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Összefogott a nemzet
A hagyományoknak megfelelően a Szent Mihály templomban tartott ünnepi szentmisével kezdődött Lentiben az
1956-os forradalom és szabadságharcról szóló megemlékezés. Horváth László polgármester rövid beszéde és koszorúzás zárta az eseményt.
– A mai nap emlékezés arra, hogy az ország népe képes
volt a kommunista terror szörnyű évei után összefogni és
cselekedni – hangzottak a polgármester gondolatai. – 1956 a
legkülönbözőbb politikai és
társadalmi hátterű embereket
egyesítette, hogy megszűnjön
a félelem, a hallgatás, legyen
szabadság, legyen változás és
az emberek visszanyerhessék
emberi méltóságukat.

A polgármester beszédében
a lenti eseményeket, hősöket is
megemlítette:
– A forradalom és szabadságharc eseményei Lentit is
érintették. Az itteni 56-os történésekben a forradalom alatt
nem volt semmilyen atrocitás,
nem voltak köztörvényes büntettek, őrködtek a forradalom
tisztasága felett… Néhány évvel ezelőtt még találkozhattunk
a forradalom lenti élő szereplőivel, dr. Dobszay Jánossal,
az Ambrus-testvérekkel (Ambrus Gyula és Ambrus László –
a szerk.), Molnár Istvánnal
Fisi Ernővel, Bördén Bélával,
közvetlenül tőlük ismerhettük
meg, hogy mi is történt Lentiben azokban a napokban…
Az a szűk két hét megvál-

Horváth László és Drávecz Gyula alpolgármester koszorúz.

toztatta az életüket, számukra
és az ország számára is világos
lett, hogy mit jelent félni, mit
jelent hallgatni, milyen is az,
ha lábbal, lánctalpakkal tiporják az egyén szabadságát és
a nemzeti függetlenséget.

A folytatásban a résztvevők az 56-os emlékműnél
elhelyezték a megemlékezés
virágait, és mécseket, gyertyákat gyújtottak tiszteletük
kifejezéseként.
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Új játékok a rédicsi óvoda udvarán
Soós Endréné továbbá azt is jelezte, hogy az óvoda belső
felújítása öt éve megvalósult, nemrég pedig a külső felújításra,
szigetelésre adtak be pályázatot, illetve, ahogy lehetőség lesz rá,
tovább bővítik az óvoda játszóterét is.
Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos az
avatón arról beszélt, hogy az egyik legfontosabb feladat a településeken az óvodai nevelés, iskolai oktatás biztosítása helyben.
A fejlesztések azt szolgálják, hogy a gyerekek a helyi óvodát,
iskolát válasszák.

Tudósítókat keresünk!
A képviselő-testület tagjai Vigh Lászlóval, a képviselő mellett
jobbra Soós Endréné, balra Mikó Katalin óvodavezető.

Soós Endréné, Rédics polgármestere arról tájékoztatta lapunkat, hogy a Magyar Falu Programban 4 millió forintot
nyertek, melyből 13 elemet vásároltak.
– Többek között rugós játékok, homokozó, hinta, mászóka
került az óvodába – mondta a polgármester. – Jelenleg 27 gyermek jár az intézménybe, egy csoportban, de szeretnénk a jobb
ellátás, a gyerekek fejlesztése miatt két csoportot kialakítani.
Azért dolgozunk, hogy a helyi gyermekek helyben járjanak
óvodába, és a környékbeli településekről is a rédicsi intézményt
válasszák a szülők.

A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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Lenti klímastratégiája
A KEHOP projekt keretében készül Lenti Város klímastratégiája, melynek tájékoztatójára lapunk is hivatalos
volt. Horváth László polgármester a téma kapcsán elmondta, hogy a tervezés jelenlegi szakaszában kerül sor a
várost érintő jelentős éghajlatváltozási problémakörök meghatározására és az azokból fakadó hatások áttekintésére. A
készülő dokumentum hozzájárul a nemzeti és nemzetközi,

az éghajlatváltozás megfékezését, illetve a hatásaira való felkészülést célzó törekvésekhez.
– Elsősorban a folyamatok
enyhítése a célunk, illetve a
káros hatások megelőzésére is
gondot fordítunk – sorolta a
feladatokat kérdésünkre Horváth László. – Világméretű a
klímaváltozás, de a jeleit itt is
tapasztalhatjuk és városunk is
hozzá tud tenni a folyamatok
enyhítéséhez, részt tudunk vállalni annak kezelésében. Szük-

Testületi döntések

Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete.

Vagyoni ügyekről, felújításról és pályázatokról is döntöttek
a képviselők az elmúlt időszak önkormányzati ülésein Lentiben. Nyílt pályázaton értékesítette az önkormányzat az Akácfa utcában lévő 531/2 helyrajzi számú, 6 ezer négyzetméter
nagyságú ingatlanát, a korábbi 3. számú óvoda épületét és udvarát, ami évek óta használaton kívül van. Az ingatlant 35 millió forintért az Alkotás-Tüzép Kft. vásárolta meg. A gyógyfürdőben szükségessé vált felújításról is döntött a testület. A fedett
fürdőben beázás miatt a lapos tető szigetelését kell javítani, ennek költsége közel 7 millió forint. A jelen gazdasági és járványügyi helyzetben a gyógyfürdő kft. a saját költségvetéséből nem
tudja finanszírozni a munkálatokat, ezért az önkormányzat a
cég rendelkezésére bocsátja ezt az összeget.
Emelkednek a termelői piacon az árusítóhelyek után fizetendő díjak, s az önkormányzati lakások bérleti díjai, de csak
kis mértékben. A megújult piactéren működő termelői piacon a
jelenlegi, árusítóhelyenként megállapított 1200 forint helyett
1500 forintot kell fizetni a bérlőknek. Ezzel – a 44 elárusítóhelyet figyelembe véve – éves díjfizetés esetén mintegy 130
ezer forinttal emelkedne a város bevétele.
Az önkormányzati bérlakások után fizetendő lakbért legutóbb 2017-ben emelte az önkormányzat. Jövő év januárjától 5
százalékkal lesz magasabb a díj. Összkomfortos lakás esetén
407 forintra emelkedik a lakbér négyzetméterenként havonta,
komfortos lakás esetén 275 forint, félkomfortos lakás esetén
165 forint, a komfort nélküli lakások esetén pedig 83 forint lesz.
Az 1. számú háziorvosi körzet feladatellátásáról is tárgyalt
a grémium. A körzet háziorvosa, dr. Doncsecz Dorina idén
augusztusban elhunyt. A helyettesítési feladatokat azóta dr.
Seresné dr. Pirkhoffer Katalin, a 2. számú körzet háziorvosa
látta el. Nemrég Marczinyák Adél, dr. Doncsecz Dorina
hozzátartozója – a praxisjog jogosultja – arról tájékoztatta az
önkormányzatot, hogy a körzetre vonatkozó praxisjogot dr.
Völgyi Edina háziorvosnak adja át. Az ülésen a testület azt a
döntést szavazta meg, hogy szerződést kívánnak kötni a feladatellátásra az 1. számú körzetben dr. Völgyi Edinával.

Horváth László polgármester tartott tájékoztatót.

ség van a helyzet felmérésére,
majd meg kell jelölni azokat a
jelenségeket, amelyek a várost
is elérhetik, gondolok itt a hőmérsékletváltozásra, a csapadékmennyiség megnövekedésére. Például 2014-ben az
utóbbit már megtapasztaltuk,
fel kell készülni ilyen csapadékmennyiség kezelésére,
elvezetésére. Láthatjuk az erdeink változását, bizonyos fafajták sérülnek, megbetegszenek, pusztulnak, ezt is kezelni
kell. Mit tettünk eddig? Részt
vettünk 2015-ben a közintéz-

ményeink energiaracionalizálási pályázati programján, folyamatban van a „Zöld város
projekt”, melyben intenzív zöldítés, a csapadékvíz elvezetése, helyben tartása megoldódik, valamint kiemelhetném a
geotermikus fűtésrendszer kialakítását, ahol tíz intézményünk fűtése oldódik meg a
termálvíz felhasználásával. Tehát Lenti a maga „kis” eszközeivel már részt vesz ennek
a jelenségnek a kezelésében,
valamint kapcsolódunk a megyei klímastratégiához is.

Megújult temetői kapu
Lukács Tibor, Páka polgármestere arról tájékoztatta
lapunkat, hogy lakossági támogatásból sikerült megújítaniuk a dömeföldi településrészen lévő temető kapuit.
– A dömeföldi településrészen lévő temető kapuit – az
önkormányzatunk által biztosított alapanyagból – Pordán
Zoltán helyi lakos teljesen
ingyen és bérmentve készítette el. Ezúton is köszönöm
önkormányzatunk nevében ezt
az önzetlen támogatást, hiszen

a településrész komfortjának
növelése is a feladatunk, most
pedig az ünnepek előtt végezhettük el ezt a felújítási
munkát. Egyébként mindkét
kapu – a bejárati és a hátsó,
ahol a konténerek elszállítása
történik – megújult. Mindkettő esztétikus, a hely és a mai
kor követelményeinek megfelelő kiállítású, méltó körülményeket teremt a temetőnek
– zárta tájékoztatóját a polgármester.
dj

László Tamás pákai vállalkozó állítja be a kaput a működéshez.
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Csak összefogással győzhető le a járvány
Jelenleg összetettebb a feladat, mint fél esztendeje volt
A járvány elleni küzdelemben Magyarország az elmúlt
időszakban nagyon sok tapasztalatot szerzett – hangsúlyozta
lapunknak adott interjújában
dr. Sifter Rózsa, Zala megye
kormánybízottja. Az első hullám alatt a magyar emberek
bebizonyították, hogy a lehető
legszélesebb összefogásra képesek a bajban, s annak érdekében, hogy a járvány második hullámával szemben is
sikeresen vegyük fel a küzdelmet, ugyanerre a felelős magatartásra, egymás iránti szolidaritásra lesz szükségünk. A
kormánymegbízott kiemelte: a
kormány meghozta a szükséges korlátozó intézkedéseket
az emberek védelmében, akik
a nemzeti konzultáció eredménye alapján egyértelműen
azt várják, hogy a vírus elleni
védekezés közepette is működjön a gazdaság, a korlátozó
intézkedések arányosak, de kisebb mértékűek legyenek,
mint a vírus magyarországi
terjedésének kezdetén.
– A beutazási korlátozások
fenntartása, a kötelező maszkhasználat, a teljes körű látogatási tilalom elrendelése a kórházakban, valamint a szociális
intézményekben, illetve a szórakozóhelyek és vendéglátó
üzletek nyitvatartási idejének
korlátozása mind olyan szabályok, melyek legszigorúbb
betartására kérek mindenkit,
ezek ugyanis nagyban befolyásolják, hogy milyen alacsonyan tudjuk tartani a betegszámokat – magyarázta a kormánymegbízott. – A lakosság
felelősségén, rajtunk, mindannyiunkon múlik, hogy az első hullámhoz hasonlóan, most
is a leghatékonyabban védekező európai országok közé tartozzunk és megvédjük állampolgáraink egészségét, a munkahelyeket, a hosszú évek alatt
elért gazdasági eredményeinket.
A járvány terjedésének megfékezéséhez a kormányhivatal
teljes erejéből hozzájárul, de
dr. Sifter Rózsa szerint feladatuk jelenleg összetettebb,
mint fél esztendeje. – Akárcsak a vírushelyzet kezdetén,
kollégáim a jövőben is folyamatosan vizsgálják a bentlaká-

sos intézmények orvosi ellátását, az oktatások meglétét, a
fertőtlenítő eljárásokat, hogy
rendelkezésre állnak-e a szükséges védőeszközök, fertőtlenítőszerek, a COVID-gyanús
és fertőzött lakók elkülönítésének feltételeit és módját –
sorolta dr. Sifter Rózsa. Utalt
rá: az év hátralévő részében
már nem helyszíni ellenőrzés,
hanem iratbekérés alapján zajlik majd az idősotthonok soron
kívüli ellenőrzése. A köznevelési intézményekben kiemelt
fontossággal bíró intézkedés,
az október 1-jétől előírt kötelező testhőmérséklet-mérés kapcsán a lázmérők kiosztását
szintén a kormányhivatal koordinálta.
A kormányablakokban és a
kormányhivatali ügyfélszolgálatokon bevezetett korlátozó
intézkedések révén a legnagyobb biztonságban intézhetik
ügyeiket az ide látogató ügyfeleink – folytatta a kormánymegbízott. – Az ügyfélszolgálati helyszíneken előírtuk a
maszk kötelező használatát
mind az ügyintézőink, mind
pedig az ügyfelek számára. Az
ügyféltérben várakozóknak 1,5
méteres védőtávolságot kell
tartani, az ügyfélfogadást ellátó munkatársainkat plexi elválasztók kihelyezésével védjük,
az ügyfélpultokra kézfertőtlenítőt helyeztünk – sorolta az
intézkedéseket dr. Sifter Rózsa. – A lifttel ellátott épületeinkben korlátoztuk az egy
időben szállítható személyek
számát, és a sorszámosztó készülékeket csak az ott dolgozók kezelhetik, ezzel is csökkentve a fertőzés kockázatát.
Az első hullám alatt az
eredményes védekezés egyik
legfontosabb eleme az volt,
hogy a társadalmi kontaktusok
száma az emberek belátásának
és együttműködésének köszönhetően radikálisan csökkent. A
kormányhivatal ezért továbbra
is kéri az ügyfeleket, hogy a
tömeges várakozás elkerülése
érdekében minél többen vegyék igénybe az időpontfoglalás lehetőségét, s részesítsék
előnyben az elektronikus ügyintézést, ezzel is csökkentve a
vírus terjedésének esélyét. En-

A kormányablakokban és a kormányhivatali ügyfélszolgálatokon bevezetett korlátozó intézkedések révén a legnagyobb
biztonságban intézhetik ügyeiket az ide látogató ügyfelek.

nek kapcsán a kormánymegbízott külön kiemelte: az állampolgárok
veszélyhelyzet
ideje alatt lejárt okmányai,
valamint a gépjármű forgalmi
engedélyek – Magyarország
területén – december 15-ig
érvényesek. Hozzátette: arra
kéri az ügyfeleket, hogy az
okmányok meghosszabbításával kapcsolatban lehetőség
szerint előzetes időpontfoglalást követően mielőbb keressék fel a kormányablakokat,
illetőleg a lejárt forgalmi engedélyek vonatkozásában forduljanak a műszaki vizsgaállomásokhoz.
– Természetesen a járvány
elleni védekezés mellett számos kötelességünk van, a kormányhivatal továbbra is ellátja
a napi feladatait, kiszolgálja az
állampolgárokat, a vállalkozásokat. Nagy gondot fordítunk a
kormányhivatal épületeinek állagmegóvására, megfelelő színvonalon tartására – hangsúlyozta a kormánymegbízott. –
Az elmúlt évekhez hasonlóan
idén is folytatjuk a korszerűsítést, melynek révén nemcsak
javítjuk a munkakörülményeket, de ügyfeleinket is szebb,
korszerűbb épületekben fogadhatjuk. Három – összesen
bruttó 203 millió forintból
megvalósuló – beruházásunk
van jelenleg az előkészítés fázisában, melynek eredménye-

ként a földhivatalnak Zalaegerszegen helyet adó Mártírok úti, a szintén földhivatali
tevékenységet végző Keszthely, Deák utcai, továbbá
ugyancsak Keszthelyen, a járási hivatal Kossuth utcai épülete újul meg.
– A megye kormányablakrendszerének felülvizsgálatát
is elvégeztük nemrégiben –
folytatta dr. Sifter Rózsa. Kitért rá: a Zala Megyei Kormányhivatal 2014 óta több
ütemben összesen 9 helyszínen
nyitott kormányablakot. Emellett a megye aprófalvas településszerkezetéhez igazodva, annak érdekében, hogy a kistelepüléseken élőknek is lehetősége nyíljon a megfelelő színvonalú szolgáltatások igénybevételére, 2018. október 2-ától a
hivatal mobilizált ügyfélszolgálatot is működtet. A kormányablakbusz a megye 6 járásában, összesen 52 településen áll az ügyfelek rendelkezésére – mondta a kormánymegbízott. Hozzátette: jövőbeli terveik közt szerepel, hogy a
Zalalövőn és Pacsán működő
okmányirodákat kormányablakká alakítják, ami elősegítené, hogy a településeken és a
vonzáskörzetben élők egy
komplexebb, sokrétűbb, kényelmesebb államigazgatási ügyintézéssel találkozzanak a mindennapjaik során.

Az interjú a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik. meg.
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Megújult a ravatalozó Pórszombaton

Balról Pásztor Andrea, a zalabaksai közös önkormányzati hivatal jegyzője, Simon Ferenc a hivatal munkatársa, Vigh
László, Tánczos László és a pórszombati képviselők.

Októberben felavatták Pórszombaton a ravatalozót. Az
épületen az elmúlt időszakban
több munkálatot is elvégeztek.
Tánczos László polgármester a fejlesztésről elmondta: az
utóbbi években kovácsoltvas
kerítést helyeztek el a bejáratnál, megújult a ravatalozó
tetőszerkezete. A héjazatot és a
nyílászárókat cserélték és új
villanyóraszekrényt szereltek
fel. A Magyar Falu Program
nyújtotta támogatásból végezték el az épület akadálymentesítését, illetve a ravatalozó
előtere térköves burkolatot kapott. Az előtér északi oldalán
megdőlt falat újjáépítették és

üvegtéglából épített keresztmotívummal díszítették. A jövőbeni felújítási tervek közt a
ravatalozó felé vezető sétány
megújítása szerepel az út újjáépítése, a csapadékvíz elvezetése és a parkoló bővítése mellett.
Vigh László országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos a
ravatalozó avatóján hangsúlyozta, hogy a falvak önkormányzatainak fontos feladata a temetők rendben tartása. A pórszombati jó példa arra, hogyan
kell megfelelően gondoskodni
a sírkertekről. A Magyar Falu
Programban jövőre 250 milliárd forint áll rendelkezésre a
vidék fejlesztéséhez.

„Izraeli vallomások” Koszorúzás halottak napja alkalmából
Fotókiállítás Zalabaksán
Mindig is élő kapcsolatunk volt a zsidó hitközösséggel,
sokáig éltek zsidó vallásúak a faluban, mondta érdeklődésünkre
Horváth Ottó, Zalabaksa polgármestere az „Izraeli vallomások” fotókiállítás megnyitóján.
– Örömmel vettük Siklósi Vilmos, a Béke-Shalom Baráti
Társaság, egyben a megyei zsidó hitközség elnöke (Siklósi Vilmos a tudósítás elkészítése utáni napokban elhunyt – a szerk.)
megkeresését a kiállítás lehetőségével kapcsolatban, úgy gondolom, ez is egy fontos kulturális esemény a jelenlegi vírushelyzet miatti helyzetben. – foglalta össze Horváth Ottó.
A tárlatot bemutató Preisz József, a Béke-Shalom Baráti
Társaság elnökségi tagja ugyancsak kiemelte a Zalabaksával
ápolt jó kapcsolatot, majd a zalaegerszegi zsidó hitközség kitüntetését nyújtotta át Horváth Ottónak.
– Kovács László, a Magyar-Izraeli Baráti Társaságok és
Körök Országos Szövetségének elnöke fotóiból nyílt meg a
kiállítás, izraeli tájak, Jeruzsálem a fő témája az alkotásoknak –
tette hozzá Preisz József. – Azoknak ajánlom ezt a tárlatot, akik
még nem ismerik Izraelt, nem jutottak el erre a vidékre, nem
ismerik a népet, hagyományait. Láthatjuk a fotókon a Siratófalat, amely szinte megbabonázza az embert, imádkozásra,
elmélyülésre alkalmas helyszín, gondolatainkat, kívánságainkat
pedig elhelyezhetjük a fal réseibe.

Preisz József alelnök (balról) és Horváth Ottó a megnyitón.

Halottak napja alkalmából
Lentiben az önkormányzat, a
civil szervezetek és intézmények képviselői, illetve a hozzájuk csatlakozók csendes főhajtással emlékeztek az elhunytakra. A megemlékezésen
koszorút helyeztek el a Templomkertben található első vi-

lágháborús emlékműnél, valamint a lentiszombathelyi településrész temetőjében.
A képen Horváth László
polgármester, valamint Czigány Ádám önkormányzati
képviselő és Drávecz Gyula
alpolgármester látható a világháborús emlékműnél.
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Cél az energiaszegénység felszámolása
A projekt igazi innovációnak számít a térségben

Pácsonyi Imre, a megyei közgyűlés alelnöke tartja köszöntőjét.

Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020
pályázati forrásaiból támogatott CO-EMEP projekt 2020
augusztusában indult két partner részvételével. A horvát oldalról a Muraköz Megyei
Energetikai Ügynökség Kft.,
míg Magyarországról a Zala
Megyei Önkormányzat vesz
részt a partnerségben. A projekt igazi innovációnak számít
a térségben, hiszen egy olyan
problémára hívja fel a figyelmet, amellyel eddig még nem,
vagy csupán alig-alig foglalkoztak. Az energiaszegénység
mint jelenség különösen nagy
terhet jelent az elszigetelt

vidéki országrészekben – a
magyar és a horvát oldalon
egyaránt. A határmenti térség
számos háztartása energiaszegénységben él, azaz számukra
mindennapos gondot okoz a
megfelelő fűtési/hűtési rendszer hiánya. Ennek megfelelően a projekt fő célkitűzése
egy együttműködési hálózat

létrehozása az energiahatékonyság területén tevékenykedő szereplők közreműködésével, valamint közös útmutatók,
javaslatok és megoldások kidolgozása az energiaszegénység problémájára.
A projekt keretében mindkét partner régióban helyi támogatói csoportok jöttek létre,
amelyekbe a helyi önkormányzatok, az energiaügyi és fejlesztési ügynökségek, civil
szervezetek, valamint a szociális jóléti intézmények kaptak
meghívást, azzal a céllal, hogy
vegyenek részt az aktuális
projekt tevékenységek, energiahatékonysági intézkedések
megtárgyalásában, véleményezésében. A Zala megyei támogatói csoport 2020. október
30-án tartotta az első munkacsoport ülését, ahol az energiaszegénység fogalmának meghatározása volt a fő téma. A
tanácskozás sikerrel zárult,
amelyet visszaigazolt a részt-

vevők száma és a felszólalók
által megfogalmazott észrevételek is. A projekt közel két
éves időtartama során további
két munkacsoport találkozó,
két workshop és egy információs nap is megrendezésre
kerül.
Emellett a projekt további
érdekessége, hogy a megvalósítás során a partnerek energetikai auditokat hajtanak végre 10 kiválasztott háztartásban
(5 magyar és 5 horvát), ahol az
ingatlantulajdonosok konkrét
iránymutatásokat kapnak az
energiahatékonyság növelésével kapcsolatban. Ezenkívül
egy egyedülálló online energiagazdálkodási eszköz is kifejlesztésre kerül, amely minden polgár számára elérhető
lesz. Ennek segítségével láthatják, hogy milyen intézkedéseket alkalmazhatnak az
otthonukban azért, hogy csökkenjen az energiaszegénység
kockázata.

A Zala megyei támogatói csoport 2020. október 30-án tartotta első munkacsoport ülését.
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Országszerte értékesítenék termékeiket a resznekiek
Turistacsoportnak tartott
árusítással egybekötött bemutatót a Reszneki Önkormányzat
a zöldség és gyümölcs feldolgozó üzemükben előállított
termékekből a közelmúltban,
tudtuk meg Kercsmár István
polgármestertől.
– Ez az alkalom is igazolja,
hogy van érdeklődés a különböző gyümölcsökből, zöldségekből készített termékeink
iránt. A térségbe érkező látogatók egyben potenciális vevőket
is jelenthetnek, a legutóbbi
vendégeink újra rendelnek, a
több tízezer forintos megrendeléseket csomagküldő szolgálat igénybevételével elégítjük
ki – tette hozzá a polgármester.
– Mindez kiváló visszajelzés
arra, hogy nem csak helyben,
de szélesebb körben is értékesíthető az előállított termékpaletta.
Az esemény további részleteiről Boczkó Tóth Tímea ad-

minisztrátort, Resznek község
leendő közművelődési szakemberét kérdeztük:
– Budapestről érkezett az a
35 fős turistacsoport, akiknek
a programot tartottuk, sajtbemutatóval közösen, Búzás
A. Sándor „Őrségi Ínyencmesterrel” Magyarszombatfáról, aki
a csoportot szervezte. A sajtok
mellett a helyi termékeinket is
megismerhették, bemutattuk
az előállítás folyamatát, lehetett kóstolni, meglátogathatták
vendégeink a zöldség és gyümölcs feldolgozó üzemünket
és vásárolni is lehetett a termékekből.
– Melyek voltak a bemutatott termékeik?
– Különböző savanyúságok, szörpök, és az egyik legnépszerűbb a feketeberkenye,
más néven arónia natúrlé, de
készítünk belőle lekvárt és
szörpöt is. Van még fahéjas
szilvánk, bodza, menta, cit-

A jövőben szeretnének rendszeres bemutatókat szervezni.

romfű, fekete ribizli, feketeszeder növényekből készített
termékek. Szilvából kiemelném „nagymama” lekvárunkat,
amely tényleg a régi klasszikus recept szerint készült,
megáll benne a fakanál. Természetesen alkalmazkodunk a
mai igényekhez, cukor-és tar-

tósítószer mentes termékeink
is vannak.
Megtudtuk még, az egyszeri
alkalomból rendszeres bemutatókat szeretnének a resznekiek,
termékeikkel hozzákapcsolódva Lenti, és vonzáskörzete, az
Őrség turisztikai kínálatához.
dj

40 év a gyógypedagógia szolgálatában
1980. szeptember 1-én megnyílt a Kerka-parti kisváros,
Lenti első gyógypedagógiai
intézete. Azóta gyűjtöm az intézmény életét bemutató dokumentumokat. Az elmúlt
négy évtizedben az intézményben 9 névváltozás történt. 2000-ben vette fel jelenlegi, a Móricz Zsigmond
EGYMI nevet.
Az intézmény krónikásaként megfigyeltem, hogy már
az első hónaptól nagy médiaérdeklődés követte az itt folyó
munkát. Érdekesség, hogy az
intézmény neve több mint félezerszer szerepelt a helyi, megyei és országos nyomtatott
sajtóban. De nemcsak a média
fordult figyelemmel, hanem a
városi, megyei vezetők, iskolák küldöttei is gyakran keresték fel az iskolát.
Külföldi delegációk is tiszteletüket tették anno Jugoszláviából, Szlovéniából, Ausztriából és Németországból. Az intézmény életét bemutató 12 000
oldalon (120 album) minden
jelentős esemény megtalálható. Távirati stílusban néhány

Paksa Tibor tanár, a lenti intézmény krónikása.

példa: az iskola vezetése és
kollégák szerveztek testvértábort, játék határok nélkül nemzetközi játékos versenyt, megyei sportrendezvényeket (atlétika, labdarúgás, asztalitenisz) parasportnapokat, komplex tanulmányi versenyeket.
Nagyon sikeres a konyhai kisegítő és a parkgondozó részképzés.
A régi Nevelőotthon, Diákotthon és Kollégium élete is

érdekes színfoltja a gyűjteménynek.
Az intézményt a négy évtized alatt többször kitüntették
magas szintű nevelő-oktató munkáért. Az intézményben a mai
napig 280 munkatárs dolgozott,
akik már nem tagjai a kollektívának. Dicséretes a gyógypedagógiai asszisztensek és technikai dolgozók sokéves helytállása. A 12 000 oldalas gyűjteményt gazdag fénykép-anyag
színesíti (köszönet Kovács Zoltán és Paksa Tiborné tanároknak). Az étkezési szokásokat,
változatosságokat havi étlapok
mutatják be részletesen. Végül
a krónikás büszkén említi meg,

hogy az országban egyedülálló
Sportfalát a négy évtized alatt
több mint ezer vendég tekintette meg. Az iskola diákjai
több mint kétszáz világsztárral
találkoztak személyesen.
Az első tanévtől kezdve
már csak három kolléga dolgozik: Bíró Miklós, Büki Tibor
és Paksa Tibor gyógypedagógusok. Az iskola életét feldolgozó albumokból három szakdolgozat is készült. Kívánom,
hogy a Kulcsár István igazgató
úr fémjelezte sikeres évtizedek
után Szabóné Zakó Krisztina
intézményvezetővel is sikereket érjenek el.
Paksa Tibor
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Történeti áttekintés készül
Lentiben a városi könyvtár önkéntesek segítségével készít
történeti áttekintést a település közösségi tevékenységéről. Minderre egy már zajló, 2023-ig tartó program keretében van lehetőség, melynek költségvetése mintegy 55 millió forint. A hiánypótló kezdeményezéssel a feltárt kulturális és szellemi örökséget
közkinccsé teszik.
A feltárás mellett számos program lebonyolítása is szerepel a
tervekben, például biciklis rendezvényeket, kampányokat, bűnmegelőzési és közbiztonsági napot, illetve sor kerül nőnapi,

Traktor, fahasító és aggregátor
Kerkabarabási gépbeszerzések
Kerkabarabás önkormányzata mintegy másfél millió
forint értékben vásárolt nemrég fűnyíró traktort, fahasító
gépet és áramfejlesztőt.
Paál István polgármester a
sajtótájékoztatón elmondta: a
Magyar Falu Programban
vásárolt fűnyíró traktor a közterületek rendben tartását
könnyíti meg, a fahasító gépekkel a faluban élő időseket
segítik, átvállalják a téli tüze-

lő felaprítását. Az új aggregátor pedig a nagyobb viharok miatt időnként előforduló
hosszabb áramkimaradások
alkalmával nyújt megoldást.
Vigh László országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos
arról beszélt a sajtótákoztatón,
hogy a közterületek karbantartása alapvető feladat mindenhol, és ha az önkormányzat jó példával jár elöl, a
lakók követik.

A kerkabarabási képviselő-testület tagjai, középen Vigh
László, mellette Paál István polgármester és Paál Bernadett,
a gépek beszerzésében közreműködő cég képviseletében.

www.zalatajkiado.hu

A „Helyi identitás és kohézió erősítése Lentiben” projekt keretén belül került bemutatásra Lentikápolnán Prikryl József
„Zalai, vasi paraszti ételek a búbos túrótól a fumuig” című
gasztronómiai kiadványa.

anyák napi, vagy a Mikulás-ünnepségre, hagyományőrző locsolkodás lesz húsvétkor, gyereknap, illetve lesz újszülöttek ünnepét
és elszármazottak találkozóját is tervezik.
– A közösségi tevékenységek feltérképezéséhez megszólítottuk a helyi közösségi élet aktív szereplőit, megkérdeztük őket,
hogy szerintük kiket érdemes még bevonni ebbe az önkéntes
tevékenységbe, hogy minél szélesebb körben feltárjuk a településen folyó közösségi életet – mondta Lapath Gabriella, a
könyvtár vezetője, a program egyik közösségfejlesztője. – Két
tréninget szerveztünk, melyek hozzájárultak a kutatás szakmai
megalapozásához. A tagok – miután megismerkedtek a kutatáshoz szükséges alapokkal – aktív gyűjtőmunkát folytatnak a lakosság és az egyesületek körében. A közösségfejlesztők és az
önkéntesek interjúkat készítenek olyan emberekkel, akik valamikor aktív tagjai voltak vagy ma is aktív tagjai a város közösségének. Mi, könyvtárosok a diákok segítségével összegyűjtjük a
sajtóban, szakirodalomban, levéltárban található dokumentumokat. A cél egy kutatással megalapozott, a személyes interjúkat
és a gyűjtött anyagot feldolgozó tanulmány elkészítése, amely a
Lentiben és a településrészeken működött és jelenleg is működő
egyesületeket, illetve egyéb, a lakosságot tömörítő csoportokat,
múltbeli tevékenységeket mutatja be. A kutatás eredményei a
későbbiekben az érdeklődők rendelkezésére állnak, a gyűjtött
anyagot digitalizáljuk, adatbázisban rögzítjük és a projekt honlapján elérhetőek lesznek, akár szakdolgozatok, tanulmányok
alapját is képezhetik. A történeti feltáráson kívül ismeretterjesztő
előadásokat is tartunk majd. A feltáró munka zajlik, ezért arra
kérjük a lakosokat, hogy ha bárkinek rendelkezésére áll olyan
fotó, relikvia, cikk, történet, ami a témával kapcsolatos, ne tartsa
„titokban”, hanem hozza el a könyvtárba vagy tájékoztasson
minket róla, ossza meg velünk az információkat.
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Idősek hónapja
Lapunkban korábban már
beszámoltunk az Idősek hónapja lenti programsorozat részeként megtartott gyalogtúrá-

ról, műveltségi vetélkedőről.
Most a városi könyvtárban
szervezett Vajda József népzenekutatóról szóló emlékest

Gyakorlat és sportpark
Szilvágyon október 31-én délelőtt a Települési Önkéntes
Mentőcsoport újraminősítő gyakorlata volt, alapvető vízkárelhárítási feladatokra. A Medes-patak medréből veszélyes
fűzfák lettek kivágva, a falu végén pedig széles árok került
kialakításra a településre befolyó árvíz lassítása miatt. A
településről 21 fő mentőcsoport tag vett részt a munkálatokban.
A gyakorlatot támogatta a Zala Megyei Polgárvédelmi Szövetség és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Felnőtt sportpark kialakítása van folyamatban. A kultúrház udvarán a játszótér mellett készül az „A” típusú sportpark, 7 millió
Ft-os értékben, amire az önkormányzat nyert pályázati támogatást.

Vajda Józsefre emlékeztek a vetítéssel egybekötött esten.

részleteiről kérdeztük Baksa
Melinda könyvtárost:
– Vajda József népzenekutató 100. születésnapja alkalmából vártuk az érdeklődőket
– idősebbeket, fiatalokat egyaránt –, egy különleges, vetítéssel egybekötött emlékestre.
Az esemény az Októberi
Könyvtári Napok rendezvénysorozat része volt, valamint témáját tekintve csatlakozott a
Zene Világnapjához is. Balás
Endre nyugalmazott zenetanár
ötlete alapján valósítottuk meg
az estet, amelynek különlegességét azok a felvételek adták,
melyeket mi magunk készítetünk el a pandémiás előírások

figyelembevételével, ugyanis
nehéz lett volna megszólaltatni
a helyi szereplőcsoportok meghívásával a népzenét, így a technika segítségével felvételről játszottuk be az aktuális népdalcsokrokat, dallamokat a Trilla
Kamarakórus, a Nefelejcs Dalkör,
Sági Abigél, a lovászi Mixolid
kamarakórus és a Csesztregi
Pávakör közreműködésével.
A városi könyvtár programján részt vett a népdalgyűjtő fia, a nyugalmazott pedagógus Vajda László is, aki
az est végén köszönetet mondott a család nevében a szervezőknek a megemlékezésért.
dj
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• Kereskedelmi főzés
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Széles árok került kialakításra a víz lassítása miatt.

• 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

„A” típusú sportpark kerül kialakításra.

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület
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„Büszkék vagyunk az elismerésre”
Mint arról előző számunkban hírt adtunk, a COVID 19
járványhelyzet idején nyújtott
példaértékű tevékenységéért elismerést vehetett át a Lenti és
Térsége Polgárőr Egyesület.
A részletekről Szabó Gábor
elnök számol be lapunknak.
– Egyesületünk a Lenti
Rendőrkaptánysággal közösen
és önálló szolgálatban is segített a koronavírus megjelenése
után. Munkánk során idős, beteg, rászoruló embereket segítettünk többek között élelmiszer
házhozszállításával, gyógyszerek kiváltásával, sőt az orvoshoz való elszállítással is – mondja az elnök.
– Hogyan jutottak el egyegy rászorulóhoz, volt egy listájuk, vagy megkeresték önöket?
– Kapcsolataink hosszú évek
óta alakultak ki, nyilvánvaló,
hogy kerestek is bennünket, ismerjük tagságunk révén a hozzánk tartozó települések, városrészek lakosságát, tudjuk kikre kell jobban odafigyelnünk.
– Milyen eszközparkkal rendelkeznek a segítő munkához?
– Két szolgálati személygépkocsink van, emellett mobilte-

lefonok, internetes kapcsolat
és maga az állomány, tehát
minden rendelkezésre álló eszközt bevetünk a segítségnyújtáshoz.
– Mindezért a munkáért a
COVID első hulláma alatt tett
tevékenységért elismerésben részesültek a közelmúltban.
– Elismerő oklevelet vehetünk át Szalay-Dobroviczky Vince a Miniszterelnökség
civil- és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárától a példaértékű támogatói tevékenységünkért,
amelyre nagyon büszkék vagyunk. Horváth László polgármester ajánlásával kerültünk a
díjazottak közé.
– Hányan vannak az egyesületben és erre a beleérzést,
megértést, türelmet igénylő
feladatra hány tagot sikerült
bevonniuk?
– 48 fővel rendelkezünk és a
tagságnak több mint a fele részt
tudott venni ezekben a napokban a segítő munkában, amit megkönnyítettünk azzal, mindenki a
saját körzetében végezte a tevékenységét.
dj

FELHÍVÁS
LENTI VÁROS KÖZIGATATÁSI TERÜLETÉN VALÓ
EBÖSSZEÍRÁSRA
Tisztelt lenti ebtartók!
Lenti város közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-ában foglalt
kötelezettségnek eleget téve
2020. október 26. napja és 2020. november 30. napja között eb
összeírásra kerül sor.
Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni
és azokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az adatlap személyesen átvehető a Lenti Polgármesteri Hivatal
portáján, Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. szám alatt, e-mailben kérhető az elek.zsuzsanna@lenti.hu e-mail címen, vagy letölthető
a www.lenti.hu oldalról is.
A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás e-mailben kérhető az
elek.zsuzsanna@lenti.hu e-mail címen, vagy telefonon a 0692/553-959 számon kérhető.
Az ebösszeírás 2020. november 30. napjáig az alábbi módon
teljesíthető:
– a kitöltött adatlapokat Lenti Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási Osztályára - 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.
postai úton beküldve
– Lenti Polgármesteri Hivatal portáján Lenti, Zrínyi Miklós u.
4. szám alatt leadva,
– faxon a 06-92/553-957 fax számra beküldve,
– a elek.zsuzsanna@lenti.hu email címre beküldve.
Az eb bejelentésének elmulasztása állatvédelmi bírságot
von maga után.
Lenti, 2020. október 15.
dr. Csizmazia Bernadett
Hegedüsné Muk Andrea sk.
jegyző megbízásából:
közigazgatási osztályvezető

A fotón középen Szabó Gábor.

Nemesnépi fejlesztések
Kissé felpörögtek az események manapság Nemesnépen,
még a vírushelyzetben is. Most
a pályázatok megvalósításán
dolgozunk, már megérkezett a
traktorunk és kiegészítő eszközei, amikkel lényegesen könynyebb és hatékonyabb munkát
lehet végezni (hótolás, kaszálás, síkosság mentesítése, szállítás, stb.) – mondta lapunknak elöljáróban Nagy István polgármester, majd így folytatta:
– Befejeződött a szennyvíztisztító berendezések telepítése, ami lényeges természetvédelmi és komforbeli előrelépés a falu életében. Most a
köztemető és a műemlék harangláb megvilágításán dolgo-

zunk. A buszmegálló felújítása is nagyon esedékes volt már,
és szeretnénk a Petőfi utcában
is egy új megállót építeni saját erőből. Ezekkel a fejlesztésekkel és eszközökkel még
élhetőbbé és szebbé szeretnénk tenni ezt a kis falut.
Rengeteg ötletünk van és minden pályázati és önkéntes segítséget meg kell ragadnunk.
Különös figyelmet szentelünk
az idősekre a tél beállta előtt,
hogy a napi szükségletekben
ne legyen fennakadás. Mindenkinek jó egészséget kívánok
és ezúton kérem a járványügyi szabályok betartását, hogy
minél előbb túl juthassunk
ezen nehéz próbatételen.

Vigh László országgyűlési képviselő és Nagy István az új
traktorral.

Akció a
Sári Fotónál
Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról
100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény
Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117
E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com
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Gépbeszerzés Pórszombaton
Új eszközöket vásárolt Pórszombat önkormányzata, melyek
segítségével könnyebben tartják rendben a zöld felületeket. A
Magyar Falu Program nyújtott támogatást a gépek, eszközök
beszerzésére.
– Közel 2,7 millió forintból vásároltunk a pályázati
támogatással gépeket a közterületek rendben tartásához –
mondta Tánczos László polgármester.
- Ezek közt van fűnyíró traktor, damilos fűkasza, fűnyíró gép,
sövényvágó és lombfúvó. A korszerű, nagy teljesítményű
eszközök nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy az önkormányzat
kezelésében lévő mintegy 6 hektár területet folyamatosan

Új tulajdonos lesz…

…a lenti tetőcserépgyárnál
A francia Terreal megállapodást írt alá a kerámia és
beton tetőfedő anyagokat gyártó Creaton felvásárlásáról, az
akvizícióval a Lentiben található Creaton South-East Europe Kft. is a Terreal tulajdonába kerül – közölte a társaság az MTI-vel.
A közlemény szerint a
Creaton csoport a cseréptető
piacon Németországban és
Lengyelországban az első, a
délkelet-európai régióban a
második helyet foglalja el. A
vállalatcsoport hét németországi, három lengyelországi
és egy magyarországi tetőcserépgyártóból, valamint egy
kiegészítő gyárból és négy regionális raktárból áll. A bajorországi wertingeni székhelyű
Creaton csoport 1290 embert

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

foglalkoztat, árbevétele 2019ben 225,1 millió euró volt.
A magyarországi cég a
nyilvánosan hozzáférhető adatok szerint tavaly 15,071 milliárd forintos árbevételt ért el,
ebből a belföldi bevétel 4,15
milliárd, az export 10,92 milliárd forint volt. Egy évvel
korábban a cég 15,8 milliárd
forint nettó bevételt ért el. A
Creaton South-East Europe
Kft. üzemi eredménye 1,509
milliárd forint volt tavaly, míg
2018-ban 1,151 milliárd forint, adózott eredménye 1,074
milliárd forintot tett ki 2019ben, szemben az egy évvel
korábbi 856,3 millió forinttal.
A Terreal 4 szakterületen
(tetőfedés, napenergia-hasznosítás, szerkezet, homlokzatés épületdíszítés) több mint
2000 embert foglalkoztat,
éves árbevétele megközelíti a
400 millió eurót.
A közlemény szerint az
összeolvadással Európa vezető kerámia tetőcserépgyártó
vállalkozása jön létre, amely
üzemeket működtet Franciaországban, Németországban,
Lengyelországban, DélkeletEurópában, az Egyesült Államokban és Dél-Koreában, és
lesznek kirendeltségei Olaszországban, a Benelux államokban, Spanyolországban és
más exportpiacokon is. A 2020.
évre több mint 610 millió
eurós forgalmat becsülnek.
Az ügylet lezárása a hatósági engedélyektől függ,
várhatóan 2021 első negyedévében – közölték.

Balról Vigh László, Paál István és Paál Bernadett, a beszerzésben közreműködő cég képviseletében és Tánczos László.

kaszáljuk és rendben tartsuk. Ebbe beletartozik a sportpálya, az
utak széle, az árkok, illetve egyéb önkormányzati ingatlanok –
folytatta. – Jelenleg nincsen a településen közfoglalkoztatott, a
munkákat jórészt a falugondnok végzi, de én, illetve a képviselőtestület tagjai is közreműködünk a feladatokban.
A beszerzést Vigh László miniszteri biztos, a térség
országgyűlési képviselője is méltatta. A politikus elmondta,
fontos, hogy a falvak rendezettek legyenek és ennek
biztosításához a megfelelő eszközök rendelkezésre álljanak,
hiszen nem mindegy, hogy az átutazók, valamint a helyiek
milyen képet látnak. Pórszombat szépen gondozott település,
látszik, hogy odafigyelnek a területek szépítésére, és ebben a
munkában a képviselő-testület tagjai is élen járnak.
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Több mint 200-an versenyeztek
Véget ért az idei városkörnyéki tekebajnokság Lentiben. Október végén kihirdették
az eredményeket és díjazták a
legjobb csapatokat és játékosokat. A bajnokságban 22 nevező
csapat a mumori Margaréta Tekézőben játszotta le a mérkőzéseit, illetve a legjobb 12 igazolt, illetve amatőr játékos egyéniben is összemérte tudását. A
bajnokság lebonyolítását Lenti
önkormányzata is támogatta.
– A leállás miatt kitolódott
a bajnokság, az eredményhirdetés hetében még játszottak a
csapatok mérkőzéseket – mondta Stángli Tibor technikai ve-

zető. – A bajnokságban indult
egy női csapat, illetve vegyes,
melyben fiúk és lányok is gurítottak. Neveztek olyan vegyes csapatok, melyekben amatőr és igazolt tekések is szerepeltek, illetve tisztán amatőr
együttesek. A végeredmény
kihirdetésénél a különböző kategóriákat külön díjaztuk.
Elmondható, hogy Lentiben a mumori tekéző kialakításával újraindult a tekeélet.
Több környező településről is
neveztek csapatok a lentiek
mellett, összesen több mint
200 játékos kapcsolódott be a
bajnokságba.

Az igazolt játékosok alkotta csapatok közt a HTT lett az első.

Látom, érzem, hallom, elmondom…
A címben szereplő kitűnő
javaslat a szűrővizsgálatok
népszerűbbé tételéhez, ugyanis a vizsgálatokkal sok olyan
induló, kialakulófélben lévő
betegség kiszűrhető, amely
később komoly megbetegedés-

hez vezethet, vázolta fel a szűrővizsgálatok szükségességét
Kánya Szilvia, a Lenti Egészségfejlesztési Iroda vezetője a
Lenti Rendőrkapitányság állományának. Az előadássorozatra dr. Fekete Zoltán, a szű-

Kánya Szilvia előadása a szűrővizsgálatokról.

rővizsgálatok vezetője és dr.
Farkas Tibor rendőr alezredes,
kapitányságvezető megállapodása alapján került sor, amely
kapcsolódott az állomány éves
munkaalkalmassági vizsgálataihoz:
– A különböző szűrővizsgálatokra (tüdőszűrés, vérvétel, urológia, fogászat, bőrgyógyászat) soron kívül, csoportokban mehettek a rendőrök,
megkönnyítve, gyorsítva a szakrendelések munkáját – tudtuk
meg dr. Fekete Zoltántól.
Az állomány tagsága több
alkalommal csoportosan érkezett a dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézetbe, előadásokat hallgattak meg a szűrővizsgálatokról, az egészséges táplálkozásról (Molnárné
Farics Katalin dietetikus),
majd részt vettek a különböző
vizsgálatokon.
dj

Stángli Tibor azt is elmondta, hogy az NB II-es
bajnokságban szereplő Lenti
Teke Klub jelenleg a második
helyen áll a tabellán. A városkörnyéki bajnokság jövő évi
kiírására is lehet hamarosan
nevezni, ha a vírushelyzet lehetővé teszi, akkor februárban
újra pályára léphetnek a csapatok. Ezt megelőzően pedig
téli kupát szerveznek a tekéseknek.
Ami az eredményeket illeti: az igazolt játékosok alkotta
csapatok közt első lett a HTT,
az amatőr csapatok közt a
Sördögök. Díjazták a nők között a „Született feleségek”
csapatát, a legjobb újonc a
Vendéglátósok csapata lett.
Egyéniben az igazolt játékosok közt első lett Tamás Renátó (Bükkös Bt.), az amatőrök közt Balogh László (Margaréta). A nők közt az egyéni
versenyt Simon Ágnes (IPA
Lenti) nyerte.
A díjakat Horváth László
polgármester és Monostori
Anita, a megyei tekeszövetség
elnöke adta át.

Lenti és
Vidéke
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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!
Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

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

www.zalatajkiado.hu

Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program GardEN című projekt keretében Lenti és a szlovéniai Moravske Toplice
működik együtt. A projekt célja a mai slow
turizmus trendjeinek megfelelő kínálat létrehozása, a térség apró csodáiban rejlő idegenforgalmi potenciál kihasználása. A projekt nevéből
eredően az apró csodákra, a virágokra, kertekre, az energiákra, mint helyi adottságokra alapozva fejlesztik a projektpartnerek a térséget.
A kert témában 5 terméket (illatos és gyógyító bodza, gyógyító hajdina, tőzike, tündérkert, orchidea) és erre
alapozott termékcsomagok
kerültek kialakításra. Megvalósult az 5 termék és ter-

mékcsomagot bevezető rendezvény 2-2 alkalommal, elkészült 5 féle tanácsokat, recepteket
tartalmazó leporelló.
Az energia témában létrejön az energiaparkokat (Lenti - Litopunktúrás kő - Szt. György
Energiapark - Hetés Kapuja - Barátság Park Bakónaki-tó - Moravske T. - Lucacevci) összekötő kerékpáros ösvény.
Lentiben a Helyi Értékek Háza mellett
felújításra került a Gasztro Udvar épülete,
mely alkalmas gasztronómiai rendezvények
megszervezésére (bodza, tündérkert fesztiválok, látvány disznótoros, népi ételek, ételkóstolók), melyet elsősorban a lenti és moravske toplicei szállásadók csomagajánlataiba kívánjuk integrálni.

