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Digitális eszközökkel növelnék aBödeházán
település és a hetési térség vonzerejét. A tavaly
bejelentett Digitális falu program célja a kiste-
lepülések vonzerejének és élhetőségének javítása
különböző digitális, illetve okos megoldásokkal.
A program konkrét és kézzelfogható termékek-
kel, szolgáltatásokkal kezeli a vidéket érintő ki-
hívásokat, hogy tovább növelje a magyar falvak
megtartó erejét és az ott élők életszínvonalát.

– A Digitális Jólét Nonprofit Kft. ehhez kap-
csolódón elindította a digitális térségfejlesztési
referensi képzését, melyet elvégezve új szemlé-
letet kaptunk – mondta polgár-Bedő Andrea
mester. – A digitális szó nem a település esz-
közellátottságát takarja, hanem megoldásokat,
melyeket a településeinken testre szabhatunk.

Bödeházi tervek, elképzelések

Készülnek a nyárra, közben zajlanak a bon-
tási munkák a gyógyfürdőben a mintegyLentiben
2,4 milliárd forint értékű beruházás keretében.

Kárpáti Zoltán Lenti Gyógyfürdő Kft., a ügy-
vezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy a kivi-
telezők már kialakították a leendő új gyógyászati
és oxigénterápiás részleg helyét, valamint lebon-
tották a beltéri medencék burkolatát, a járófelü-
leteket, a világítástechnikai és a légkezelő rend-
szereket és az emeleti irodarészt is. A következő
időszakban a főbejárati részt alakítják ki. Ezzel
párhuzamosan készülnek a nagyon várt nyári
szezonra is a gyógyfürdőben. A jelenlegi pihenő-
tér egy részét öltözőtérré alakították át, a vendé-
gek az újranyitást követően tudják majd használ-
ni az élményfürdőt és a szaunákat, valamint a
szabadtéri szolgáltatásokat.

Kárpáti Zoltán azt is elmondta, hogy még a
decemberi földrengés során az 5. számú kút szi-
vattyúja meghibásodott, nem javítható, helyette
az újat április elején szerelik be. Ezzel megoldott
lesz az épületek gyógyvizes fűtése és a sza-
badtéri gyógyvizes medence töltése is.

A nyári szezonra készülnek

Zajlik a bontási munka.
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Bödeházi tervek, elképzelések
Nagyon fontos az infrastruk-
túra, hogy üvegszálas inter-
netelérésünk lehet földkábel-
lel minden háznál, mert így
tudjuk biztosítani az egyének
és a cégek számára is a gyors
internetes hozzáférést, mellyel
akár távmunkában is tudnak
dolgozni. Közben a falu digi-
tális szolgáltatásain is még ja-
vítani kell. Bödeházán egy-
előre az új weboldalunk ké-
szült el, a falu lakóival való
kommunikációt zárt Face-
book-csoportban oldjuk meg,
amit a Covid19 miatt indítot-
tunk. Illetve havonta jelentke-
zünk nyomtatott hírlevéllel, de
tervezzük az új felületeinket
is, melyeket össze szeretnénk
kapcsolni a májusban indu-
ló falugondnoki szolgáltatá-
sunkkal.

Bedő Andrea hozzátette,
hogy emellett szeretnék von-
zóvá tenni a falut a beköltö-
zők, családok számára.– Saj-
nos több ház is olyan álla-
potban van az elhagyott telke-
ken, hogy érdemesebb he-
lyükre inkább újat emelni –

folytatta. – Szerencsére az ál-
lam partner ebben, nemrégi-
ben megjelent online a Nem-
zeti Mintaterv Katalógus,
amellyel segítik a vidéken
letelepedni vágyók építkezé-
sét. Ugyanakkor ezeket a ter-
veket érdemes már okos meg-
oldásokkal együtt elkészíteni,
amelyek kiegészítik ezeket az
elképzeléseket, és akár a klí-
maváltozásra is segítenek vá-
laszt adni. Év végére készü-
lünk el terveink szerint a stra-
tégiánkkal, melyben szerepet
kap az energiamegtakarítás, a
környezetünk felkészítése a
klímaváltozásra és a szá-
munkra releváns digitális
megoldások beépítése a falu
életébe. Az okos településre
programok vannak Magyaror-
szágon, de a törekvés nagyon
jó irányba mutat, és a lehe-
tőségeket a helyi adottságok-
hoz próbáljuk igazítani. Ilyen
kis létszámú falvakban, mint
Bödeháza, érdemes teljesen új,
innovatív ötletekkel előállni,
melyek valóban segítik a tér-
ég okossá válását. Mi mindig
térségben gondolkodtunk, He-

Cél a magyar falvak megtartó erejének és az ott élők életszín-
vonalának növelése.

Fejlesztést is végeztek az
elmúlt időszakban a Lenti Ther-
mal Panzió és Kempingben.

– A munkálatok érintették
a kempingben a víziközmű-
rendszert, az elektromos és a
szennyvízhálózat korszerűsíté-
sét, mindez kiegészült a tüzi-
víz-hálózat fejlesztésével, illet-
ve a földfelszín fölött kiala-
kították az új közműcsatlako-
zási pontokat az egyes parcel-
lákhoz – mondta Kárpáti Zol-
tán Lenti Gyógyfürdő Kft., a
ügyvezetője. – Ezzel a beruhá-
zással, ha az elektromos háló-
zatot nézzük erősebb áramot
tudunk biztosítani, ami a mai
kor igényeinek megfelel, a klí-
mával, konyhatechnikai és in-
formatikai berendezésekkel el-

Felújítás a lenti kempingben

látott lakókocsik áramellátás-
hoz is elegendő.

Kárpáti Zoltán arról is be-
számolt, hogy korábban a ter-
mál panzió 15 szobáját is je-
lentősen megújították párhuza-
mosan a közlekedési folyosók-
kal, míg a régi szauna helyén
új mosoda kapott helyet,
illetve ez évben a földszinten
a panzió recepciója is teljesen
megújul.

Tervezik a létesítményben a
pandémia utáni nyitást is. Er-
ről az ügyvezető elmondta, hogy
a jelenlegi helyzetet nézve bíz-
nak abban, hogy a kemping és
a panzió májusban megnyit-
hat a vendégek előtt, ennek
megfelelően készülnek elő a
munkálatokkal, parkosítással.

Megújultak a szobák a panzióban, képen Kárpáti Zoltán a
gyógyfürdő ügyvezetője.

Több alkalommal is szer-
vezett ruhabörzét a Lenti
„Napsugár” Családsegítő és
Gyermekjóléti Központ.

– A legutóbb megtartott
ruhabörzénk nagyobb szabású
volt, melyet időszakonként,
így ünnepek előtt szoktunk
megtartani – avat egyéb rész-
letekbe család-Fentős Ágnes
segítő. – A közösségi olda-
lunkon keresztül hívtuk fel a
figyelmet az adománygyűjté-
sünkre, a börze napján pedig
ingyenesen elvihetik a rászo-
rulók, érdeklődők a nekik va-
ló ruhát. A hirdetésünk alapja
az volt, ha van olyan megunt
ruha, amely jó állapotú, szí-
vesen átvesszük, természete-
sen nem lomtalanításra gon-
doltunk, hanem tiszta és vi-
selhető ruhákra.

– Hogyan fogadják az em-
berek ezeket az akciókat?

– A megjelentek létszámá-
ból, a ruhamennyiségből ítél-
ve szükségesek ezek az ak-
ciók, volt már amikor kabá-
tokat hirdettünk és nagy si-

Ruhabörze rászorulóknak
kere volt játékgyűjtő akciónk-
nak is.

Bagó Judit intézményve-
zetőt arról kérdeztük, hogy
milyen feladatokat ad a pan-
démiás helyzet szolgálatuknak.

– A fenntartó (Lenti Város
Önkormányzata – a szerk.)
által küldött járványügyi meg-
figyeltek, elkülönítettek listá-
ját kapjuk meg rendszeresen,
akikkel telefonon keresztül
vesszük fel a kapcsolatot, fel-
ajánlva segítségünket. Bevá-
sárlásban, gyógyszerek kivál-
tásában, egyéb ügyek intézésé-
ben tudunk segíteni. Van ke-
reslet a segítségünkre, bár az
első kapcsolatfelvétel mindig
nagyon nehéz, az tapasztaltuk,
hogy szégyellik a rászorulók,
hogy a betegség által ilyen ki-
szolgáltatott helyzetbe kerül-
tek. Kellő odafigyeléssel, em-
pátiával feloldjuk ezt a távol-
ságtartást, majd már csak az
adódó problémák megoldásá-
ra kell figyelnünk – zárta gon-
dolatait az intézményvezető.

dj

Balról Fentős Ágnes, mellette Bagó Judit.

tésben, Zalában, nincs ez
másképp az okos települések-
kel sem. Szerencsére egyre
többen végzik el a digitális

térségfejlesztési referensi kép-
zést, így tudunk egyformán
gondolkodni térségünk inno-
vációjáról.



Átalakult a megyei területi tervtaná-
csok szerepe, a jövőben nagyobb hang-
súlyhoz jut védett építészeti értékeink
fenntartása és megőrzése, ezzel a minő-
ségi épített környezet alakítása.

Az év elején történt hatáskör változá-
sok eredményeként a Zala Megyei Terü-
letrendezési és Építészeti-Műszaki Tervta-
nács szerepe és jelentősége is erősödött a
műemléki eljárásokhoz kapcsolódóan –
mondta , aLengl Zoltán Zala Megyei Kor-
mányhivatal állami főépítésze, a területi
tervtanács elnöke.

A korábbi évek folyamataiban, vala-
mint a tavaly év elején bevezetett egyfokú
közigazgatási eljárások következtében a
helyi tervtanácsok kivételével a megyei,
területi tervtanácsok feladat-, és hatás-
körei folyamatosan csökkentek. A köz-
ponti építészeti tervtanács műemléki ta-
nácsadó testülete által végzett tevékeny-
ség megőrzése mellett szempont volt
ugyanakkor a védett értékek fenntartásá-
ban végzett szakmai munka megyei szin-
ten tartása, hiszen a helyismeret, történeti-
ség és a védett érték iránti érzékenység
helyi szinten fokozottabban jelen van.

Védett műemlékek vonatkozásában
fontos, hogy a tervezők a műemléki érde-
kek maradéktalan érvényesítését szem
előtt tartsák. Ehhez elengedhetetlen a vé-
dett műemléki érték alapos feltárása, an-
nak megismerése és tiszteletben tartása.
Mivel a műemlékvédelem olyan közügy,
amely túlmutat a magánérdekek felett,
ezért az építésügyben 2015 óta bekövet-
kezett egyszerűsítési-, és a bürokrácia-
csökkentés következtében megszűnt ha-
tósági eljárási kötelezettségek – a védett
művi értékeink megőrzése és fenntartása
érdekében – műemlékvédelemre való ki-
terjesztése, nem lett volna célravezető. A
műemlékvédelem „különleges bánásmó-
dot” igényel. A védett műemléki értékek
vonatkozásában az örökségvédelmi enge-
dély- és bejelentés-kötelezettség – az épí-
tési engedély-köteles tevékenységek csök-
kenésével egyidejűleg – megmaradt. A
műemlékeket érintő hatósági engedély-
típusú feladatokat a fővárosi és megyei
kormányhivatalok továbbra is örökségvé-

Szakmai támogatás a műemlékekkel kapcsolatos eljárásokban

delmi hatáskörben végzik, a tervtanácsok
véleményező javaslatai a tervezési fo-
lyamatban, a hatósági eljárásokat megelő-
zően, a tervek és a koncepciók kialakí-
tásában, elfogadásában és az építészeti
tervek előkészítésében jutnak szerephez.

A januárban bevezetett változások kö-
vetkeztében mind az országos, mind pedig
a területi építészeti-műszaki tervtanácsok
többletfeladatot kaptak. Kiemelten védett
műemlékeinkkel kapcsolatban – mint
például a , akeszthelyi Festetics kastély
türjei prépostsági templom pre-, vagy a
montrei rendház – az előzetes szakmai vé-
leményezést valamennyi hatósági feladat-
hoz kapcsolódóan az országos tervtanács
végzi. Fontos tudni azonban, hogy a
védett műemlékek, valamint a műemlék
környezetében és a műemléki jelentőségű
területen az új és meglévő épületek építési
tevékenységéhez kapcsolódó építészeti
tervek vonatkozásában a területi tervtaná-
csok alkotnak véleményt és fogalmaznak
meg javaslatot. A bevezetett rendelkezé-
sek legnagyobb nyertesei a beruházók, hi-
szen tervezett építési tevékenységükhöz
költségek nélkül kapnak független szak-
mai megerősítést, e javaslatok tükrében
tudják az építészeti terveket továbbfejlesz-
teni, véglegesíteni. A védett művi értéke-
ken túl a városszerkezet, az utcahálózat,
az utcakép és a környezet beépítésének
történeti fejlődés során kialakult módja
mind olyan tényezők, amelyek jelentős –
megőrzésre érdemes – értéket képviselnek.

A kötöttségek elsőre ritkán hatnak
inspirálóan, hiszen nehéz megtalálni ben-
nük a lehetőséget, ugyanakkor gyakran a
szubjektív hatások és benyomások, vala-
mint a konfliktushelyzetek is jobban fel-
oldhatóak, ha több szemszögből is meg-
vizsgálható egy tervezési probléma, s
„nem marad egyedül” az építésztervező –
hangsúlyozta Lengl Zoltán. Ahhoz, hogy

egy feladatot értékőrző módon sikerüljön
megoldani, komoly szaktudás, a védett
érték iránti érzékenység, és a beruházás
valamennyi résztvevője részéről nagyfokú
tolerancia egyensúlya szükséges.

A feladatellátás mellett fontos szem-
pontnak éreztem – mondta a területi terv-
tanács elnöke –, hogy olyan szakmai gré-
numot tudjunk létrehozni, akik vélemé-
nyét mind a tervezők, mind pedig a beru-
házók elfogadják. A megnövekedett fel-
adattal párhuzamosan a korábbi tervtaná-
csi tagok létszámának növelése is szüksé-
gessé vált. A tanácsadó-véleményező tes-
tület tagjai, olyan – a területi szakmai
kamara által ajánlott – építészek, akik a
településrendezésben, illetve az építészeti-
műszaki tervezésben kiemelkedő, magas
szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel
rendelkeznek. A tervtanács jelenleg 10 ál-
landó tagból, valamint a tervezési tevé-
kenységgel érintett ingatlan fekvése sze-
rinti település önkormányzati főépítészéből
és az országos főépítész által delegált tag-
ból áll. Nagy örömömre szolgált, hogy a
felkért személyek valamennyien elfogad-
ták a tagságot, amellett, hogy kivétel nél-
kül mindannyian aktív tervezési tevé-
kenységet is folytatnak. Meggyőződésem,
hogy igazi segítő kezet azok tudnak nyúj-
tani, akik átérzik a „másik oldal” felelős-
ségét is. Célunk, hogy javaslatainkkal és
véleményeinkkel a műemléki értékek vé-
delme mellett a minőségi térszervezés,
térrendezés és minőségi építészet kialakí-
tását elősegítsük. A település- és városkép
példaszerű alakításával a lakosok és a
turisták is egyaránt értékhez juthatnak.
Fontos hangsúlyozni, hogy a tervtanács
igazi szakmai támogatását a tervezési fo-
lyamatban tudja kifejteni, ezért is szor-
galmazom, hogy a tervezők már a terve-
zési koncepció kialakítása és az első váz-
lattervek elkészülése után vegyék fel a
kapcsolatot a területi tervtanács munka-
szervezetével, a Zala Megyei Kormányhi-
vatal Állami Főépítészi Irodájával, hiszen
ebben az esetben a tervtanács tagjai fo-
lyamatos konzultációval tudják segíteni az
építészek munkáját. A Zala Megyei Te-
rületrendezési és Építészeti-Műszaki Terv-
tanács rendes üléseit minden hónap má-
sodik csütörtökén tartja, de amennyiben a
feladat jellege megköveteli, úgy akár
rendkívüli üléssel is támogatjuk az építész
tervek gördülékeny fejlesztését. A mostani
pandémiás helyzetben lehetőség van az
ülések online térben történő megtartására
is, így a tervtanács működése zökkenő-
mentes a vészhelyzet alatt is – emelte ki
Lengl Zoltán.

Lengl Zoltán

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik meg.Fontos az építészeti értékek megőrzése.
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30 éves a Lenti Katolikus
Karitász ugyanakkor alakult,
mint az országos szervezet –
értesítette lapunkat Gaál Dé-
nesné helyi vezető.

– A mi csoportunk 1991-
ben az elsők között alakult
meg, amelyre nagyon büszkék
vagyunk, és célunk, hogy se-
gítsük a rászorulókat, azóta
sem változott – kezdte tájé-
koztatóját Gaál Dénesné. –
Különös figyelmet fordítunk
az elesett, magányosan élő,
beteges idős emberekre is, va-
lamint látókörünkben vannak a
nagycsaládos fiatalabbak, il-
letve a munkanélküliek is.

– 30 év hosszú idő, de bi-
zonyára köztük vannak még az
alapító tagok is!

– Igen vannak alapító tag-
jaink, Antal Lászlóné, Fehér
Tiborné, Horváth Vilmosné,
Varró Endréné, Lantos Lász-
lóné és Tóth Teréz, akikre na-
gyon büszkék vagyunk, hiszen
a mai napig hatalmas szere-
tettel, odafigyeléssel, törhetet-

Egyidősek a Magyarországi Katolikus Karitásszal

len akaraterővel végzik és se-
gítik a munkánkat.

– Milyen gyakran találkoz-
nak és miből áll az említett
segítő munka?

– Készítettünk egy felmé-
rést a városban a rászorulók-
ról, nagycsaládokról, igénybe

véve a Családsegítő Szolgálat,
a háziorvosok, védőnők segít-
ségét és tagságunk erre vonat-
kozó tapasztalatait. Ezáltal fel-
térképeztük a várost (a város-
részeket is), az adatokat folya-
matosan frissítjük. Azt is tud-
juk, hogy az igazán rászoru-
lókra rá kell találnunk, fel kell
kutatnunk őket, mert ők nem
jelentkeznek maguktól, ado-
mányért, vagy segítségért, de
nagyon jó szívvel veszik, ami-
kor már felajánljuk a segítsé-
günket. Adományokat kapunk
a szombathelyi egyházmegyei
karitásztól is, és helyi támoga-
tóink is vannak, akikre ugyan-
csak nagyon büszkék vagyunk,
hiszen jószívű, támogató em-
berekből sosem elég. Ezek
élelmiszer-csomagok, Béres-
csepp, pelenka csomagok, de
volt már tucatnyi televíziónk,
mosógépünk is, melyet ki tud-
tunk osztani – nagyon nagy
segítséget nyújtva – a csalá-
doknak. Évente kétszer, kará-
csonykor és húsvét alkalmával
nagygyűjtést is szervezünk és
továbbra is támaszkodunk az
adományozó helyiekre. Most a

vírushelyzet idején sokkal ne-
hezebb a dolgunk, mi sem
jöhetünk össze, korábban heti
két alkalommal pékárut is osz-
tottunk, most egy kis szerve-
zéssel, leleménnyel, ugyan-
olyan jó szívvel helyben, a
sütödében lehet ehhez hozzá-
jutni. Eddig négyszer osztot-
tunk tartós élelmiszert ebben a
megváltozott helyzetben, de
adtunk már szájmaszkokat, bur-
gonyát, almát, egyéb tartós
élelmiszert is. Hatalmas segít-
séget jelentett a rászoruló csa-
ládjainknak nyújtott nagyobb
bevásárlásunk és adott pelenka
csomag is, amely fél évre is
megoldotta a kisgyerekes csa-
ládok legnagyobb kiadását.

– Hogyan tovább, mit gon-
dol csoportjuk a további mű-
ködésükről?

– Mindenképp folytatjuk
segítő munkánkat, talán még
egy kicsit jobban, mivel elég
idősek vagyunk már, szeret-
nénk fiatalabbakat is bevonni
ebbe a nagyon szép munkába,
tehát várjuk leendő önkén-
teseinket!

dj

Csoportkép a Lenti Katolikus Karitászról, középen Ipacs Bence plébános.
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Egy ingatlanzalaszentgróti
visszavásárlási ügye kapcsán
derült ki, hogy a város önkor-
mányzata is ellátta megbízás-
sal a Czeglédy Ügyvédi Irodát.

Történt még 2018-ban,
hogy Zalaszentgrót Önkor-
mányzata pályáztatás útján
6,55 millió forintért értékesí-
tette a Batthyány utca 8-10.
szám alatti ingatlanokat.

A győztes vállalkozó azon-
ban a szerződésben vállalt ha-
táridőket, sőt az önkormányzat
által adott újabb terminusokat
sem tartotta be a projekt meg-
valósítása során, ezért a testü-
let az ingatlanok visszavásár-
lása mellett döntött.

Egy hivatalos levelezés ta-
núsága szerint az üggyel kap-
csolatban képbe került a Czeg-
lédy Ügyvédi Iroda. A levél
alapján joggal gondolható,
hogy a város vezetése feladat-
tal bízta meg az irodát. Ezt
erősítette meg kiadónknak az
ingatlanvásárlási ügyben érin-
tett cég képviselője, aki el-
mondta, hogy személyesen ke-
reste fel őt Czeglédy Csaba.

Úgy tűnik, hogy a Gyur-
csány Ferenc DK-elnökkel
szoros kapcsolatban álló Czeg-
lédy Csaba ügyvéd – akinek
működését 2020 október 21-
től a Vas Megyei Ügyvédi Ka-
mara felfüggesztette – irodája
nem csak az ellenzéki fővárosi
kerületi önkormányzatoktól
kap jól fizető megbízásokat,
hanem most már vidéken is.

Czeglédy Csaba Zalában is ügyködik
– avagy egy zalaszentgróti ingatlan visszavásárlási ügyének kérdőjelei

Nincs abban semmi meg-
lepő, hogy Zalaszentgrót is
Czeglédy Csaba „térképére”
került, hiszen a zalai kisváros
köztudottan a Demokratikus
Koalíció egyik bázisa.

Jó lenne tudni, miképpen
vélekednek a zalaszentgróti
polgárok arról, hogy a város
önkormányzata egy korábban
már adócsalásért, magánok-
irat-hamisításért és a számvi-
teli fegyelem megsértéséért
elítélt ügyvéd irodájával van
üzleti kapcsolatban. Aki és
társai ellen egyébként jelenleg
különösen jelentős vagyoni
hátrányt okozó költségvetési
csalás büntette és más bűncse-
lekmények miatt folyik eljá-
rás. A vád szerint 6,215 mil-
liárd forint vagyoni hátrányt
okoztak az állami költségve-
tésnek.

Időközben aTarbuza Attila,
2018-ban kiírt pályázat győz-
tese a ügy-, Két Tarbuza Kft.
vezetője kiadónknak elmondta
(az interjú a www.zalatajkiado.hu
honlapunkon teljes terjedelmé-
ben olvasható – a szerk.), hogy
kénytelenek voltak az önkor-
mányzat visszavásárlási szán-
dékát tudomásul venni, hiszen
a kivitelezés meghosszabbítási
határidejének feltételeként a
nem megvalósulási kötbér és a
késedelmi díj sokszorosát kér-
ték. Ezt pedig nem tudják tel-
jesíteni.

Az üggyel kapcsolatban
természetesen megkérdezzük
Baracskai Józsefet, Zalaszent-
grót polgármesterét és dr.
Czeglédy Csabát is.

S arra is keressük majd a
választ, hogy a járvány miatti

helyzetben milyen tájékozta-
tást kaptak a Zalaszentgróti
Képviselő-testület tagjai a
megbízott ügyvéd személyével
kapcsolatban Baracskai Jó-
zseftől, aki egy személyben
dönt – a képviselők vélemé-
nyének kikérése után – az
ügyekben. S persze az is érde-
kes lehet, hogy a képviselők
milyen választ adtak, milyen
véleményt fogalmaztak meg
az ügyvédi irodával kapcso-
latban.

Új fejlemény az ügyben,
hogy a képviselő-testület Fi-
desz-KDNP csoportjának tag-
jai írásban kértek betekintést
Baracskai József polgármes-
tertől az önkormányzat és a
Czeglédy Ügyvédi Iroda kö-
zött létrejött szerződésbe. A
szerződési díj összegén túl arra
is kíváncsiak, hogy létezik-e
más szerződés is az említett
ügyön kívül az önkormányzat
és az ügyvédi iroda között.

E.E.

Fotó: badog.blogstar.huFotó: badog.blogstar.hu

Az ominózus levél.

Gyurcsány Ferenc és Czeglédy Csaba szoros kapcsolatot
ápol.
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Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Zalatáj KiadóA 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)
keres a megye minden részéből.mellékállású tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Az évfordulók mindig meg-
felelő alkalmat biztosítanak a
visszatekintésre. 2011-ben kezd-
te meg működését az RF Con-
sulting Kft. pályázati forrásbe-
vonás, és az ehhez kapcsolódó
projektmenedzsment lebonyolí-
tás területén Zala megyében. A
kerek évforduló alkalmával be-
szélgettünk Fücsök Nikolettá-
val, a cég egyik alapítójával,
projektmenedzserével.

„Egy évtizede ügyfeleink szolgálatában”
Jubilál az RF Consulting Kft.

– Mi a benyomása az elmúlt
évtized kapcsán a vállalkozás-
sal, munkájukkal kapcsolatban?

– Induláskor a legfőbb cé-
lunk az volt, hogy a megyében
működő önkormányzatok, vál-
lalkozások és civil szervezetek
fejlesztéseit segítsük, melyek a
pályázati támogatások lehívá-
sával megfelelő időzítéssel meg
is tudtak valósulni. A feltéte-
leknek való megfelelés számos

kihívás elé állított bennünket.
Amíg az ötlettől elérünk egy
projekt zárásáig, sok küzdelem,
egyeztetés és kitartás kell. A
közösen elért sikerek motivál-
nak bennünket, mindig örö-
münkre szolgál amikor a meg-
valósított fejlesztéseket hasz-
nálatba vehetik ügyfeleink. Ez-
úton is köszönjük a bizalmat,
hisszük, hogy a közös munka a
jövőben is meghozza a várt
eredményt.

– Hogyan látja az előttünk
álló fejlesztési ciklust?

– Hatalmas mennyiségű
pénz jön az EU-tól a következő
időszakban, amit a fejleszté-
seken keresztül a versenyké-
pességre és a hatékonyság nö-
velésére szükséges fordítani.
Egy olyan időszakban vagyunk,
amely jelentősen meghatározza

a jövőbeli sikerességünket, ha
jól használjuk fel ezeket a
forrásokat, azzal jelentősen
erősödhetnek a hazai tulajdonú
vállalkozások. Ennek reményé-
ben lelkesen várjuk az új pályá-
zatok kiírását a következő tá-
mogatási időszakra. Nagy lehe-
tőségeket látunk mind a Vidéki
Magyarország Operatív Prog-
ram, mind a Magyar Falu Prog-
ram, mind pedig a vállalkozás-
fejlesztés pályázataiban, ahol
az is támogatásra találhat, aki
csak részben, vagy még nem
tudta fejlesztési elképzeléseit
megvalósítani. Képzett és ta-
pasztalt tanácsadóink egy évti-
zede részt vesznek a pályázati
finanszírozáshoz kapcsolódó
munkákban a fejlesztési stra-
tégia előkészítéstől a helyszíni
ellenőrzésekig bezárólag.

Balról Rózsás Zoltán, Fücsök Nikoletta, Kollaricsné dr. Horváth
Margit, dr. Cernák István.

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Köszönettel fogadjuk és a
lenti Arany János Általános Iskola és

Alapfokú Művészeti Iskola
tanulóinak javára fordítjuk további felajánlásaikat is,

amit az alábbi bankszámlaszámra tehetnek meg:
14100299-19452149-01000008

Tegyünk közösen gyermekeink jövőjéért!
Kérjük, adója 1%-ának felajánlásával támogassa az

.Arany János Alapítványt
Adószámunk: 19277064-1-20

Március közepén zajlott az idei Internet Fiesta a városi
könyvtárban Lentiben.

A 2021-ben már a huszonkettedik alkalommal hirdették
meg a programot a könyvtárak országosan. Az idei felhívás
címe Digitális írástudás, digitális tanulás, könyvtár.

A lenti városi könyvtár több témával kapcsolódott a Fiesta
programjaihoz.

- A jelenlegi járványhelyzet és az érvényben lévő
egészségügyi korlátozások miatt ezúttal csak az online térben
valósíthattuk meg az ötleteinket, még szerencse, hogy ehhez az
Instagram- és Facebook-oldalaink nagyon jó lehetőséget
biztosítanak – tájékoztatott könyvtáros. –Baksa Melinda
Mindegyik programunk, a keresztrejtvény, a képkirakó és a
kvíz is mindig egy-egy adott naphoz kapcsolódott, egy
eseményhez, illetve világnaphoz. Március 19-én tartották
például az Alvás Világnapját. Az Egyesült Államokból indult
ez a kezdeményezés, mely az egészséges élet és az alvás
minőségének összefüggéseire hívja fel a figyelmet. Ezen a
napon könyvtári GÉM néven keresztrejtvény várta majd
oldalaink látogatóit. Március 22. a Víz Világnapja. Az élethez
nélkülözhetetlen elem fontosságára és szépségére három
képkirakóval hívtuk fel a figyelmet. A harmadik akció, az
online kvíz feladatai pedig a pénzzel kapcsolatosak voltak,
ezek apropóját az adta, hogy 1983-ban március 25-én
bocsátották ki az 1000 forintos bankjegyet. A programok célja,
hogy játékra hívjunk mindenkit, de ne csak szórakoztassunk,
hanem érdekes és mindannyiunk életét befolyásoló dolgokkal
kapcsolatos ismereteket, érdekességeket, újdonságokat mutas-
sunk meg úgy, hogy közben egy kis agytornára, információke-
resésre is biztatjuk az embereket.

Internet Fiesta a könyvtárban

Az idei felhívás címe: Digitális írástudás, digitális tanulás,
könyvtár.

Nemrég megérkezett Lenti
önkormányzatához Innováci-az
ós és Technológiai Minisztéri-
um pályázati kiírásán elnyert
egyik elektromos autó.

Mint arról Horváth László
polgármester a Nissan Leaf típu-
sú, ötszemélyes személygépko-
csi bemutatása alkalmával be-
számolt: tavaly a vállalkozói in-
kubátorház megújítását célzó
projekt keretében kétbeállásos
elektromosautó-töltő állomás lé-

Elektromos autót kapott Lenti
tesült az épület parkolójában. A
megújult létesítményt az elmúlt
év augusztusában dr. Palkovics
László innovációs és technológiai
miniszter avatta fel, aki akkor a
töltőállomás létesítése kapcsán
felajánlást tett, illetve arra biz-
tatta a város önkormányzatát,
hogy nyújtson be pályázatot elekt-
romos jármű beszerzésére.

- Két gépjármű beszerzésé-
re nyertünk el mintegy 25 mil-
lió forintot, az autókat önkor-

mányzati célra használjuk majd
– mondta Horváth László. – A má-
sodik jármű is hamarosan meg-
érkezik, ez egy hétszemélyes Nis-
san lesz, amit az elképzeléseink
szerint akár civil szervezetek is
igénybe vehetnek. Az elektro-
mos járművek használatával sze-
retnénk demonstrálni, hogy kör-
nyezetbarát város vagyunk, és a
saját példánkkal másokat is ösz-
tönzünk az ökotudatosságra. Az
önkormányzat az eddigi gyakor-
latnak megfelelően az autó hasz-
nálatára vonatkozó szabályza-
tot készít. A polgármester hoz-
zátette, hogy a városban már
több rendezvény is kapcsoló-
dott az e-mobilitáshoz, az elekt-
romos autókhoz, de a város to-
vábbi programok révén is élen
jár a klímabarát megoldások
terén. Ilyen a folyamatban lévő
zöld város, valamint a geoter-
mikus fűtésrendszer kialakítá-
sa, de több intézmény energia-
racionalizálása is megtörtént.

Filó Gabriella, az inkubá-
torház felújítását célzó prog-
ram projektmenedzsere mind-
ezt – dr. Palkovics László
tavalyi avatóbeszédét felidéz-
ve – azzal egészítette ki, hogy
az inkubátorház megújítása
a város gazdasági fejlődésé-
hez több ponton is hozzájárul.
Az energetikai korszerűsítés
mellett például a létesített
elektromosautó-töltő állomás
a környezetvédelmet és az e-
mobilitás programot szolgálja.

- A töltőállomás két autót
tud egy időben fogadni – tájé-
koztatott Filó Gabriella. – Két-
szer 22 kilowatt teljesítményű,
internetes kapcsolattal működik,
okostelefonra tölthető appliká-
cióval, míg fizetni bankkár-
tyával lehetséges. Javaslom min-
denkinek, a helyieknek, vagy
aki a városban jár és az autója
elektromos, hogy látogasson
el ide, és használja a töltő-
oszlopot.

A képen Filó Gabriella és Horváth László az új autó és a töl-
tőoszlop mellett az inkubátorház parkolójában.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A közelmúltban Gasparics
Győző, Külsősárd polgármeste-
re, alpolgármes-Szente Endre
ter, képvise-Ragoncsa Ferenc
lő és falugondnokTóth László
is elvégezte a Digitális Jólét
Program támogatásával megtar-
tott harmincórás webináriumi
tanfolyamot. A polgármesterrel
a képzés gyakorlati hasznáról
is beszélgettünk.

– Három éve működik te-
lepülésünkön Digitális Jólét
Pont, melynek keretében szá-
mítástechnikai gépeket hasz-
nálunk, hozzájárulva a lakos-

Az ügyintézést segítik elő Külsősárdon
ság ügyintézéséhez. Időpont-
foglalás, regisztráció, Interne-
ten történő egyéb ügyek elekt-
ronikus intézése folyik itt, de
most a vírushelyzet miatt je-
lenleg nem lehet nyitva a kul-
túrházunk. Ezért kaptunk az
alkalmon, hogy webináriumi
képzés keretében van lehető-
ség tovább képezni magunkat
az említett területeken, az esz-
közöket a képviselőknek, falu-
gondnoknak kiadtuk, a képzést
pedig elvégeztük.

– Hogyan zajlott az online
képzés?

– Egy hónapos időtartam-
ban folyt a képzés, négy mo-
dult kellett elsajátítani, minden
témakör vizsgával, teszttel zá-
rult. Azáltal, hogy többen va-
gyunk, akik elvégeztük a kép-
zést, többen tudunk segíteni,
akár egy ügyfélkapunyitáshoz,
oltásregisztrációhoz, okmány-
irodai ügyintézéshez, amelyek
már elektronikusan intézhetők.

– Volt már konkrét megke-
resésük, ahol az újonnan meg-

szerzett ismereteket tudták fel-
használni?

– Igen az „okos település”
az önkormányzati közigazga-
tásra vonatkozó internetes
ügyintézés elsajátítása nagyon
hasznos volt a számunkra, to-
vábbá az oltásra váró szemé-
lyek regisztrációjánál, időpont-
foglalásnál okmányirodai ügy-
intézésnél is segítettük a hoz-
zánk fordulókat.

dj

Gasparics Győző polgármester.

A faluház a Digitális Jólét Ponttal.

Lentiben Simon Istvánné,
a Magyar Vöröskereszt helyi
területi vezetője is arra ösz-
tönöz mindenkit, hogy re-
gisztráljon a koronavírus el-
leni védőoltásra, ne féljen be-
oltatni magát.

– A Vöröskereszt lenti te-
rületi szervezetének önkénte-
sei közül már többen megkap-
ták a vakcinát, van, aki már a
másodikat is. Mindannyian jól
vannak, nem okozott náluk
problémát. Nagyon fontosnak
tartom az oltást, hiszen ezzel
tudjuk védeni magunkat –
folytatta Simon Istvánné. – A

Oltásra biztat
vírushelyzetben is egészsé-
gesnek kell maradnunk, hogy
dolgozhassunk, hiszen a vér-
adásokra továbbra is nagy
szükség van. Tavaly és idén is
megnőtt a donorok száma,
köztük azoké, akik első alka-
lommal adnak vért, ami na-
gyon örvendetes.

A területi vezető arról is
szólt, hogy a szervezett vér-
adásokon részt vesznek a
vírus előszűrésében, hőmérő-
zik az érkezőket a járvány-
ügyi szabályok betartása mel-
lett. – Ilyenkor beszélgethe-
tünk a donorokkal, és felhív-
hatjuk a figyelmet az oltás
fontosságára vagy arra, hogy
akik átestek már a betegségen,
azoknak van lehetőségük plaz-
maadásra. Lentiben Skoda
Szabolcs kivizsgáló mentő-
tiszttel létrehoztuk a Lenti és
vidéke véradói elnevezésű Fa-
cebook-csoportot, már több
mint száz tagunk van. Itt a vér-
adásokkal kapcsolatos aktuá-
lis információk jelennek meg.
Kérdéseket is lehet feltenni,
amikre szakember ad választ.
Többen kérdezték, hogy a Co-
vid-19 elleni védőoltás be-
adatása után lehet-e, illetve
mennyi idő eltelte után lehet
vért adni. A szakemberek sze-
rint aki szeretne, az oltást kö-
vető napon már adhat vért.

Simon Istvánné

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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A fogorvosi rendelő felújításáról értesítette lapunkatpákai
Lukács Tibor polgármester.

– Elkezdődtek a munkálatok a fogorvosi rendelőben, a Ma-
gyar Falu Program keretében pályáztunk a rendelő felújítására,
az elnyert támogatási összeg 30 millió forint.

– Mit valósítanak meg a támogatásból?
– A homlokzaton nyílászáró-csere lesz, teljes tetőcserét haj-

tunk végre, kialakításra kerül a mozgáskorlátozott parkoló és
gyalogos járdaburkolat és rámpát is építünk az előírásoknak meg-
felelően. A felújítás tartalmazza még a belsőépítészeti átala-
kítást, ezen belül épületgépészeti munka, központi fűtés kiala-
kítása történik meg – zárta tájékoztatóját Lukács Tibor.

dj

Megújuló fogászati rendelő Pákán

A beépítésre váró új ablakok.

Tormaföldén támogatáshoz
jutott a helyi sportegyesület, va-
lamint a Szent János-hegyért
Egyesület is nemrég sikeres pá-
lyázatoknak köszönhetően.

A Szent János-hegyért Egye-
sület közössége több programot
is tervez erre az évre, ha a jár-
vány utat enged ezeknek.

Keléné Juhász Ilona, az egye-
sület elnöke számolt be a ter-
vekről.

– Idén és tavaly is nyer-
tünk működési költségek finan-
szírozására támogatást, most 300
ezer forintot – mondta Keléné
Juhász Ilona. – Nagyon hasznos
számunkra minden segítség,
amit adminisztrációs költségekre
költünk, illetve igyekeztünk szín-
vonalas rendezvényeket tartani
és ezekhez eszközöket vásárolni.
Tavaly új terítőket, tányérokat,
kávéskészletet, kávéfőzőt szerez-
tünk be, illetve borkóstoláshoz
megfelelő poharakat, hiszen
programjaink jórészt a borhoz,
szőlőhegyhez kapcsolódnak.

Civil szervezetek sikeres pályázata Tormaföldén
Idén tovább bővítjük a készletet
evőeszközökkel, tálakkal, melyek
majd rendezvényeinken jó szol-
gálatot tesznek – sorolta.

Tavaly a pandémia miatt prog-
ramjaink közül több elmaradt
és egyelőre idén sem lehet még
tervezni.

– Az elmúlt évet jól sikerült
Vince-napi pincejárással indítot-
tuk együtt a lakosi-hegyi gazdák-
kal, de közbejött a járvány és
ezenkívül csak a nyári hegyi bú-
csúra gyűltünk össze, amikor fel-
avattuk a Szent János-hegyen a
főfás prést – folytatta. – Na-
gyon készültünk a Márton-nap-
ra, de novemberben a lezárások
miatt ez is elmaradt. Sajnos így
telt el az elmúlt év és az ideire
is áthúzódik a tavalyi helyzet,
ám ennek ellenére terveink van-
nak. Ahogy a lehetőségek enge-
dik, szeretnénk borbírálatot szer-
vezni tágabb körben, a környe-
ző települések gazdáival közö-
sen, tervezzük a dél-zalai bormust-
rát, a Márton-napi programot, il-

letve közgyűlésre is sort kerí-
tünk, ha lehet, hiszen taglétszá-
munkat is szeretnénk bővíteni,
lennének is jelentkezők, akik be-
lépnének az egyesületbe. Emel-
lett csatlakoznánk olyan progra-
mokhoz, mint a tormaföldei gesz-
tenyefesztivál és szakmai kirándu-
lásokat is tennénk, ha szabad lesz
az út. Tervezzük még, hogy a
Szent János-hegyen a névadó
szobrának környezetét rend-
be tesszük és kialakítjuk a szo-
bor felé a megközelítést egy lép-
csőfeljáróval, valamint környe-

zetszépítő akciókba is bekap-
csolódunk. Az évet pedig a ha-
gyományos ünnepi összejövetel-
lel zárnánk – tette hozzá.

A Szent János-hegyért Egye-
sület mellett a helyi sportegye-
sület is sikeresen pályázott.
Kondákor József polgármester-
től megtudtuk, hogy 300 ezer
forintot nyertek el, ami nagy
segítség a szervezetnek. Az
összeget bérleti díjra költik,
illetve a helyi labdarúgócsapat-
tal kapcsolatos egyéb költsé-
geket finanszírozzák belőle.

Tavaly nyáron a Szent János-hegyen főfás prést avattak. A
képen Kondákor József (b), dr. Brazsil József, a Da Bibere
Zalai Borlovagrend elnök-nagymestere, Keléné Juhász Ilona
és Smidéliusz Zoltán evangélikus püspökhelyettes, a Da Bi-
bere Borlovagrend tagja.

A húsvéti ünnepek közeled-
tével (hasonlóképpen, mint a ka-
rácsonyi díszítésnél) vidám fi-
gurák „köszöntik” az arra járó-
kat a Rédicsi Művelődési Ház
előtt. polgármes-Soós Endréné
ter érdeklődésünkre elmondta,
ezzel a kis kompozícióval is
kedveskedni szerettek volna a
falubelieknek, illetve az idelá-
togatóknak, ugyanis a jelenle-
gi pandémiás „elzártságban”
úgy gondolják szükség van egy
kis vidámságra is.

– Egy kis mosolyt szeret-
nénk csalni a helyiek arcára
ezekkel a faluközpontban felállí-
tott húsvétköszöntő figurákkal,
tulajdonképpen minden ünne-
pünkről megemlékezünk ha-

Ünnepi hangulatban
sonló formában a művelődési
ház környékén.

A polgármester még hozzá-
tette: elindították a Start progra-
mot a településen, idén emelt lét-
számra kértek és kaptak támoga-
tást, 22 főt tudnak foglalkoztatni.

– Nem könnyű a felada-
tunk, főleg azoknál a szemé-
lyeknél, akik régebb óta kies-
tek a munka világából, de re-
méljük, megéri az erőfeszíté-
sünk. Most először mezőgaz-
dasági munkát is végzünk, fó-
liát állítottunk fel, ahol papri-
kát, paradicsomot és virág-
magvakat fogunk termelni –
egészítette ki a tudnivalókat
Soós Endréné.

dj

Vidám húsvéti figurák Rédicsen.

2021. április
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Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090

• • • •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!

Lentiben online kihívással

ünnepelte a városi könyvtár és

a közönsége idén a Költészet

napját.

A koronavírus-járvány miat-

ti korlátozások bevezetése óta

több programot is a virtuális

térben hirdetett meg és bonyo-

lított le a határ menti város

könyvtára. Az ötletes online

Online térben emlékeztek

rendezvények sora a Költészet

napjához kapcsolódó kihívás-

sal folytatódott.

Lapath Gabriella, a könyv-

tár vezetője elmondta, hogy a

Magyar költészet napjához

kapcsolódva online vetélkedő-

re hívták a könyvtár játékos

kedvű olvasóit. A Virtuális ver-

ses verseny elnevezésű viadal

egy 13 részből álló, versekkel

és költészettel kapcsolatos ki-

hívás volt. A feladatok között

egyebek között szófelhő, ke-

resztrejtvény, képkirakó és

anagrammák is szerepeltek. A

könyvtárosok az elgondolkod-

tató feladatok mellé igyekez-

tek egy kis humort is be-

csempészni. Online módon, a

könyvtár honlapján, illetve

Facebook- és Instagram-ol-

dalán lehetett ezeket kitöl-

teni április 6. és 11. között. A

hibátlan megfejtést beküldők

közül három szerencsés

értékes nyereményben ré-

szesült.

A városi könyvtár Lentiben.

Rendhagyó módon ünnepelték a Költészet napját
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Pár éve nagy divat volt

húsvétkor élő nyulat aján-

dékozni. Zsoltnak éveken

keresztül sikerült ellenállni a

gyerekeknek. A végső érv

mindig az volt, hogy mit

csinálnak a nyúllal húsvét

után? Hiszen nem maradhat

a lakásban! Ez az érv mű-

ködött. A gyerekek nem ta-

láltak rá megoldást. A kö-

vetkező évben taktikát vál-

toztattak a gyerekek. Rájöt-

tek hogyan lehet kicselezni

apát.

A nagymamák nehezen

tudnak ellenállni az unokák-

nak, mert engedékenyebbek.

A sok könyörgés hatására a

nagyi megígérte, hogy hús-

vét után vigyáz a nyúlra.

Már csak apát kellett

meggyőzni. Zsolt, hogy rö-

vidre zárja a könyörgést, fel-

tette a végső kérdést:

– Mi lesz a nyúllal hús-

vét után?

– A nagyi vigyáz rá!

Zsolt nem erre számított,

döbbentében csak ennyit tu-

dott mondani: – Háát, akkor

lehet nyúl…

Másnap a gyerekek izga-

tottan várták, hogy a nagy-

mamával elinduljanak a

nyúlért. A tenyésztőnél volt

mindenfajta nyuszi. Fehér,

tarka, még fekete is. A gye-

rekek sokáig nem tudtak vá-

lasztani. A nagyi látva a ta-

nácstalanságot, egy gyakor-

latias érvvel próbálta segí-

teni őket:

– Ne a tarkát válasszá-

tok! Annak nem jó a húsa….

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Majd a nagymama…

Még nincs döntés arról,
hogy a téli vagy a nyári idő-
számítást használják-e az
Európai Unió tagállamai – kö-
zölte az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium (ITM) az
MTI megkeresésére.

A tárca felidézte, hogy az
Európai Parlament 2019 ta-
vaszán támogatta az óraátál-
lítás megszüntetését célzó
európai bizottsági javaslatot, a
kezdő dátumot az eredeti kez-
deményezés szerinti 2019 he-
lyett azonban 2021-ben hatá-
rozta meg.

A képviselők további egyez-
tetésre kérték az Európai Bi-
zottságot és a tagállamokat
annak érdekében, hogy az
egységes piac működését ne
forgassa fel az, hogy egyes
országok a téli, míg mások a
nyári időszámítás mellett
döntenek.

A javaslattal kapcsolatban
elfogadott uniós tanácsi állás-
pont nincs, azt mostanáig a
2020-ban és a 2021 első felé-

A téli vagy a nyári időszámítás maradjon?

ben soros elnökségek egyike
sem tárgyalta – közölte az
ITM.

***
Csodálkoznék, ha az Euró-

pai Parlament előbbre jutna
ebben az ügyben. A brüsszeli
bürokraták már sok esetben
bebizonyították alkalmatlansá-
gukat, konkrét, fontos ügyek-
ben gyorsan, szakmailag meg-
alapozottan képtelenek dönteni.

Példa erre a vakcinabe-
szerzés, a migránsügy, a szu-
verén tagállamok „jogállami-
ság” nevében történő zsaro-
lása, a genderszemlélet erősza-
kos terjesztése.

Aljas mesterkedések ezek,
összehangolt támadás a nor-
malitás ellen.

Hogyan tudnának értelmes
választ adni arra, hogy mikép-
pen oldják ezt a mára ide-
jétmúlt kérdést, amit óraátál-
lításnak hívnak.

Az órának úgy kellene jár-
nia, ahogy évszázadokon (évez-
redeken?) keresztül járt. Sem-
mi köze már a túlértékelt
energiatakarékossághoz. Ak-
kor, amikor villanyvilágításos
Forma 1-es futamokat rendez-
nek, hűtött (!) stadionokban
lesz a labdarúgó-világbajnok-
ság… Lehetne folytatni a sort!

A biológiai óra erőszakos
átállításának kárairól viszont
nagy a csönd…

E.E.

A kérdés megoldása nehéz feladat a brüsszeli bürokraták
számára.

Ha elolvasta, adja tovább!

Lenti és VidékeLenti 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!

2021. április

„Klímaváltozással kapcsolatos

szemléletformálás és stratégiaalkotás

Lenti Városban”

című KEHOP-1.2.1-18-2018-00040

azonosítószámú projekt

keretében valósul meg.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Az ADA Nova Kft. munkatársakat keres
novai csapatának erősítésére,

két műszakos munkarendben az alábbi
pozíciókba:

Novai munkavégzéssel:
• betanított kárpitos

• csomagoló

• rakodó

• faipari cnc - és gépkezelő

Jelentkezés módja:

cv.nova@ada.at e-mail címen

vagy

személyesen H-P 9-13 óráig

Cím: 8948 Nova, Fő út 21-23.


