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„Zöld” könyvtár – környezettudatos intézmény
Még a 2020-as, európai Hulladékcsökkentési Hét eseményeihez kapcsolódott a Lenti
Városi Könyvtár, amely részvételért elismerést vehettek át
a közelmúltban. Lapath Gabriella igazgatót a környezettudatosság és a könyvtár kapcsolódási pontjairól és újabb kezdeményezésükről kérdeztük.
– A szemléletformáló kampány egyik magyarországi koordinátora 2020-ban az Innovációs és Technológiai Minisztérium volt, amely az Emberi
Erőforrások Minisztériumával
együtt felhívást intézett a kulturális intézményekhez, hogy
csatlakozzanak a kezdeményezéshez. Nagyon régóta szívügyünknek tekintjük a környezettudatosság, a fenntartható
fejlődés és a környezetvéde-

lem népszerűsítését, ezért nem
volt kérdés, hogy minél több
programmal készüljünk erre a
hétre. Sikeres részvételünket
elismerő oklevéllel jutalmazták szervezők.
– Hogyan valósították meg
a tematikát?
– A felhívás megjelenésekor még nyitva voltunk, olyan
programokat terveztünk, melyek megvalósításához közvetlen kapcsolat szükséges. Sajnos november végén ezeket
már nem lehetett a tervezett
formában megvalósítani, ezért
online programokkal csatlakoztunk. Az adott héten minden nap a könyvtár Instagram
oldalán posztoltunk a témához
kapcsolódóan anyagokat. Stratégiai tervünkben megfogalmazott küldetésnyilatkozatunk

Egyre többen adnak vért Lentiben
Január végén újabb sikeres véradást tartott a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete. Simon Istvánné, a szervezet területi
vezetője arról tájékoztatott, hogy ez alkalommal 140 véradó
jelentkezett – többen, mint az elmúlt évben a retró véradásra –,
és kilencen első alkalommal adtak vért. Irányított véradásra is
sor került ezen alkalmon, egy, a városban élő betegnek sikerült
a kért egységnyi vért összegyűjteni.
Mint megtudtuk, legközelebb a térségben március elején Nován,
a bútorgyárban a dolgozók részére szerveznek véradást, illetve Rédicsen is várják majd a véradókat. Az elmúlt év őszén hosszú idő
után rendeztek újra retró véradást a településen a véradók kérésére,
ezzel hiányt pótolt a Vöröskereszt. A retró véradáson 133-an nyújtották karjukat, hogy segítsenek, köztük 7 fiatal első alkalommal.

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

Kerékpáros házhozszállítás.

szerint a zöld könyvtár szellemiségét követve környezettudatos működésünkkel példát
mutatunk. Szelektíven gyűjtjük a szemetet, a veszélyes
hulladékot eljuttatjuk a gyűjtőhelyre, növényeket „nevelünk”,
nem pazaroljuk az áramot,
lehetőség szerint újrahasznosított papírt használunk. Rendszeresen részt veszünk a „TeSzedd!” akcióban, több kollégánk kerékpárral jár munkába,
a „Bringázz a munkába” elnevezésű országos kampánysorozatban ezért oklevélben
részesültek.
– Ugyanehhez kapcsolódik
kerékpáros kölcsönzési lehetőségük is!

– Zöld és költséghatékony
megoldás a könyvet házhoz szolgáltatás: a házhoz szállított könyveket használt papírba csomagoljuk, valamint kiszállítása a
város területén belül kerékpárral
történik a munkatársaink által.
Megtudtuk még, hogy az elmúlt években a könyvtárban rendszeresek voltak a belső képzések a kollégák számára a fenntarthatóságról. A szelektív hulladékgyűjtés mellett nagy figyelmet fordítottak a környezetbarát
tisztítószerek használatára, a felesleges nyomtatások elkerülésére, az újrahasznosított papír
használatára, a felesleges árampazarlás kiküszöbölésére is.
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Az új géppel dolgoznak.

A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559

Tavaly év végén vehette át
a Belügyminisztérium dicsérő
oklevelét és a velejáró 10 mil-

lió forintot Resznek önkormányzata. Ezt a jutalmat a
(Folytatás a 2. oldalon)
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Döntött a megyei közgyűlés elnöke
A koronavírus járvány következtében a 478/2020.(XI.3.)
számú Kormány rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben
képviselő-testületi és bizottsági ülések megtartására nincsen
lehetőség, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat-és hatáskörét a közgyűlés elnöke
gyakorolja. A megyei közgyűlés 2021. január 28-i ülésének
megtartására ezért nem kerülhetett sor.
A Zala Megyei Közgyűlés
képviselői és nem képviselő
bizottsági tagjai részére az
előterjesztések a Szervezeti és
Működési Szabályzatban foglaltak alapján megküldésre kerültek. A korábbi gyakorlatnak
megfelelően az előterjesztésekkel kapcsolatban a képviselők a közgyűlés elnökének
küldhették meg észrevételei-

ket, esetleges módosító indítványaikat.
Nyolc előterjesztés került
összeállításra, amelyek tekintetében dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke meghozta döntését. Összeállításra került az
elnöki beszámoló; az elnök
módosította az önkormányzat
2020. évi költségvetését, amelynek főösszege a legutóbbi módosítás óta 14.700 eFt-tal emelkedett, így 1.082.033 e Ft-ra
változott. Elfogadásra került
az önkormányzat 2021. évi
költségvetése 873.307 eFt főösszeggel, emellett határozat
született arról, hogy az önkormányzatnak a 2022-2024. évekre adósságot keletkeztető ügyleteiből várhatóan nem ered
fizetési kötelezettsége.
A továbbiakban elfogadásra került a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2021.
évi üzleti terve, és a jelenleg
futó foglalkoztatási paktum

Családias Vince-napot tartottak

projekt folytatását célzó támogatási igény benyújtására vonatkozó felhatalmazás.
Ezt követően az önkormányzat 2021. évi összesített
közbeszerzési tervének elfogadására került sor, eleget téve a
vonatkozó jogszabályi előírásnak, végül a közgyűlés elnöke
elfogadta dr. Mester László
megyei főjegyző tájékoztatóját
a Zala Megyei Önkormányzati
Hivatal előző évi tevékenységéről, elvégzett feladatairól. (Forrás: Zala Megyei Közgyűlés)

Dr. Pál Attila

Rendhagyó módon ünnepeltek
A Magyar Kultúra Napja
alkalmából idén a koronavírus-járvány miatt a hagyományos ünnepi programot – köszöntővel és kulturális műsorral – nem tudták megrendezni
Lentiben a művelődési központban. Ehelyett napközben
a városközpontban a magyar
irodalom ismert költőinek megzenésített verseit, valamint népdalokat és magyar zeneszerzők műveit hallhatták az arra
járók. A művelődési központ
Zrínyi termének ablakait pedig úgynevezett ablakgalériává alakították, melyekben kortárs szerzők verseit és klasszikus műveket helyeztek el az
érdeklődő közönség számára.
A program zárásaként
fényfestést tekinthettek meg
az érdeklődők a városközpont
épületein, illetve a Szent Mi-

Lentihegyen találkoztak szűk körben a Csondor-sarokban,
Rónási Gyula és Rónási Marika szőlősgazdák, a lenti kertbarátkör tagjainak birtokán a helyi gazdák. A szőlőt Ipacs Bence
plébános áldotta meg. Az elmúlt években hagyományosan a
Lenti Kertbarátkör Egyesület tagjai rendeztek a tagoknak, társegyesületeknek pincejárást és szőlővessző-áldást, de most a
Covid-járvány miatt erre nem kerülhetett sor. Rónási Marika –
aki a Da Bibere Zalai Borlovagrendnek is tagja – elmondta,
hogy a hagyományokat folytatva most családi körben tartották
meg a „Vince-vessző” vágását, melynek állapotából megjósolható az őszi termés minősége.
Ilyenkor a hagyományt követve vesszőt vágnak a szőlőből,
majd vízbe állítják és várják, hogy kihajtson, a rajta található
rügyek mennyiségéből pedig következtethetnek arra, hogy
bőséges lesz-e az idei termés. Idén az időjárás szerint nem lesz
okuk panaszra a gazdáknak, hiszen „ha fénylik Vince, megtelik
a pince” és az időjárás a szebbik arcát mutatta Vince napján.

Gépbeszerzés jutalomból

Ipacs Bence plébános megáldja a szőlőt, a háttérben Rónási
Marika és Rónási Gyula.

(Folytatás az 1. oldalról)
közmunkaprogramban elért sikerekkel érdemelte ki a település és a Start munkaprogram továbbfejlesztésére fordíthatták, emelte ki Kercsmár
István polgármester:
– Úgy gondoltuk, hogy ezt
az összeget olyan dologra kellene költenünk, ami hosszú
évekig használatos és a falu
javát szolgálja. Két rendszeres
pályázatunk a mezőgazdasági
projekt és a helyi sajátosságokra épülő pályázatunk olyan
helyi felújításokat, építkezéseket tartalmaz, ami a falu fejlődését segíti. Két parkolót is
kialakítunk, egyiket a temetőnél, ezekhez vezető utat, temetői kerítést és ezek karbantartásához, megépítéséhez, szereztünk be egy járművet, hi-

Fényfestés a városközpontban.

hály-templom falán a magyar
kultúra napjához kapcsolódó
képeket láthattak a járókelők
és a programra érkezők, köztük Kölcsey Ferenc arcképét
és a Himnusz kéziratát.

szen a munkálatokat a munkaprogramban magunk végezzük el. Ezért egy lánctalpas
nagyteljesítményű mini kotrót
vásároltunk, amivel megkönynyítjük a munkák végzését.
Természetesen ez a gép másra, különböző kommunális
munkákra, ároktisztításra, mezei utak javítására is használható, sokáig a falu javát
szolgálhatja.
– Milyen értékű ez a gép?
– 12,2 millió forintba került, erre használtuk fel a kapott támogatást, és a többit
önerőnkből tettük hozzá. A
géppel már el is kezdtük a
parkoló melletti földmunkák
végzését, a tavasz beköszöntével pedig az előbb részletezett munkákat folytatjuk.
dj
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Rendkívül sok feladat hárult a kormányhivatalra
A járványhelyzetből adódó
aktuális teendőkről lapunk dr.
Sifter Rózsa kormánymegbízottat kérdezte.
Az oltási tervnek megfelelően, ahogy az országban
mindenütt, úgy Zala megyében
is elsőként az egészségügyi
munkakörben dolgozók részesültek a koronavírus elleni

jelenleg kevés vakcina áll rendelkezésre, az Országos Oltási
Munkacsoport azt a fő célt tartja szem előtt, hogy a meglévő
oltóanyagot a lehető leggyorsabban felhasználja, ezáltal
pedig minél többen legyenek
védettek a vírussal szemben –
hangsúlyozta dr. Sifter Rózsa.
*
Egyértelműen a védőoltás
fontosságában hisz a márciusban 87. életévét betöltő Németh János Kossuth- és Munkácsy-díjas szobrász, keramikus
is. A tősgyökeres zalaegerszegi
művész most sem pihen, serényen dolgozik páterdombi műtermében. Mint mondja, sürgeti

A védőoltás életet ment.

védőoltásban. Ezzel párhuzamosan – január 9-től kezdődően – a zalai idősotthonok lakóinak és dolgozóinak oltása
is elindult, melynek keretében
először a letenyei székhelyű
Kolping Idősek Ápoló-Gondozó Otthonát kereste fel a
kijelölt oltócsapat, és végezte Németh János
el a vakcinák beadását. A hónap végéig a megyében működő 63 bentlakásos szociális
intézmény valamennyi telephelyén megtörtént azon dolgozók és bentlakók immunizálása, akik kérték az oltást.
Ez alól csak azon intézmények
képeztek kivételt, ahol a helyileg kialakult járványhelyzet
ezt nem tette lehetővé. Dr.
Sifter Rózsa elmondta: az idősotthonok esetében a vakcinák
mielőbbi beadása azért volt
kiemelten fontos, mert az ott
élők egészségi állapotukból,
életkorukból adódóan a magas Merkely Béla
kockázati csoportba tartoznak.
2021. február 4-én új sza- az idő, hiszen a Göcseji úti tekaszba lépett a védekezés az- mető új ravatalozójához készíti
zal, hogy kezdetét vette az alkotását. Arra a kérdésre, hogy
oltásra regisztrált legidősebb beoltatja-e magát a koronavírus
korosztály immunizálása is. A ellen, határozott választ adott.
– Azzal, hogy elkezdtem az
legidősebb korosztály oltása
kétféle módon valósult meg. A új munkát, szinte karanténban
Zala megyében kijelölt 20 vagyok, hiszen ki sem mozduháziorvosi praxisban 10-10 re- lok a műteremből. Természetegisztrált idős személy Moder- sen ennek ellenére beoltatom
na vakcinában részesült, míg magam, már regisztráltam is.
az összes Zala megyei házi- Felelőtlenség azt mondani, hogy
orvosi körzet mindegyike – felesleges a védőoltás, hiszen
számszerűen 145 – további 6-6 bizonyítottan védelmet nyújt.
idős embert az oltópontként Életünkben semmi sem új, hikijelölt kórházakba utalt be, szen korábban is voltak járváahol az érintettek a Pfizer vak- nyok, s mindaddig, amíg nem
cináját kapták meg. A 60 éven születtek hatékony védőoltások,
felüliek körében a védőoltások az emberiség sebezhető volt.
*
beadásának további menetét az
A koronavírus ellen hatéországba érkező vakcina szállítmányok határozzák meg. Bár konyan és biztonságosan csak

védőoltással lehet védekezni –
nyilatkozta korábban Merkely
Béla, a Semmelweis Egyetem
rektora. A professzor azt is
elmondta, mit jelent pontosan
az átoltottság, milyen a különböző vakcinák hatékonysága,
valamint eloszlatta a védőoltással összefüggő aggodalmakat.
A koronavírus-járvány elleni védettséget alapvetően két
módon tudjuk megszerezni. Az
egyik lehetőség az, ha átesünk
a betegségen. A másik módja,
ha valamilyen vakcina segítségével, azaz védőoltással a szervezetünk megfelelő immunválaszt tud generálni, és ezzel
egy esetleges fertőzés esetén
biztosítja a védelmet. Az első
lehetőségnek, az átfertőzöttségnek nagyon komoly ára
van, hiszen sok honfitársunk
súlyosan megbetegszik, sőt a
legrosszabb esetben halált is
okozhat a vírus. Ez jól látható
a naponta közölt adatokból.
Ezért egyértelműen kijelenthető, hogy hatékonyan és biztonságosan csak oltással lehet
védekezni a koronavírus ellen
– mondta a szakember, aki
szerint az átoltottságra azért
van szükség, hogy a járványt
meg tudjuk állítani.
A szakember kitért rá: többféle technológiával készülnek
oltóanyagok és mindegyik hatékony, megfelel a követelményeknek. Közel százéves hagyománya van a védőoltásnak,
és eddig a történelemben csak
biztonságos vakcinákat használtak. A technikai fejlődés a
reakció gyorsaságát tudja javí-

Orbán Viktor

tani. Az a cél, hogy ha kitör
egy világjárvány, akkor ne legyen szükség évekre, vagy
akár csak egy évre, hanem hónapokon belül ki lehessen fejleszteni a hatékony védőoltást
a vírusfertőzés ellen. Merkely
Béla felhívta a figyelmet arra,
hogy minden vakcina haté-

Dr. Sifter Rózsa

kony, amelyet jelenleg a klinikai gyakorlatban használnak.
*
A magyar kormány ebben a
nehéz helyzetben sem engedte
el a magyar családok és vállalkozások kezét, sőt, újabb elemekkel bővült mind a családvédelmi, mind pedig a gazdaságvédelmi akcióterv. A Zala
Megyei Kormányhivatal a támogatásra jogosultak kérelmeinek befogadása, feldolgozása
révén nagy szerepet vállal ebben a feladatban is – hangsúlyozta dr. Sifter Rózsa.
*
Orbán Viktor január 15-én a
Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában
bejelentette: legkésőbb 2022től jövedelemadó-mentességet
kapnak a 25 év alattiak.
Az ipari termelési számok
növekedését a miniszterelnök úgy
kommentálta: az emberek dolgozni akarnak, munkából akarnak megélni, és a magyar vállalkozók már versenyképesek a
nyugatiakkal, a kormány pedig
a munkahelymegtartásra és a
beruházásokra összpontosító,
adócsökkentő gazdasági válságkezelést folytat. Megemlítette:
decemberben többen dolgoztak,
mint egy évvel korábban.
A központi adókból tavaly
432 milliárd forintot csökkentettek, iparűzési adót is csökkentettek, és 180 milliárd forint maradt
a vállalkozásoknál – ismertette, megjegyezve: az iparűzési
adó mérsékléséből származó
pénzt nem a központi büdzsébe csoportosították át, hanem a
vállalkozásoknál lett több pénz.
Szólt a hiteltörlesztési moratóriumról is, amellyel 3000
milliárd forint maradt a családoknál és a cégeknél.
Megkezdték továbbá a 13.
havi nyugdíj visszaépítését, így
a februári borítékban egy heti
nyugdíjjal több lesz – emlékeztetett, kiemelve, hogy a kormány elindította a valaha volt
legnagyobb lakásfelújítási és
otthonteremtési programot is.

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal támogatásával jelenik meg.
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Középpontban a képzés, a tehetséggondozás Zalabaksán
Humán kapacitások fejlesztése a Lenti járásban címmel Lenti
város és a térség nyolc települése – köztük Zalabaksa önkormányzata – is támogatást nyert több téma megvalósítására, köztük a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására. A program
részleteit Gyovai Mariann projektfelelőstől tudtuk meg.
– Zalabaksa Község Önkormányzata 4,4 millió Ft-ot nyert
tehetséggondozásra, kompetenciafejlesztésre, felzárkóztatásra,
valamint az oktatási és szociális közszolgáltatásban dolgozók
képzettségének támogatására. Céljaink a hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók személyiség és kompetencia fejlesztése, egészség prevenció, szakmai továbbképzés megvalósítása voltak.
– Hogyan sikerült ennek a komplex tervnek a megvalósítása?
–Egészségügyi programjainkban tartásjavító, mozgáskoordináció fejlesztő, mozgásos játékok voltak, úszásoktatást, zeneovit
tartottunk, a témához kapcsolódva különböző eszközöket, játékokat szereztünk be az óvodának. A kompetenciafejlesztést napközis tábor keretében valósítottuk meg, igen színes tematikával.
A közszolgáltatásban dolgozó szakemberek továbbképzését a
kommunikációs és ügyfélkezelési tréning jelentette. Ezen kívül
még szerveztünk – a mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására elnevezéssel – egy képzést a felmerülő kérdésekre, a témával kapcsolatos tapasztalatcserére pedig egy
szakmai tanulmányút keretében volt lehetőség.
– Milyen tapasztalatokat szereztek, érkeztek visszajelzések a
résztvevőktől?
– Általánosságban elmondható, hogy valamennyi, a projekt
ideje alatt megvalósult programon örömmel vettek részt a gye-

Úszásoktatáson is részt vettek a kicsik.

rekek. Hasznos szakmai információkat adtak a képzések is a dolgozók számára. Pozitív visszajelzések érkeztek a résztvevőktől.
A projektet tekintve a megvalósítás 2020. év elején az óvodai
egészséghéttel zárult, viszont a szakmai zárásra 2021 áprilismájusban kerül sor – tette hozzá Gyovai Mariann.
– Felmérjük a projektben megvalósított programok iránti
igényt, és lehetőségeinkhez mérten a jövőben azok figyelembevételével és a szerzett tapasztalataink felhasználásával tervezzük a programjainkat.
dj

Kerékpárút a biztonságos közlekedésért
– Nagy gondot jelentett
falu bevezető szakaszán lévő
ipari terület megközelítése a
munkakezdés-befejezés időszakaiban. A beruházás megvalósulásával nagymértékben javul
a közlekedés biztonsága, valamint a település infrastruktúrája, településképe, a lakosság
komfortérzete.
– Lesznek további kapcsolódási pontjai is ennek a kerékpárútnak?
– Hosszú távú célja önkormányzatunknak a település
Az Ady utca az ipartelepektől nézve.

Jellemzően műszakváltás
idején növekszik meg a forgalom a csesztregi ipari cégek
megközelítésekor az Ady utcában. Bedő Róbert polgármester arról tájékoztatta lapunkat,
hogy a kerékpárút építésre
beadott sikeres pályázatukkal biztonságossá válhat az
említett útszakaszon a közlekedés:
– Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében
meghirdetett Önkormányzati

kerékpárút építése 2020 című
pályázati kiírására benyújtott pályázatát sikeresnek ítélték, a projekt megvalósítására
48 610 582 Ft-ot nyertünk.
Terveink szerint az Ady Endre
utca teljes hosszában a faluközponttól az iparterületig kerül kiépítésre a kerékpárút két
sávban 2,3 m szélességben
464 m hosszúságban térkő borítással.
– Hogyan választották ki az
útszakaszt?

egészén átvezető, északi irányban bővülő kerékpárút létesítése. A most induló beruházás
nagysága miatt nem kellett
közbeszerzést kiírni, így a kivitelezés pályáztatása meghívásos alapon már le is zajlott
és a pályázatok elbírálása után
– kiválasztva a legkedvezőbb
ajánlatot –, a kivitelező kiválasztása megtörtént. A kivitelezés 2021. február közepén
kezdődik és legkésőbb 2021.
augusztus 31-ig be kell fejezni.
dj

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Lenti és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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2020-ban is számíthattak az álláskeresők a megyei foglalkoztatási paktum támogatásaira
A koronavírus világjárvány okozta veszélyhelyzet óriási
kihívás elé állította a munkaadókat és munkavállalókat
egyaránt. 2020 tavaszán egy pillanat alatt kellett átszervezni a megszokott munkarendeket, sokan home officeban, vagy csökkentett időkeretben tudtak csak dolgozni.
A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum a válság időszakában jól vizsgázott. Bár az év nagy részében személyes ügyfélfogadásra nem volt lehetőség és egy ideig a
képzések is szüneteltetésre kerültek, a paktum 2020 eredményeit a veszélyhelyzet időszakában is tudta biztosítani
a Konzorcium. 2020. december 31-ig 640 fő (321 nő és
319 férfi) került bevonásra a megyei paktumba, mely a
vállalt indikátorok 101,59 %-át teszi ki, ezáltal elmondhatjuk, hogy a 2021 szeptember végéig vállalt célszámokat már túl is teljesítette a TOP program.
A bevonásra került ügyfelek legnagyobb hányadát az
inaktívak teszik ki (151 fő), ők azok, akik a programban
vonás előtt nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres
jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni. A
célcsoport ezen része jellemzően nem regisztrált álláskereső, de az aktivitás erősítésével és a munkaerő-piaci
tanácsadók által nyújtotta segítséggel a paktum esetükben
is hozzájárult a munkaerő-piaci beilleszkedéshez. Az inaktívak után legjelentősebb az 50 év feletti álláskeresők
(132 fő) és a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
(86 fő) bevonása.
A paktum 2017-es indulása óta folyamatos igény mutatkozik a munkáltatók részéről foglalkoztatási támogatásokra, 2020. december 31-ig 299 ügyfél került elhelyezésre támogatott foglalkoztatással. A bevontak több
mint 46%-a valamely elhelyezkedést segítő támogatásban (bérköltség-, bértámogatás) részesült. Ezek a támogatási formák a továbbfoglalkoztatási kötelezettség
miatt hosszabb távon is növelik a megye foglalkoztatottsági szintjét, tartósan javítva Zala munkaerő-piaci
helyzetét.
A bértámogatás mellett népszerű támogatási forma volt
a célcsoport körében a vállalkozóvá válás támogatása, a
nagy érdeklődésre való tekintettel a tervezett 40 ügyfél
helyett 60 álláskereső indíthatott önálló vállalkozást.
A foglalkoztatási paktum segítséget nyújtott azoknak is,
akik új szakmát szerettek volna tanulni, 2020 végéig
összesen 112 ügyfél vett részt a Zala Megyei Kormányhivatal szervezésében valamilyen képzésben.
A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkatársai 195 ügyfelet részesítettek munkaerő-piaci tanácsadásban, a találkozók alkalmával a mentorok az elsődleges munkaerő-piacon történő elhelyezésre fektették a
hangsúlyt: segítséget nyújtottak többek között önéletrajz
elkészítésében, célállások felkutatásában, állásinterjúra
történő felkészülésben is.

Tudósítókat keresünk!
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)
mellékállású tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

----------------------------------------------------------------------ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA
Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu
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Jól működő kamerarendszer
Zöldkommandó járőrszolgálat

A közterületi térfigyelő rendszer és a Zöldkommandó járőrszolgálat működésének indulásáról korábban beszámoltunk
lapunkban, az üzemeltetők, így
a Lenti Önkormányzat, a rendőrség, a Hulladékkezelő Kft. és
helyi polgárőr egyesületek megelégedéssel tapasztalják, hogy
komoly visszatartó erő a rendszer működése az illegális szemétlerakás felszámolását illetően. Az új módszerrel könnyebbé vált a hulladékgyűjtő szigetek rendszeres ellenőrzése
azokon a helyeken, amelyeket
gócpontoknak tartottak (pl.:
Lentihegy) és a város több területen kamerák figyelik az eseményeket. A rendőrséggel közösen történnek az ellenőrzések,
szemmel tartják a kritikus pontokat, melynek meg is van az
eredménye.
A rendszer eredményességéről dr. Farkas Tibor rendőr
alezredes, a Lenti Rendőrkapi-

tányság vezetője számolt be lapunknak.
– Az ellenőrzésünk több szintű, például végigjárják kollégáink a hulladék elhelyezése szempontjából érintett helyeket, az
ott tapasztaltakról jelentést készítenek. Szabálytalanság észlelésekor visszanézzük a felvételeket, kiszűrjük az elkövető személyét. Legutóbb a Lentihegy
– Gosztola elágazónál lévő hulladékgyűjtőhöz tett le valaki egy
régi típusú TV-készüléket, amelynek szabálysértési eljárás lesz a
következménye.
Az ellenőrzések a napi szolgálat során kapott feladatként is
folytatódnak, továbbá a harmadik szintnek megfelelően a városi térfigyelő kamerarendszerén keresztül is információkat szereznek az illetékesek a hulladék
elhelyezésének szabálytalanságairól. Ilyen eset több mint 20
alkalommal volt az elmúlt évben, melynek köztisztasági sza-

FELHÍVÁS
Lenti Polgármesteri Hivatal felhívja a városban élő nyugdíjas pedagógusok figyelmét, hogy a felsőoktatási intézmények
minden évben – kérelem alapján – díszoklevelet adományoznak azoknak a pedagógusoknak, akik óvónői, tanítói és/vagy
tanár diplomájukat 50 (arany), 60 (gyémánt), 65 (vas) vagy 70 (rubin) évvel ezelőtt szerezték, és akik az oklevél megszerzésétől
számított legalább 30 évet pedagóguspályán töltöttek.
A díszoklevél iránti kérelmek előterjeszthetők Lenti Polgármesteri Hivatalban (8960 Lenti, Zrínyi u. 4.), mely a kérelmek
illetékes felsőoktatási intézményekhez való továbbításában 2021.
évben is közreműködik.
A kérelmek benyújtásának határideje: 2021. február 28.
A kérelemhez csatolni kell:
– önéletrajzot, amely tartalmazza a pedagóguspályán
eltöltött minimum 30 éves időtartam leírását,
– a tevékenységet igazoló okmányt (munkakönyvet),
– a képesítést igazoló oklevelet vagy hiteles másolatát,
– az előzőleg már kapott díszoklevelet (amennyiben van),
– kérelem díszoklevél kiállíttatásához
További információ kérhető a Polgármesteri Hivatalban
Farkasné Pál Tündétől a 0692/553-912-es telefonszámon.

Nem kívánatos látvány.

bálysértések, illetve a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése és pénzbírság voltak a következményei. Több alkalommal nem csak a hulladéklerakás
cselekedete, hanem egyéb tevékenységek is rögzítésre kerülnek a rendszerben, 5 esetben a

KRESZ-szabály megsértése, illetve nem az útviszonyoknak
megfelelő közlekedés miatt
indított eljárást a rendőrség,
továbbá a rögzített képek alapján több elkövetőt is sikerült
elfogniuk.
dj

Nemesnépi remények
A novemberi pandémiás
helyzet visszatértével ismét
megváltoztak az emberek lehetőségei, ezáltal Nemesnépen is lelassult minden. A karácsonyt is szűkebb körben lehetett megtartani, ezért nálunk is elmaradt a hagyományos műsor és a falu megvendégelése. De azért nem tétlenkedtünk; osztottunk tűzifát, ajándékcsomagot, pénzt,
védőfelszerelést, a helyi Vöröskereszt is élelmiszer csomagot két alkalommal.
Egy informatikai cégtől
nyolc komplett számítógépet
kaptunk, amit a falu feljavítta-

tott és a rászorult családoknak
ajándékozott.
Az új évet pezsgős, forralt
boros koccintással kezdtük. Január közepén átadtuk a falu két,
mintegy ötszáz méteres felújított útszakaszát Vigh László országgyűlési képviselővel, miniszteri biztossal. A Magyar Falu Program módosított pályázati megvalósulását köszönjük a kormánynak! Most már
a jövőt tervezzük és rengeteg
tervünk, ötletünk van, ami remélhetőleg meg is valósulhat. Mindenkinek jó egészséget kívánok.
Nagy István
polgármester

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Ötszáz méteren újítottak fel utat.
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Zala Megyei Önkormányzat

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A ZALA KÉTKERÉKEN – KERÉKPÁRÚT-FEJLESZTÉS
KERKATESKÁND, LOVÁSZI, TORNYISZENTMIKLÓS TELEPÜLÉSEKEN
című, TOP-1.2.1-15-ZA2-2020-00006 azonosítószámú projekt indításáról
A Zala Megyei Önkormányzat vezetésével létrejött konzorcium a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében meghirdetett TOP1.2.1-15 számú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
tárgyú
felhívásra, Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Kerkateskánd, Lovászi, Tornyiszentmiklós településeken címmel támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a támogató a 2020. december 16án kelt döntése alapján
támogatásra érdemesnek
ítélt. A projektet megvalósító konzorcium tagjai a
támogatási szerződéskötéshez szükséges feltételeket teljesítették, és a támogatási szerződés 2021.
február 1-én hatályba
lépett.
A projekt célja a települések közötti kerékpárosturisztikai útvonal kialakítása, melynek eredményeként a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt
képező kulturális, épített,
természeti örökség turisztikai hasznosításából eredő
gazdaság élénkítése, és a
foglalkoztatás növelése megvalósul. A fejlesztés megvalósításával nő és fejlődik a
kerékpárút-hálózatok hossza,
javul a kistérségi turisztikai
attrakciók kerékpárúton történő elérhetősége.
A pályázattal megvalósuló fejlesztés lehetővé teszi a települések kerékpáros összeköttetését más településekkel, ezáltal javul-

A 669.999.997,- Ft támogatás segítségével 2022.
október 2-ig valósulnak
meg a kerékpárosbarát fejlesztések a konzorciumban
résztvevő településeken.
A projekt keretében új
kerékpárút kiépítésére kerül
sor összesen 3,12 km
hosszon.

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyűlés elnöke

nak a kerékpáros turizmus
közlekedés feltételei és minősége. A tervezett szakasz
mellett lévő idegenforgalmi
látnivalók, turisztikai attrakciók kerékpárosok számára
elérhetővé válnak. A projekt
megvalósításával a kerékpározás objektív feltételeinek javításával együtt nő a
térségbe látogató turisták
száma. A térségben a turisták számának növekedése az időtartam hosszabbodása hozzá járul költésük
növeléséhez (szállásigény,
étkezési igény, szerviz ellátás, programokon való
részvétel).
A projekt konzorciumi
együttműködésben valósul meg, a konzorcium vezetője a Zala Megyei Önkormányzat. A konzorcium
további tagjai: Kerkateskánd Község Önkormányzata, Lovászi Község Önkormányzata, Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata és a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft..

A tervezési terület Kerkateskánd, Lovászi és Tornyiszentmiklós
községek
közigazgatási területeit érintik, a településeket összekötő kerékpárutak kerülnek
megvalósításra a projekt
keretében. A tervezendő
műszaki megoldások a következők az egyes szakaszokon: az első szakaszon
a 7538 jelű összekötőút
mellett Kerkateskánd és Lovászi között kétirányú kerékpárút kerül kialakításra
1450 m hosszon 2x1 haladósávval. A második szakasz a 7538 jelű összekötőút mellett Lovászi és Tornyiszentmiklós között kerül
kialakításra, amely szintén
kétirányú kerékpárút 2x1
haladósávval, teljes hossza
1670m. A fejlesztendő kerékpáros
létesítmények
hossza összesen: 3120 m.
A megvalósított kerékpárosbarát fejlesztés eredményeként a települések
között olyan kerékpáros útvonal létesül, amely a települések között megszakítás
nélküli, folytatólagos kerékpárforgalmi hálózatot, útvonalat alakít ki azáltal, hogy
a tervezési szakasz eleje
csatlakozik a „Zala Kétkeréken - Kerékpárút-fejlesztés

Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, Csömödér településeken” című, TOP-1.2.115-ZA1-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében megépített kerékpárúthoz, a tervezési szakasz
vége pedig kapcsolódik Tornyiszentmiklóson a meglévő Kossuth Lajos utcai kerékpárúthoz. A csatlakozási
pontok kiépítésével Lenti
város közvetlenül elérhetővé válik a településekről.
A kivitelezést követően a
marketingstratégia keretében megvalósítandó rendezvények lebonyolítására
kerül sor.
A projekt a Széchenyi
2020 program keretében valósult meg. A 669.999.997,- Ft
európai uniós támogatás
segítségével valósult meg.
A projekt címe: Zala
Kétkeréken – Kerékpárútfejlesztés
Kerkateskánd,
Lovászi, Tornyiszentmiklós
településeken
A pályázat azonosítószáma: TOP-1.2.1-15-ZA22020-00006
A támogatott összeg:
669.999.997,- Ft
A támogatás intenzitása: 100%
„A projektről bővebb információt a www.zala.hu oldalon olvashatnak.”
További információ kérhető:
Pál-Harmath Judit
sajtóreferens
Elérhetőség:
harmath.judit@zalamegye.hu
92/500-720
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Az elmúlt évben is sikerült fejleszteni Szíjártóházán
A faluházban több munkálatra is sor került tavaly Szíjártóházán.
– A régi járólapot biztonsági okokból kicseréltük, hiszen nem
volt csúszásmentes és ezzel együtt biztonságos – mondta el a
munkálatokról Bán Lajos polgármester. Mindezt saját költségvetésből sikerült megoldaniuk, mintegy egymillió forintos költséggel. – Ezután új konyhabútort készíttettünk, mert kevés volt a
tárolóhely, illetve megtörtént az épület másik részében a polgármesteri iroda és a tárgyalóterem megújítása is. Szintén új, csúszásmentes burkolatot kapott a két helyiség, emellett képviselőtársaimmal közösen helyreállítottuk a megrepedt falat, kifestettük a termeket, és új függönyök kerültek fel. Az épület végén
van még egy helyiség, egy raktár, ezt vizesblokká szeretnénk
átalakítani.
A polgármester azt is elmondta, hogy kibővítették az önkormányzat munkaeszközeinek tárolóhelyiségét.
– Egy korábbi pályázati forrásból megszaporodtak az eszközök, a kéziszerszámokat és fűnyíró traktort is vásároltunk, ezért
kellett bővíteni – folytatta.
A rendezvények sajnos elmaradtak, ahogy más falvakban is
tavaly, köztük a környéken népszerű Hetés vendégül lát! elnevezésű, tavaszi kulturális és gasztronómiai program, illetve a 2019ben újra életre hívott búcsút sem tudták megtartani.
– A helyiek, amióta tart a Covid-19 járvány, alig mozdulnak
ki, mindenki betartja a szabályozásokat – magyarázta. – Egy lakos betegedett meg az elmúlt év végén, de szerencsésen kigyógyult a koronavírusból. Mindenkit lelomboz ez a helyzet, a

Bán Lajos a kicsinosított polgármesteri irodában.

közmeghallgatás is elmaradt, de osztottunk ki szórólapokat, akinek van bármilyen észrevétele a település ügyeivel kapcsolatosan, az írásban benyújthatja az önkormányzathoz. Terveink
azért vannak: a faluház melletti kiülőhöz lámpákat szeretnénk
elhelyezni, a faluház környékét növényekkel beültetni és a
településhez tartozó Hetés kapujánál is újakkal pótolnánk a
kivágott fákat.

Orvosi eszközökkel az egészségért
A Magyar Falu Program keretében pályáztak Rédicsen

Orvosi műszerek átadása (balról): Vigh László, Soós Endréné
és a rédicsi képviselők.
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• Bérfőzés • Kereskedelmi főzés • Palackozás • Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l
Nálam az 40-50 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 40 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090

Ünnepélyes keretek között
adták át a rédicsi háziorvosi
körzetnek a támogatásból beszerzett különböző orvosi eszközöket. Vigh László országgyűlési képviselő az eseményen kiemelte: A legfontosabb
kérdés manapság világszerte
az egészségmegőrzés és hogy
mikor térhet vissza az élet a
normális kerékvágásba.
– Rédicsen a témához kapcsolódva orvosi műszereket
adunk át, amelyre a Magyar
Falu Program keretében pályázott a település önkormányzata
és nyertek közel 3 millió forintot – részletezte a támogatást Vigh László. – További jó
hírrel szolgálva jelezném,
hogy 10 évre szeretnénk kibővíteni ezt a programot, az a
tervünk, hogy megújuljanak a
magyar falvak járdái, utcái,
középületei és olyan fejlődést
érnénk el, mintha egy városban járnánk.
– Az eszközök között van
egy vizsgáló lámpa, egy magzati szívhang vizsgáló, lélegeztető ballon, sztetoszkóp,
vérnyomásmérő, vércukorszintmérő és különböző fogászati
kellékek, hiszen az eszközök a
védőnői szolgálat, a fogorvosi
és a háziorvosi szolgálat munkáját segítik majd – egészítette
ki a tudnivalókat Soós Endréné polgármester.

– Hogyan gondoskodik az
önkormányzatuk a rászorultakról, idősebbekről?
– A házi segítségnyújtás
keretében a látókörünkben vannak a rászorulók, a közelmúltban szociális tűzifát szállítottunk a jogosultaknak, 203 igénylés érkezett be, 3,5 m tűzifát
kaptak egyenként, házhoz szállítva az igénylők.
dj

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146
Elérhetőségek:
email.: titzala@t-online.hu
Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu
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Sikeres volt a projekt
Számos rendezvényt szervezett a Lentiben működő
Kolping Támogató és Foglalkoztató Központ abban a
programban, amelyben a generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást és a
kommunikációt igyekeztek segíteni.
A szervezők széles körben
szólították meg a városban élő
nyugdíjasokat, diákokat és a
fogyatékkal élőket.
A Kolping Támogató és
Foglalkoztató Központ (FONI)
a térségben élő fogyatékos
személyek számára biztosít
nappali ellátást és támogató
szolgáltatást. Akadálymentesített, felújított épületben barátságos, szép környezet fogadja
a mozgásszervi, érzékszervi,
értelmi, autista vagy halmozottan fogyatékos személyeket. Az intézmény még 2017ben az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból mintegy 20 millió forintot nyert el
a Generációk kölcsönös segítségnyújtásának és társadalmi
szerepvállalásának erősítése
Lenti térségében elnevezésű
program megvalósítására.
– A projekt során önkéntes
tevékenység keretében biztosí-

tott szolgáltatások nyújtásával,
programok szervezésével célunk az önkéntességre való
hajlandóság növelése volt a
különböző korosztályok képviselői közt – mondta Pozonec-Csoma Veronika, a FONI
vezetője. – Az önkéntes tevékenység általános társadalmi
megbecsültségének emelése, a
társadalmi felelősségvállalás
erősítése, a célcsoportok érzékenyítése és a helyi kulturális,
társadalmi különbségek csökkentése is feladatunk volt. A
helyi hagyományok ápolását
célzó rendezvényeinkkel a
nemzetiségek kulturális identitásának megismertetésére, a
társadalmi együttélésre, az előítéletesség és hátrányos megkülönböztetés elleni fellépés
erősítésre, az aktív nyugdíjas
korosztály, az egyedülállók,
fogyatékosok, romák aktív társadalmi szerepvállalásának, integrációjának elősegítésére is
odafigyeltünk.
A projekt eredményeire rátérve az intézményvezető elmondta: talán a legfontosabb,
hogy a közösségi tevékenységekbe való bekapcsolódással
szélesedett a résztvevők látóköre, nőtt önismeretük és empátiás készségük.

Képen a FONI csoportja az intézmény és a társszervezetek
egyik közös rendezvényén.

A számos programot, melyet megtartottak a fenti célok
megvalósítása érdekében nehéz lenne felsorolni. A teljesség igénye nélkül rendeztek
ünnepséget a fogyatékosok világnapján, kézműves programokat, Ki mit tud?! elnevezéssel fellépési lehetőséget
kaptak a fogyatékkal élők és a
meghívott intézmények képviselői, az esélyegyenlőségi napon pedig játékos ügyességi
sportvetélkedőt tartottak. A
rendezvények során középiskolások segítségével az idős,

fogyatékos és hátrányos helyzetű embereket megtanították
az új telekommunikációs eszközök, okos telefonok, tabletek használatára. A lenti egészségfejlesztési iroda munkatársainak bevonásával több témában is szerveztek prevenciós
előadást. Emellett az alapfokú
elsősegély-nyújtási ismereteket
is megtanulták a résztvevők,
de ellátogattak Sümegre, Zalaszabarra, Keszthelyre is. Az elmúlt évben pedig a koronavírus-járvány miatt az online
térbe kerültek át a programok.

Újabb fejlesztések Tormaföldén
tása is, ami lehetővé teszi a
késő esti edzések megtartását.
Önkormányzatunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a
labdarúgók a lehető legjobb
körülmények között sportolhassanak. A kultúrháznál maradva: az idén tervezzük a
szociális helyiségek kialakítását, megújítását. Régi probléma, hogy a nagyobb rendezvé-

nyek esetében (pl. Gesztenye
Fesztivál), amikor akár több
száz ember is megfordul itt,
kevés a mosdó. Terveinknek
megfelelően kialakításra kerülnek újabb WC-k, mosdók, hogy
e területen is kulturált körülmények biztosítsunk a rendezvényt látogatók számára – zárta gondolatait Kondákor József.
(d)

A konyha, immár bebútorozva.

Kisebb, de fontos fejlesztéseket valósított meg az önkormányzat az elmúlt év végén, tudtuk meg Kondákor Józseftől, Tormafölde polgármesterétől.
– Már beszámoltunk róla,
hogy az elmúlt év során felújításra került a kultúrház konyhája. A konyhából hiányzott
még a konyhaszekrény, amit

elkészítettünk. Nyugodtan mondhatjuk, hogy egy mai kor színvonalának megfelelő épület és
konyha biztosít helyszínt a helyieknek különböző rendezvények megtartására.
– Milyen fejlesztésük volt
még?
– A sportolók igényeinek
eleget téve elkészült a sportpálya egyik térfelének a világí-

Világítást kapott a pálya egyik fele.
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A hagyományokat ápolni kell… Sportpark-avató Bagladon
Hagyományőrző Vincenapot tartott a minap a Somlói
Bor és Pálinka Lovagrend
lenti konzulátusa. A Lentihegyi Márton-pincénél tartott
eseményen Nagy Ferenc konzul köszöntötte a megjelenteket:
– Tisztelettel köszöntöm
Tüske József plébános urat,
Kondákor József polgármestert, a Da Bibere Borlovagrend ceremóniamesterét, Simon Zoltánt a Zalai Hegyközség elnökét a mai Vince-napi
eseményen – hangzott a köszöntőben. – Ha fénylik a
Vince, telik a pince …mondja
a szólás, legyen így, legyen
egészségünk ebben a rossz
időszakban és legyen jó és
sok borunk, minden gazdának
ezt kívánom.
A hagyományőrző eseményről Fülöp András szervező, a szentelésnek helyt adó
Márton-pince tulajdonosa a
következőket mondta:
– A hagyományainkat ápolni kell minden helyzetben, ez
a kis találkozó felér egy „lovagi tornával”, hiszen három
borlovagrend képviselői találkoznak itt. Személyes, baráti
kapcsolataink alapján jutottunk
el Somlóra és mivel olyan lét-

számot képviseltünk, jogosultak lettünk egy helyi „konzulátus” létrehozására. Nagy
Ferenc konzulunk vezetésével
már tíz éve működünk évi
három-négy rendezvényünkön
minden borhoz kötődő szenttel kapcsolatos napot megtartunk.
– A gazdákat hogyan befolyásolja a vírushelyzet?
– Pozitív gondolkodású
szerintem minden ember, aki
a szőlővel foglalkozik, ez a
hozzáállás és most a szabályok betartása tartja össze továbbra is rendünket. A gazdáknál az időjárás a meghatározó, most csepeg az eresz,
tehát jó termés ígérkezik a
hagyomány alapján, a megmetszett szőlővesszőt ilyenkor meleg helyre tesszük és a
rügyfakadásból következtetünk az idei termésre. Persze
ez is a régi megfigyeléseken
alapszik, egy szőlész, borász
azonban szokott adni ezekre a
hagyományokra.
A Vince-napi eseményen
áldást mondott, majd a szőlőt borral megöntözte (a rátett füstölt árut is), a szőlővesszőt megáldotta Tüske József plébános.
(d)

Több borlovagrend is képviseltette magát.

Kipróbálták a sporteszközöket, balról Lóránt Beáta polgármester.

Reményeik szerint a fiatalok és idősebbek egyaránt
használni fogják a bagladi
önkormányzati épület udvarán
kialakított sportparkot.
– Egy régebbi sikeres pályázatunk kapcsán a Faluprogramon keresztül értesültünk a támogatásról, amelyből
a legkisebb, „A” típusú sportparkot tudtuk kialakítani –
avat a részletekbe Lóránt
Beáta polgármester. – Az átadó ünnepségünkre Vigh László országgyűlési képviselőnket is meghívtuk a helyi képviselőink mellett.
– Kik lesznek a használói
ennek a sportlétesítménynek?
– Nagyon reméljük, hogy
a bagladi lakosok is használatba fogják venni, de a környékbeli fiatalok, túrázók,
futóedzést végzők, kerékpárosok kiegészítő mozgásként
igénybe vehetik az ide telepített edzőgépeket.
– Egyébként még milyen
fejlesztéseket terveznek?
– Pályáztunk eszközfejlesztésre, szeretnénk a faluházunk tetejét felújítani, útfelújításokra is szükség van, ez

utóbbi még sok egyeztetést
kíván, hiszen elég vegyesek a
tulajdoni viszonyok. Terveink
között szerepel a műemlék
haranglábunk felújítása és egy
kereszt állítása is ugyanitt.
A sportpark avatásán Vigh
László képviselő is sportszerelésben jelent meg és együtt
a helyi képviselőkkel kipróbálták a különböző erősítő,
húzódzkodó, lazító eszközöket.
dj

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
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Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
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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!
„Klímaváltozással kapcsolatos
szemléletformálás és stratégiaalkotás
Lenti Városban”
című KEHOP-1.2.1-18-2018-00040
azonosítószámú projekt
keretében valósul meg.

Síremlék akció és
kiárusítás!

20-35% árengedmény BIZONYOS síremlékek
árából, melyek sírkertünkben megtekinthetõek.
Ezek a síremlékek - régóta raktáron maradtak,
kicsit esztétikai problémásak - két színbõl készültek.
Ezenkívül a tavalyi áron vállaljuk a sírkertünkben
felállított síremlékek elkészítését.
Akciónk március 21-ig, illetve a készlet erejéig tart.
A környék legnagyobb választékával állunk rendelkezésére.

Böõr Kõfaragó Kft.

www.zalatajkiado.hu

Pacsa, Deák F. út 40. Érd.: 06 30 55 69 092
Megtekintéshez telefonos egyeztetés szükséges.
További képek honlapunkon megtekinthetõk:

www.boorkofarago.hu

