milyen tapasztalataik
vannak?

– Nagyon sok résztvevővel
fut a programunk, ötven fős
limittel kellene dolgoznunk, de
eddig mindenhol túlteljesítet-
tük ezt az adatot, szívesen
jönnek hozzánk. Előadóinkat
úgy választottuk meg, hogy
nem csak száraz ismeretet kö-

zölnek, hanem bevonják a
hallgatóságot a téma megbe-
szélésébe, lehetőség van kér-
dezni és a vendéglátásnak is
nagy sikere van.

Horváth Edit Rédics csa-
ládsegítője, aki beszélgeté-
sünkben a jelzőrendszerük ki-
tűnő működését emelte ki.

– A jelzőrendszerünkön és
személyes kapcsolatunkon ke-
resztül tartjuk a kapcsolatot
klienseinkkel, az előbbinek
köszönhetően gyorsan a látó-
körünkbe kerülnek – az iskola,
óvoda, védőnői szolgálat, há-
ziorvos és az önkormányzat
által – a bajbajutottak, akinek
aztán megpróbálunk segíteni.
Polgármester asszony támogatá-
sával kaptuk meg ezt az új he-
lyiséget a művelődési ház egyik
szárnyában, ahol megfelelő
körülmények között tudjuk fo-
gadni a hozzánk fordulókat.

dj

Gyermeksarok Csesztregen.

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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ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítá-
sának célja a foglalkoztatás zalai helyzetének javítása,
melyre közel 963 millió forint támogatási összeg használ-
ható fel projektzárásig.

A koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet követ-
keztében az Innovációs és Technológiai Minisztérium a
projektek megvalósításának segítése érdekében komplex
intézkedés-csomagot dolgozott ki, mely lehetőséget adott
három hónappal meghosszabbítani a támogatási szerző-
dések záró határidejét. A Zala megyei paktum konzorciumi
partnerei is megállapodtak a véghatáridő hosszabbítá-
sának elfogadásáról, így várhatóan 2021. szeptember 30.
a projekt megvalósításának záró dátuma.

Az elmúlt hónapokban a vírushelyzet a gazdasági sze-
replőket, illetve a munkaerő-piacot is érzékenyen érintette,
így még jelentősebb lett az érdeklődés a paktum nyújtotta
lehetőségek iránt, ezért is kiemelkedően jó hír, hogy a
Zalai innovatív foglalkoztatási paktum a projekt indítá-
sakor vállaltakon túl további 46 álláskereső bér/bérköltség
támogatását, illetve 20 ügyfél önfoglalkoztatásának támo-
gatását valósíthatja meg.

A megyei paktum keretében 2020. június 30-ig 583 fő
részesült munkaerőpiaci szolgáltatásban, ami a 2021. jú-
nius 30-ig tervezett létszám több mint 92 százaléka. 260
ügyfél került elhelyezésre támogatott foglalkoztatással, 14
fő munkába állását bértámogatással, 246 fő munkába állá-
sát pedig bérköltség támogatással segítette a megyei fog-
lalkoztatási paktum. A programba vontak közül 200-an
munkaerő-piaci tanácsadást kaptak, 107 ügyfél vett részt
képzésben, további 40 ügyfél pedig önfoglalkoztatóvá vált.

Továbbra is zajlanak a helyi termék fejlesztésekkel kap-
csolatos tevékenységek. Folyamatos a kapcsolatfelvétel a
helyi termelőkkel, kézművesekkel, szolgáltatókkal, és meg-
történt a helyi termék, illetve helyi mester, mesterség
elektronikus kataszter keretrendszerének kialakítása is.

A nyár folyamán, valamint az őszi időszakban további
helyi termék értékesítési akciók kerülnek megrendezésre,
ahol zalai kézművesek és helyi termelők mutatják be por-
tékáikat. A látogatók többek között Lentiben, Zalakaroson,
Becsehelyen is találkozhatnak a kiállítókkal, és megis-
merhetik Zala megye helyi termékeit, szolgáltatásait, kéz-
műveseit.

További 66 álláskereső támogatását segíti a Zala megyei
foglalkoztatási paktum

Keszthelyi helyi termék vásár

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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Immár ötödik alkalommal
táboroztak a Lenti Vörösmarty
Általános Iskola Ker-diákjai
kaszentkirályon. A csoportot
éppen a rafting túra előtt értük
el és kértük egy kis élmény-
beszámolóra:

– Ötödik alkalommal szer-
veztük meg a „Bringával a
Kerka mentén kerékpáros tú-
ránkat (a tankerületi központ
engedélyével) Kerkaszentki-
rályra, ahol minden feltétel
adott a túrákhoz, a hasznos
időtöltéshez – kezdte Gyuriga
Zoltánné, az iskola pedagó-

„Bring ”ával a Kerka mentén
gusa. – A tábor célja a környék
természeti értékeinek megis-
merése. Nagyon sok látnivaló
van közel a városunkhoz, ame-
lyet nem biztos, hogy felfe-
deztek már tanulóink. Most
felső tagozatos gyerekeket
hoztunk, de a fiatalabb kor-
osztály is érkezni fog. Nagy
köröket teszünk meg, az öt
év alatt bejártuk a Kerka
völgyét, jártunk Pákán, a her-
nyéki vadaskertben, Szécsi-
szigeten és a mai raftingtúra
is biztos izgalmas lehető-
ségeket kínál a kikapcsoló- dáshoz, egyben ismeretszer-

zéshez.
Vadas Lúcia, Ruzsa Zoé Han-

na Gál Leventeés nyolcadi-
kos tanulók már többször részt
vettek az iskola kirándulásain:

– A Lendvai Vin -árium tet
szett a legjobban – kezdte be-
számolóját Lúcia – és maga a
település a látnivalóival.

– Nekem az esti halászat
tetszett a legjobban, ebben a
játékban papírhalakat kellett
este sötétben megkeresnünk a
tó körül, izgalmas volt ezt éj-
szaka „előhal ” -ásznunk – foly
tatta a sort Hanna.

– Nekem szintén a bátor-
ságpróba tetszett a legjobban,
volt, akik elbújtak és sikerült
megijeszteniük bennünket, úgy-
hogy a foglalkozás elérte a
célját – vette át végül a szót
Gál Levente.

Gyuriga Zoltánné szervező
m -ég hozzátette: kiváló kap
csolatot alakítottak ki a falu
lakosságával, akik a kerék-
párok karbantartásában, de
másban is segítségükre voltak.
A település vezetői, a tábor
fenntartói is a legmagasabb
szinten látták el feladataikat.

dj

A táborozó fiatalok.

Pályázati forrásból sikerült
megújítani és a tár-Zalabaksa
sult községek önkormányzati
hivatalát a közelmúltban. Az
átadási ünnepség után először
Vigh László országgyűlési kép-
viselő, miniszteri biztos el-
mondta:

Megújult a hivatal épülete Zalabaksán

– Mintegy 2800 kistelepü-
lés van az országban, ami na-
gyon fontos élettér, hiszen a
lakosság hetven százaléka a
falvakban lakik. Ez egyben ne-
hézséget is okoz, ugyanis azt
szeretnénk, ha ne lenne hát-
rány faluban élni, ha a szol-

gáltatások minőségéré gondo-
lunk. Zalabaksán is ez volt a
célunk, amikor a közös önkor-
mányzati hivatalt adtuk át,
külön felhívva a figyelmet a
szolgálatunkra, amelyet a la-
kosság ügyes-bajos dolgainak
elintézésére fordítunk a szak-
szerűség és a segítő szándék
jegyében.

Horváth Ottó, Zalabaksa
polgármestere érdeklődésünk-
re a többlépcsős felújítás rész-
leteit vázolta:

– A Vidékfejlesztési Prog-
ram keretében még 2016-ban
adtunk be pályázatot, amellyel
23 és fél millió forintot sike-
rült elnyernünk, a konzorciumi
partnerünk pedig 3 milliót ka-
pott. A beruházás teljes beke-
rülési költsége 33 millió forint
volt, 7 milliót a társult önkor-
mányzatokkal rendeltünk a fel-
újításhoz. 2003-ban már elké-
szült a tetőhéjazat cseréje,

2005 óta a villamoshálózatot
napelemes rendszerrel működ-
tetjük, tehát folyamatosnak ne-
vezhetjük az épületről való
gondoskodásunkat. Most a fű-
tésrekonstrukciót hajtottuk vég-
re, a nyílászárók cseréjét és
megújítottuk a külső környeze-
tet is, hála Kósa Gyula dísz-
növénykertésznek, aki felaján-
lotta a növényeket az épület
parkosításához. A felújítási
munkálatok ideje alatt is mű-
ködött a hivatal, amiért most is
köszönettel tartozok munka-
társaimnak. Ablakcsere ide,
másik irodába költözés oda,
folyamatos maradt a munka.
Reményeink szerint tovább
folytatjuk a fejlesztéseket, hi-
szen a célunk, hogy az épület
belső terei is megújuljanak,
modern irodákkal, kiszolgáló
egységekkel fogadhassuk a la-
kosságot.

dj

Balról Vigh László, Horváth Ottó polgármester, dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízott, Kámán János konzorciumi partner.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Lenti és Vidéke

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Már most gondoljon a tanévkezdésre!Már most gondoljon a tanévkezdésre!

Pályázati támogatásból megújulhat a csesztregi plébánia
közösségi épülete, a Kerkai Ház. csesztregi pol-Bedő Róbert
gármester javaslatára az eddigi felújításokról és a helyi közös-
ségi életről is kérdeztük helyi plébánost.Páli Zoltán

– A Magyar Falu Programon belül sikerült „Az egyházak
közösségi - és hitéletének” támogatása kategóriában sikeresen
pályáztunk. A támogatást célirányosan a közösségi házunk
felújítására fordítjuk. Épületünk a régi egyházi iskola, amely
később állami iskolaként, majd óvodaként is működött, Varga
Imre atya idejében került vissza az egyházhoz, majd Kondákor
Gyula atya idejében „futott fel” igazán, hiszen a gyermek-
programok és egyéb egyházközösségi események jó része itt zaj-
lott. Az idők folyamán az épület elhasználódott. Irányításommal
immár szépen haladunk a folyamatos felújításban.

– Mivel végeztek eddig, mekkora összeget nyertek legutóbb?
– Az első lépésben az épület utca felőli részét tettük rendbe,

kicseréltük a nyílászárókat, a két sokat használt termünket is
felújítottuk, majd következett a víz- és fűtésrekonstrukció.
Mostani pályázatunk támogatásából a maradék nyílászárók
cseréjére, belső felújítási munkálatokra (vizesblokkok kialakí-
tása, padozatcsere, villamoshálózat cseréje), kerül sor. 16 millió
forintot nyertünk, igyekszünk jól beosztani ezt az összeget.

Megújuló közösségi ház Csesztregen

– Egy szépen felújított közösségi épület bizonyára a prog-
ramok számát is bővíteni fogja!

– Igyekszünk évről évre bővíteni és színesíteni a program-
jainkat és nem csak a gyerekeknek! Ők állandó szereplői ennek a
háznak, hiszen a tanév során minden héten péntekenként egy-
egy osztályt látunk vendégül. Vetélkedővel, közösségi foglalko-
zással, játékokkal várjuk a gyerekeket. Egyházközösségi prog-
ramjaink is vannak, a rózsafüzér társulatnak is volt már itt
összejövetele, de tartottunk egyházközösségi bormustrát is, ahol
nem a versenyzés, hanem az együttlét, a tagok által készített
finomságok megkóstolása volt a cél. Családi rendezvényeink is
vannak itt, születésnap, keresztelő, elsőáldozás, bérmálás után
otthonos de nagy helyiség áll a résztvevők rendelkezésére.

dj

A Kerkai Ház

Augusztus 1-jétől meg-
szűnt a és többBudapest Zala
megyei város közötti, közvet-
len autóbuszjáratok többsége
– közölte honlapján a Vo-
lánbusz.

A közlekedési cég Buda-
pest és Zalaegerszeg, illetve
Budapest és kö-Nagykanizsa
zött a vasút igénybevételét
ajánlja. A közvetlen távolsági
autóbuszokkal Budapestről
eddig elérhető Zala megyei
településeket a vonatokhoz
csatlakozó regionális autó-
buszjáratokkal lehet elérni.

A Volánbusz honlapja sze-
rint megszűnt a Budapest-
Zalakaros-Nagykanizsa, vala-
mint a Budapest-Keszthely-Hé-
víz-Zalaegerszeg-Lenti vonal.

Új járatként a Budapest-
Keszthely-Hévíz-Zalakaros-
Nagykanizsa útvonalon indí-
tottak járatot naponta kétszer
mindkét irányba, ezekkel a

Több közvetlen autóbuszjárat is megszűnt
Zala megyei fürdőhelyeket,
illetve a Kis-Balaton körüli
településeket (Alsópáhok, Sár-
mellék, Zalavár, Zalaszabar,
Nagyrada, Garabonc) lehet
elérni.

Szintén új a Lenti-Zala-
egerszeg-Keszthely-Balaton-
szentgyörgy közötti, vasúthoz
csatlakozó autóbuszvonal,
amellyel Balatonszentgyör-
gyön biztosítanak átszállást a
kétóránként a budapesti Déli
pályaudvar felől érkező, il-
letve oda induló vonatokhoz.
Hasonló közlekedési lehető-
séget kínál az ugyancsak
újonnan induló Nagykani-
zsa-Zalakaros-Balatonszent-
györgy-Keszthely vonal, amely
szintén Balatonszentgyörgyön
csatlakozik a Budapest-Déli
pályaudvar felől érkező, il-
letve oda induló vonatokhoz –
olvasható a Volánbusz hon-
lapján.
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Kercsmár István Resznek,
polgármestere folytatódó köz-
munkaprogramjukról és egyéb
beruházásaikról számolt be
lapunknak.

– Elkészült a település sza-
badidőparkjában a fedett ter-
melői piac és rendezvénytér.
Mintegy 180 m -en lesz lehe-2

tőség a közmunkaprogramban
megtermelt termények, zöld-
ség és gyümölcsfeldolgozóban
előállított szörpök, gyümölcs-
levek és savanyúságok árusí-
tására, bevonva a környékbeli
termelőket is. Az épület költsé-
ge közel 10 millió forint volt,
az önerőt a közmunkások által
megtermelt tavalyi 4,2 millió
forint bevételből tudtuk bizto-
sítani. Ők egyébként közre-
működtek az építési és festési
munkálatokban is. Szintén a
Strart pályázatból sikerült vá-
sárolnunk egy kombájnt, amely

Folytatódó közmunkaprogramok és beruházások Reszneken
jelentősen megkönnyíti a 12
hektáros burgonyatermés beta-
karítását.

– Mi az, amivel jelenleg
foglalkoznak közmunkásaik?

– Jelenleg a tarkabab, vö-
röshagyma és lilahagyma be-
takarítása folyik, sajnos a mos-
toha időjárás miatt nagyobb
terménykiesésre számíthatunk.
A bogyós gyümölcsösünkben a
feketeszeder és a fekete berke-
nye következik majd, melyből
nagyon finom lekvárok, ször-
pök, 100 %-os ivólevek ké-
szülnek a feldolgozó üze-
münkben. Sikerült új falu-
gondnoki szolgálatot létrehoz-
nunk és beszerezni egy új 9
személyes kisbuszt, most volt
lehetőségünk, hogy pályázhas-
sunk és kilépjünk az eddig
négy község által működtetett
falugondnoki társulásból. Leg-
nagyobb beruházásunk 64 mil-

lió forintba kerül, ebben a kö-
zösségi ház, az önkormányzati
hivatal, a kultúrház energetikai
korszerűsítése valósulhat meg,
a megyei területi operatív
program jóvoltából. BM pá-
lyázaton nyertünk 5 millió fo-
rintot, amelyből a Béke tér,
Mártírok útja, Petőfi utca jár-
daszakaszainak felújítására ke-
rül sor. Ehhez 800 ezer forint
önerőt biztosítunk.

– Tekintsük előre! Milyen
beruházásaik lesznek a közel-
jövőben?

– Tovább folytatjuk a te-
metői parkolónk építését, amit
szintén a közmunka progra-
mon kezdtünk el. Itt még ke-
rítés építését is tervezzük, amit
akár önerőből is elkészítünk

támogatás híján. Elkezdtük a
Kertész Kertünk parkerdő jel-
legének visszaállítását, itt saj-
nos nagy viharkárral kell szá-
molnunk, ezért innen több
mint 100 m fa kitermelésére3

kaptunk engedélyt. Napiren-
den van a község központ-
jának, tereinek szépítése, első-
sorban a buszvárókat szeret-
nénk lecserélni. Fontos szá-
munkra, hogy még élhetőbb,
szerethetőbb legyen a falu.
Tudjuk, hogy nagyon sok
munkára van szükség. Kérjük
a lakosság segítségét is, hogy
önkéntes munkájukkal járulja-
nak hozzá településünk szé-
pítéséhez – zárta gondolatait
Kercsmár István.

dj

A fedett termelői piac és rendezvénytér.

Az új gépek.

A tájegységre jellemző környezetben, dombok, erdők
között fekszik a barlahidai horgásztó.

A gazdag állat- és növényvilág és a csodálatos környezet
miatt a pihenésre vágyók ideális helyszíne. Ám a horgászok
számára is maradandó élményt nyújt a gazdag halállomány.

Dombok, erdők között
– a barlahidai horgásztó

Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén

két egymás melletti földterület
(1945 m  és 1418 m ) eladó.2 2

A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.

Érdeklődni lehet: 30/378-4465
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Szent Kristóf, az utazók védőszentje és Szent Jakab napján
áldást kérhettek a autósok, motorosok, kerékpárosok alenti
biztonságos közlekedés reményében az egyik hétvégi esti
szentmise után. Az autóáldás hagyományairól Ipacs Bence
plébánost kérdeztük.

– Szent Kristóf nagyon érdekes alakja az egyház történetének,
a szentek sorának. Még azt is megkérdőjelezik, hogy egyáltalán
létezett-e. Ugyanakkor akkora a kultusza, olyan nagy a tisztelete,
hogy ez már feledteti a történeti kétséget. A mai áldásunk nem
újszerű dolog, régen is így volt, amikor útra keltek az emberek.
A kiszámíthatatlan közlekedés miatt sokszor imádkoztak indulás

Áldást kértek a járművekre

előtt, kérték a szentek közbenjárását a szerencsés odaérkezéshez.
A legenda szerint egyébként Szent Kristóf karjaiba vette a kis
Jézust és átvitte a folyó túlsó partjára. A történet annyira kedves
az emberi szívnek, hogy Szent Jakab apostollal együtt (aki a
zarándokok védőszentje) az emberek máig kérik segítségüket
utazásaik előtt.

A gépjárművek megáldása helyi eredetű szokás, melyről az
egyik kezdeményező, lenti lakos így emlékezett:Balogh Sándor

– Tüske József esperes úrral közösen találtuk ki a járművek
megáldását, a közvetlen előzmény pedig a Lenti Autóklub épüle-
tének felépítése és annak a megáldása volt. Első alkalommal 25
autó volt, azóta már országos méretűvé vált ez a szokás. Jóma-
gam klubtagként Szegeden is voltam hasonló programon. Látha-
tó a mai alkalommal is kezdeményezésünk sikere, közel százan
gyűltünk itt egybe, kerékpárosok, autósok, hogy áldást kérjünk
járműveinkre a biztonságos, balesetmentes közlekedés re-
ményében.
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A kerékpárosok is áldást kaptak.

A kék számtalan árnyalata
látható a városiLentiben
könyvtárban Kovács Zoltán
fotós, gyógypedagógus Egy
szín: KÉK című tárlatán fel-
vonultatott képeken.

Március elején nyílt meg a
kiállítás először, ám a koro-
navírus-járvány miatt az in-
tézménnyel együtt bezárt. Az
érdeklődők most egészen e
hónap végéig látogathatják.

Kovács Zoltán érdeklődé-
sünkre elmondta, hogy a fotók
öt év termése, ez idő alatt
több száz fotót készített a
dalmát tengerparton, Baska
Voda Makarskaés térségében.

– A képeket a kék szín
számtalan árnyalata fűzi egy-
be – magyarázta Kovács Zol-
tán. – Évről évre figyeltem a
partszakasz változásait – nap-
sütésben, borús időben, vagy
éppen vihar idején. A ta-
pintható természetet szerettem
volna megörökíteni.

A kék árnyalatai

Kovács Zoltán a nagy-
anyjától sokat hallott a ten-
gerről, mindez már gyermek-
ként felkeltette érdeklődését,
és amikor eljutott oda, fotó-
kon haza is hozta az élményt.
Reméli, hogy a tengerparti táj
még sokáig ugyanolyan szép
marad, ahogy a képeken
látszik.

-t-

Kovács Zoltán

Idén a Vas megyei Szőcén
tartotta hagyományos nyári tábo-
rát a lenti 362. számú Szent Mi-
hály cserkészcsapat. Az idei ren-
dezvény már a 27. volt a sorban.
Ez alkalommal indiános téma
köré szervezték a programot.

– Barátságos és a táboro-
záshoz nagyon praktikusan
kialakított helyszínen gyűl-
tünk össze – tájékoztatott Kal-
már Imre csapatparancsnok. –
Mivel hét újonc kiscserkész-
jelölt is csatlakozott hozzánk,
a keretmesét is az ő játékos
érzelmi világukhoz próbáltuk
igazítani. Az indiános téma
alaposan megmozgatta a tá-
borlakók fantáziáját. A nyitó-
napon az „életre kelt” totem-
oszlop törzsekbe osztotta és
indián nevekkel látta el a
gyermekeket. Tartottunk nyílt
tábori napot is, illetve ekkor
volt az újonc kiscserkészek
ünnepélyes ígérettétele és egy
cserkészjelölt fogadalomtétele.

A további programok közt
szerepelt az íjászat és a kéz-

„Indiános” cserkésztábor
műves foglalkozások is, nagy
sikere volt a batikolásnak, a
pólók törzsenként különböző
színben készültek el.

– Külön öröm, hogy a volt
cserkészeinket is visszahúzta
a szívük, akadt, aki egész csa-
ládjával töltött egy napot me-
sevilágunkban – tette hozzá a
csapatparancsnok. – Az indiá-
nok viszontagságos életéből is
volt részük, hiszen komoly vi-
hart is átéltünk, sajnos ebé-
dünk zöme odaveszett. Az
utolsó előtti napon „bölény-
vadászat” nevű kirándulással
összekötött akadályverseny
zárta a tábori programso-
rozatot. Mindent összegezve
rendkívül tartalmas tábort tud-
hatunk magunk mögött. A jól
összekovácsolódott vezető-
gárda megmutatta, hogy kell
az igazi cserkésztábort meg-
szervezni és levezényelni. Jö-
vőre természetesen szeretnénk
megismételni – mondta vége-
zetül Kalmár Imre.

-l-

Immár a 27. volt a sorban az idei tábor.
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Nova Község Önkormányzati Képviselő-testülete a
2020/2021-es tanév kezdéséhez a szülők, illetve diákok számá-
ra az alábbi iskolakezdési támogatást biztosítja:

● Az alapfokú intézményben tanulók részére 10.000 Ft tá-
mogatást biztosít, iskoláztatáshoz szükséges eszközök vásár-
lására.

● A középfokú intézményben tanulók részére 20.000 Ft
támogatást biztosít iskoláztatáshoz szükséges eszközök vásár-
lására.

A támogatást benyújtásával,„Kérelem” nyomtatvány
2020. augusztus 10. 2020. október 10.napjától – napjáig lehet
igényelni a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal Novai Kiren-
deltségén, amelyhez mellékelni kell az

● iskolalátogatási bizonyítványt, valamint
● az egy háztartásban élő személyek jövedelem igazolá-

sát a kérelem benyújtását megelőző hónapról.
A támogatás igénybevételének részletes feltételeiről érdek-

lődni lehet a Novai Kirendeltségen.
Nova, 2020. július 24.

Németh József
polgármester

Iskolakezdési támogatás Nován

A közös hivatal novai kirendeltsége.

Júliusban sorost ülést tar-
tott Lenti Város Önkormány-
zati Képviselő-testülete. Mó-
dosították a költségvetést, és
az egészségügyi dolgozók in-
gyenes utazásáról is döntöttek.

Az egészségügyi dolgozók
a járványügyi veszélyhelyzet
alatt Lentiben is ingyenesen
utazhattak a város közigazga-
tási területén belül közlekedő,
menetrend szerinti autóbuszo-
kon. A különleges helyzet
megszűnte után a települések
saját hatáskörben dönthettek a
lehetőség további biztosításá-
ról. Lenti önkormányzata a ked-
vezményt 2020. július 31-ig
biztosította, míg az egyéb uta-
zási kedvezményekre jogosító
lejárt vagy ezt követően lejáró
okmányokat, utalványokat,
illetve a diákok elektronikus
vagy kinyomtatott igazolásait

Elfogadták a zárszámadást

elfogadják december 15-ig az
autóbuszjáratokon.

A veszélyhelyzet miatt
meghozott kormányzati dön-
tések értelmében nem számol-
hat az önkormányzat a gép-
járműadóval, illetve az ide-
genforgalmiadó-bevételek is
elmaradnak, ez összesen mint-
egy 100 millió forint bevé-
telkiesés. Emellett a járvány
elleni védekezési költségek is
megterhelték a büdzsét. A
hiány pótlására felhasználhat-
nak a pályázati céltartalékból,
valamint ingatlanértékesítés-
ből is számítanak bevételre.
Továbbá elfogadta a testület a
2019-es zárszámadást, és a
kulturális dolgozók közalkal-
mazotti jogviszonyának átala-
kulásával kapcsolatos intézke-
désekről is döntöttek.

-l-

Soros ülést tartott a testület.

Idén ésGosztola Lendva-
dedes volt az első kettő azon
települések közül, melyeket
kerékpárral keresett fel Vigh
László, a térség országgyűlési
képviselője, miniszteri biztos
és tartott fogadóórát.

Az idei a harmadik nyár,
hogy kerékpárral járja be vá-
lasztókörzetének településeit
Vigh László, aki Gosztolában
arról beszélt, hogy a kerék-
páros bejárás célja, hogy a
hivatalos rendezvényeken túl,
kötetlenebb formában is talál-
kozzon a falvak vezetőivel,
jobban megismerje a telepü-
léseket és megbeszéljék a fej-
lesztési célokat, a megoldásra
váró feladatokat. Kiemelte:
Gosztola szépen fejlődött az
elmúlt évtizedekben, nőtt a lé-

Gosztola és Lendvadedes…
lekszám, jelentős az idegenfor-
galom, jelenleg pedig útfelújí-
tás zajlik, és a kápolna meg-
mentésén fáradoznak a helyiek.

A politikus a falvaknak
jutó támogatásokról is szólt: a
négy évre szóló Magyar Falu
Programban idén 190, jövőre
pedig 250 milliárd forint áll
majd rendelkezésre fejlesz-
tésekre.

Balogh Ferenc, Gosztola
polgármestere a település be-
mutatásakor kitért arra, hogy
legnagyobb eredményük a la-
kosságszám emelkedése az
utóbbi években. A fejlesztések
is folyamatosak: az útfelújí-
tások mellett épült térköves
járda, jelenleg szociális he-
lyiség kialakítása zajlik az
önkormányzati hivatal épületé-

ben a Magyar Falu Program
keretében elnyert mintegy 12
millió forintból. A térség ter-
mészeti kincseire épülő turiz-
must pedig egy magyar–horvát
konzorciumi pályázattal pró-

bálják tovább erősíteni. Fontos
és aktuális kérdés a helyi
kápolna megmentése, felújí-
tása, mely érdekében gyűjtést
is szerveztek.

-t-

Horváth-Balogh Bernadett, Balogh Ferenc és Vigh László a
Gosztola Gyöngye szálloda előtt.
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Lendvai Zoltán János plébános celebrált szentmisét.

– 2020-as terveinket a ko-
ronavírus-járvány teljesen felül-
írta, de sikeresen alkalmaz-
kodtunk az új helyzethez –
állapította meg beszélgetésünk
elején ,Lóránt Beáta Baglad
polgármestere, akit az elmúlt
időszak történései összefog-
lalására kértünk fel:

– Baglad kicsi település,
sajnos az idősek aránya a na-
gyobb, ők maximálisan betar-
tották az ajánlásokat a veszély-
helyzetet illetően. Az önkor-
mányzat először a dolgozók-
nak, majd a teljes lakosságnak
vásárolt maszkokat, ez utóbbit
környékbeli vállalkozótól, mert
szerintünk fontos ebben a te-

Újjáéledő Baglad
kintetben is a lokálpatriotiz-
mus. Talán a falugondnokunk-
nak volt a legnehezebb dolga
ebben az időszakban, fizikai-
lag ő tartotta a kapcsolatot
legtöbbünkkel, a különböző
kérések (pl. gyógyszerkiváltás)
teljesítését az idősávos korlá-
tozás nehezítette. Vészhelyzet
ideje alatt sajnos nem enged-
hettük meg a lakók szállítását
a faluautóban, azt így is na-
ponta fertőtlenítette gondno-
kunk, ezért előfordultak ko-
rábban nem tapasztalt kérések,
de úgy érezzük, hogy meg tud-
tunk felelni. Aktív korú la-
kóink közül mindenki meg-
tartotta munkáját, e szempont-

ból szerencsések vagyunk, de
kisebb segítségre többen is rá-
szorultak. Gyógyszerkiváltást
az e-recept nagyban könnyí-
tette, véleményem szerint már
nem fognak az emberek a pa-
pír alapuhoz ragaszkodni.

– Akkor elérkeztünk a má-
hoz… Hogy éledt újra a falu?

– A bagladi falunap nem
több ezres rendezvény, úgy
döntöttünk, hogy az idén nem
szervezzük meg, ennek egyik
oka, hogy az enyhítések után
nem sok idő állt rendelkezésre,
de nagyobb hangsúlyt kapott,
hogy idősebb lakóinkat véd-
jük. Ennek jegyében készül-
tünk a hagyományosan július
második vasárnapján tartott
búcsúra, mely katolikus ha-
gyomány, ilyenkor van mise a
településünkön, melyet a falu-
ház nagytermében tartunk.
Lendvai Zoltán János plébános
a misét a helyiekért, a haza-
látogató és eljönni nem tudó
elszármazottakért ajánlotta fel.
Bár már enyhültek a korláto-
zások, és közülünk sokan ta-
lálkoztak a rokonokkal, a mise
előtt és után az udvaron öröm-
teli találkozásoknak és élénk
beszélgetéseknek lehettünk ta-
núi, mert ez a nap mégiscsak
erre volt szánva, jutott idő rá.

Bár kulturális műsor, és egyéb
programok elmaradtak, a falun
végigsétálva azt láthattuk,
hogy szinte minden családnál
az udvaron, közvetlen roko-
naik társaságában töltötték a
napot az emberek.

Megtudtuk még, hogy Bag-
lad élete nem borult fel tel-
jesen, a csendes alkalmazko-
dás mellett az emberek tovább
végzik a nyári teendőiket. A
polgármester a képviselő-tes-
tülettel közösen próbál min-
denkire odafigyelni. Az önkor-
mányzat gazdálkodása az el-
vonások ellenére biztosított,
pályázatok segítségével pró-
bálják a kereteiket bővíteni,
céljaikat hamarabb elérni. Ter-
veik közt szerepel a rendez-
vények és családi programok
lebonyolítására alkalmas sza-
badtéri rendezvénytér kialakí-
tása. A vírus második hullá-
mára védőfelszerelések, fertőt-
lenítő eszközök pótlásával, a
lakók folyamatos informálásá-
val készülnek.

– Az első hullámban meg-
szerzett tapasztalatainkban bíz-
va hiszünk abban, hogy sike-
resen átvészeljük a következő
időszakot is – tette hozzá Ló-
ránt Beáta polgármester.

dj

„Civilkurázsi” Lenti Civilszervezeteiért és Sportjáért
Közalapítvány 2019. évi tevékenységéről az alábbi közleményt
teszi közzé:

A közalapítvány eredményének alakulása 2019. évben:
SZJA 1% felajánlás 109 712 Ft
Közhasznú tevékenység bevétele 12 562 931 Ft
Közhasznú tevékenység kiadásai: 13 069 008 Ft
Tárgyévi közhasznú eredmény (veszteség) - 506 077 Ft
Az alapítvány célja a Lentiben működő és nyilvántartásba

vett sportegyesületek működésének támogatása; sporttevékeny-
ségük fejlesztése; a város sportéletének fejlesztése; a verseny-
sport kiemelt támogatása; diáksport, tömegsport támogatása; új
civil közösségek kialakulásának elősegítése; a már működő
civil szervezetek tevékenységének segítése; hozzájárulás mű-
ködési feltételeik megteremtéséhez, fejlesztéséhez; hátrányos
helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegíté-
se; munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének,
foglalkoztatásának elősegítése, és a kapcsolódó szolgáltatások,
kulturális tevékenység támogatása; kulturális örökség megóvá-
sa; környezet és természetvédelmi mozgalmak létrehozásának,
működésének támogatása; közrend védelme; polgárőrség tá-
mogatása.

2019. évben a közalapítvány 19 civil szervezetet részesített
támogatásban.

Pálné Szalai Erika,
a kuratórium elnöke

Közlemény
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Szép mosoly egy nap
alatt – csak mese?

Nem a
Marton.Dentalnál!

Azonnali implantációt és

ideiglenes pótlást biztosítunk

már az első kezelési napon,

hogy Ön mosolyogva

távozhasson!

NÁLUNK
BIZTONSÁGBAN!

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •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

SEAT Cordoba eladó
2006-os évjáratú SEAT Cordoba
(1400 cm , benzines, metálszürke)3

első tulajdonostól Zalaegerszegen eladó.
Érvényes műszaki 2022. március 21-ig.

Érdeklődni: 30/378-4465

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.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

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

00 00
Ebédszünet: 11 -12

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket


