
Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

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

Lenti és VidékeLenti és Vidéke
K ö z é l e t i   h a v i l a p XXIII. évfolyam 2021. május

Suzuki Vitara
Az Év Magyar Autója 2021-ben

Suzuki Vitara
Az Év Magyar Autója 2021-ben

Lentiben több milliárdos
beruházások zajlanak egyszer-
re, legutóbb a Zöld város pro-
jekt állásáról történt tájékoz-
tatás.

– A Kortárs Közpark terü-
letén állunk, ami a Zöld város
projekt egyik legfontosabb te-
rülete – kezdte a sajtótájékoz-
tatót polgár-Horváth László
mester. – Ez a park szinte el-
készült, a Lenti felirat, a fény-
technika kerül beépítésre, va-
lamint a zöldterület kialakítása
van folyamatban. Kiépültek a
gyalogos és kerékpáros közle-
kedés elemei, leszállították és
beépítették a térbútorokat, las-
san elnyeri végleges formáját a
park. Ennek a területnek a pi-
henésen kívül az is funkciója,
hogy összeköttetést teremtsen

Lenti az egyik legjobban fejlődő kisváros…

a város központi részével és
ezzel párhuzamosan folynak a
munkálatok a gyógyfürdő köz-
vetlen közelében is az ott ki-
alakításra kerülő játszótér,
sportpálya és komfortpont te-
rületén. Az első egy nagyon
szép és modern gyermekját-
szóteret jelent, több élmény-
elemmel, két strandröplabda
pálya és műfüves kispálya al-
kotja a sportpályát, öltöző,
vizesblokkok, pihenő részek
szolgálják ki a komfortpont
látogatóit. További munkák foly-
nak a Táncsics útnál, gyalog-
járda kerül kiépítésre párhuza-
mosan a közüzemi vezeték-
rendszer megújításával, vala-
mint parkolók épülnek, ame-
lyek a gyógyfürdő és szálloda
környezetében eddig nagyon

Horváth László polgármester és Vigh László képviselő a Lenti
feliratnál.

hiányoztak. Reméljük, nyár ele-
jére ezek a munkák elkészül-
nek és egy következő ütemben
épülhet meg az ide vezető
sétány, valamint a termálvíz
kifolyónak a lefedése.

– Azt gondolom, Lenti az
egyik legjobban fejlődő kis-
város a megyében és az or-
szágban. Erre utal az iskola-
felújítás, a tornacsarnok építé-
se, a termálfürdő beruházása
és a Zöld város projekt ki-

alakítása – mondta Vigh László
országgyűlés képviselő. – Ez
is bizonyítja, hogy működik az
építőipar, a gazdaság, folyik a
termelés. Újra szeretnénk indí-
tani a gazdaság néhány lelas-
sult ágát is, a kis- és közép-
vállalkozásokat támogatjuk a
megmaradásért, de mindehhez
egészségre van szükségünk,
ezért itt is kiemelném a védő-
oltások fontosságát.
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Terveik szerint a jelenlegi
nyertes és a leendő pályázati
támogatást összevonva komp-
lex árvízvédelmi, csapadékel-
vezetési programot valósítaná-
nak meg , hangzottRédicsen
Soós Endréné polgármester
tájékoztatójában:

– A 2014-ben bekövetkezett
nagy árvíz kárából tanulva
nyújtottuk be első pályázatun-
kat uniós támogatásra, csapa-
dékelvezetésre még tavaly –
hangzottak további részletek az
elképzelésekről. – 40 millió fo-
rintot nyertünk, de egyelőre
még nem álltunk neki a kivi-
telezésnek. Újabb pályázati le-
hetőség adódott ugyanitt, az

Összevonnák a támogatásokat
Tervek Rédicsen

Európai Regionális Alap Széche-
nyi-terv részeként ugyanilyen
célra, így arra gondoltuk, ha
ismét nyerünk, a két pályázatot
összevonva valósítanánk meg
elképzeléseinket. Ez utóbbi 50
milliós támogatás lenne, a kö-
zel száz millióból víztározót
építenénk és árkolási munkála-
tokat végeznénk el, ezzel meg-
oldva az árvíz-fenyegetettséget.

A polgármester még hoz-
zátette: természetesen, ha az
újabb kiírással nem nyernek,
akkor is megvalósítják a csapa-
dékvíz elvezetését, a kevesebb
támogatási összeghez igazítva
a terveket.
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Szilvágy központjában 5 mil-
lió forintból szépült meg az
önkormányzati garázs és tároló
épülete, ahol pihenőhelyiséget
is kialakítottak.

Emellett jó ütemben haladnak
a helyi termékek boltjának bel-
ső munkálatai is. Várhatóan ha-

Felújítások Szilvágyon
marosan átadásra kerül a hagyo-
mányos göcseji termékek üzlete.

A felújított épületet és a
bolt munkálatait Péntek Kata-
lin polgármester és a képvi-
selők társaságában megtekin-
tette országgyűl-Vigh László
ési képviselő is.

A fejlesztéseket tekintették meg.

A fel-Lenti Termálfürdő
újításáról és a tervezett nyitás-
ról tájékoztatott Kárpáti Zol-
tán ügyvezető.

– Az építkezés-bontás jelen-
legi állása szerint a téli bejárat
emeleti szintje teljes mértékben
lebontásra került, a medence-
térben az elektromos hálózat,
a szellőző gépházrész ugyan-
csak elbontásra került. Kiépí-
tésre került a darupálya, és im-
már a toronydarut is építik. A
vízgépészeti résznél az elosz-
tó, a fűtési rendszerek kivál-
tásra kerülnek, ezekkel tudjuk
majd üzemeltetni az élmény-

fürdőt, a szauna centrumot és a
szabadtéri strandot.

– Mi történt a földrengés
okozta károkkal?

– Még februárban megrendel-
tük az 5. számú kút szivattyú-
ját, ami meg is érkezett, ezt a
már említett toronydaruval fog-
juk beemelni a mintegy 110 mé-
teres mélységbe. Ezek után kez-
dődhet el a beüzemelés. Ez a
rendszer tavaly november óta nem
működött, fel kell futtatnunk.
Ezek után gondolhatunk a nyitás-
ra. Vízmintát veszünk, majd és
a bakteriológiai vizsgálat eredmé-
nyétől függően nyithatunk.

A nyitást tervezik már a fürdőnél

– Milyen időpontot tervez-
nek a nyitásra?

– A 3,5 millió oltott állam-
polgár elérésével könnyítések
történtek, a legutóbbi kormány-
rendeletnél 4 milliós oltottsági
szint van meghatározva a sza-
badidős létesítmények megnyi-
tására. Ide tartozik a fürdőszol-
gáltatás is együtt azzal, hogy
milyen feltételek mellett fogad-
hatjuk a vendégeket, gondolok
itt a védettségi igazolványra. A
vendégek a nyári bejárat felől
tudják majd megközelíteni a
fürdőt, a szabadtéri strandfür-

dő értelemszerűen a nyári hó-
napokban működik majd. A ter-
vezett nyitást követően, tehát
május 21-e után az élmény-
fürdőt, illetve a szauna centrum-
nak a szolgáltatásait tudják
igénybe venni a vendégek.
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Toronydaru az építkezésen.

A lebontott téli bejárat emeleti szintje.

A nyári bejárat felől fogadják a vendégeket



A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik meg.

Magyarország nagy léptek-
kel halad előre az oltási prog-
ramban. A magyar lakosság át-
oltottsága messze meghaladja
a legtöbb uniós országét, ami
komoly eredmény a járványból
kivezető úton. Az unióban is
kiemelkedő hazai  oltási  ered-
mények remek mutatói annak,
hogy a magyar egészségügy, a
közigazgatás és a rendvédelem
példaértékű teljesítményre,
összehangolt munkára képes.

Ebben a megfeszített mun-
kában a Zala Megyei Kor-
mányhivatal is aktívan közre-
működik, melyről dr. Sifter
Rózsa, Zala megye kormány-
megbízottja részletesen tájé-
koztatta lapunkat.

Gyorsan és hatékonyan a
közös cél érdekében

– Egy kis visszatekintéssel
kezdeném: Zalában több mint
13 hónap telt el az első Covid-
eset megjelenése, és több mint
3 hónap az első beadott oltás
óta. Ebben az embert próbáló
időszakban a kormányhivatal
és a védekezésben részt vevő
szervek intézkedéseinek hátte-
rében a megye lakosságának
védelme, egészségének meg-
óvása állt. Szakértők szerint az
oltási tevékenység sikerétől
függetlenül a járvány valószí-
nűleg még sokáig velünk ma-
rad, így a védekezés a jövőben
is elsődleges szempont lesz
számunkra – hangsúlyozta a
kormánymegbízott, hozzátéve:
Zala megyében közös munká-
val, közös felelősségvállalással
dolgoznak a járvány legyőzé-
sén. Az oltás megszervezése
példátlan és egyedülálló hát-
térmunkát kíván, ezt Orbán
Viktor miniszterelnök úr sza-
vai is alátámasztják, aki az ol-
tási programot az ország tör-
ténetének egyik legnagyobb
szervezési műveleteként de-
finiálta. S valóban, a lakosság
immunizációjának kezdetétől,
munkaidőtől függetlenül, hét-
végén, kora reggel, késő este
az elvégzendő feladatok szer-
vezése szabja meg az életünket
– utalt az ellátandó feladatok
súlyára dr. Sifter Rózsa.

A helyi adottságok ismere-
te nélkülözhetetlen a hatékony
védekezésben. Az Operatív
Törzs ezért is állította fel ja-
nuárban az Országos Oltási
Munkacsoport mellett a Me-
gyei Oltási Munkacsoportokat,
hiszen a célzott feladatellátás-
hoz helyi szintű tájékozottság
és kompetencia szükséges –

A kormányhivatal aktív szerepe a járvány legyőzésében
Az oltási program az ország egyik legnagyobb szervezési művelete

utalt a Zala megyei testületet
elnökként irányító dr. Sifter
Rózsa a munkacsoport fontos-
ságára.

Elmondta: az országos
munkacsoport üléseit és az ott
született döntéseket követően
hétről hétre – a megyébe le-
osztott oltóanyag mennyisége
alapján – szerdától keddig
tartó oltási ütemtervet állítanak
fel a kórházak, a háziorvosi
rendelők és az oltópontként
működő szakrendelők részére.
Az országos munkacsoport el-
osztási terve alapján a kor-
mányhivatal meghatározza a
megyei oltási feladatokat, ame-
lyeket a zalai munkacsoport
tagjai (a Megyei Védelmi Bi-
zottság katasztrófavédelmi és
honvédelmi elnökhelyettese, a
megyei tisztifőorvos, a megyei
kórház intézményvezetője, a
megyei kollegiális háziorvosi
vezető és az OMSZ megyei
mentőszervezetének vezetője)
– a gyorsaság és hatékonyság
érdekében – jellemzően online
fogadnak el. Ezt követően a
kormányhivatal értesíti a kór-
házakat, a háziorvosi és a
szakrendelőket a végrehajtan-
dó oltási feladatokról. A mun-
kát komplexebbé teszi, hogy
mind az ötféle vakcina eseté-
ben külön elosztási tervet kell
kidolgozni.

– Az oltási ütemtervet a
zalaegerszegi, nagykanizsai,
keszthelyi és hévízi kórház
oltópontjai tehát tőlünk kapják
meg, és mi küldjük azt meg a
megyében működő valamennyi
– számszerűen 145 – háziorvo-
si körzetnek is, valamint az
oltási tevékenységbe bekap-
csolódott szakrendelőknek –
folytatja dr. Sifter Rózsa. –
Emellett a háziorvosi praxi-
sokban felhasználandó, hivata-
lunkhoz érkező vakcina minél
gyorsabb kiszállításáról is gon-
doskodnunk kell. Munkánk
azonban nem merül ki a fel-
adatok kiosztásában, hiszen ar-
ról – a naprakész információk
begyűjtését követően – vissza-
csatolási kötelezettségünk van
az Országos Oltási Munkacso-
port és az Operatív Törzs felé
a következő heti feladatok ter-
vezhetősége érdekében – mu-
tatja be a kormánymegbízott
az oltások beadása mögött
meghúzódó háttérmunkát. En-
nek, mint hangsúlyozza, rend-
kívül sok szereplője van, akik
valamennyien erejükön felüli
felelősségteljes munkavégzés-
ről tesznek tanúbizonyságot
már több mint egy éve.

A precíz előkészítés és szer-
vezés eredménye

– A munka az előkészítés-
sel, szervezéssel tehát nálunk
indul, és az oltás pillanatában
a kórházi oltópontokon, illetve
a szakrendelőkben feladatot
ellátó egészségügyi szaksze-
mélyzet, valamint a háziorvo-
sok kiemelkedő, példaértékű
és áldozatos munkájának ered-
ményeként fejeződik be. Eh-
hez az emberfeletti teljesít-
ményhez valóban az szüksé-
ges, hogy mindenki a tudása
legjavát adja – emelte ki dr.
Sifter Rózsa.

Magyarországon ötféle vak-
cinával oltanak, ennek is kö-
szönhető, hogy felgyorsulha-
tott a folyamat és az uniós
átlag fölött van a lakosság át-
oltottsága. Zalában is vala-
mennyi, Magyarországon en-
gedélyezett vakcinával oltot-
tunk már – összegzett a kor-
mánymegbízott.

– Az elmúlt hónapban je-
lentősen enyhült a vakcinákkal
kapcsolatos bizonytalanság, és
nőtt az oltást támogatók ará-
nya. Tapasztalataink azt mutat-
ják, hogy az immunizációra
jelentkezettek száma Zala me-
gyében is folyamatosan emel-
kedik. Mivel az oltásokkal tar-
tósan az országos átlag feletti,
dinamikus tempóban haladunk,
jelentős, kézzelfogható eredmény,
hogy a regisztráltak több mint
80%-a már legalább az első
oltását megkapta a megyében.

Eddig az oltási terv által
meghatározott kategóriák alap-
ján haladtunk az immunizá-
lással, de mostanra a teljes
felnőtt lakosság előtt kinyílt az
oltás lehetősége – mondta a
kormánymegbízott, s kitért ar-
ra is: életmentő eszközként
kell a vakcinára tekinteni, ezért
a kormányzatnak az a célja,
hogy az oltásokat jelentősen
felgyorsítsa. Ennek egyik új
eszköze az online oltási idő-
pontfoglaló, ami április 23-tól
minden érvényes regisztráció-
val rendelkező, oltással még
nem rendelkező személy számá-
ra rendelkezésre áll. A www.
eeszt.gov.hu oldalon minden
szükséges információ elolvas-
ható az időpontfoglaló rend-
szer működéséről.

Védekezés közben a gazda-
ság újraindítására is gon-
dolni kell

– Az emberek életének vé-
delme mellett a gazdaság új-

raindítása is életbevágó – szö-
gezte le a kormánymegbízott.
– A járványhelyzet gazdasági
hatásainak hatékony kezelése
ebben a nehéz időszakban
munkánkban szintúgy priori-
tást jelent, hiszen a kormány-
hivatal tevékenysége a nehéz
helyzetbe jutott gazdasági sze-
replők, vállalkozások, munka-
vállalók számára elérhetővé
vált támogatások azonnali ha-
táridővel történő elbírálására,
odaítélésére is kiterjed.

A gazdaságvédelmi intézke-
dések eredményeként Zalában
a pandémiás helyzetben eddig
3.604 vállalkozás 15.518 mun-
kavállalója részesült több mint
6,5 milliárd forint összegű mun-
kabér-támogatásban. Ennek je-
lentős részét előlegként, a töb-
bit utólagos elszámolást köve-
tően fizették vagy fizetik ki.

– Az országos 3,5 millió
beoltotti létszám elérése meg-
valósult, ami az újranyitás
újabb lépcsőit eredményezte,
újranyithattak a vendéglátóhe-
lyek teraszai és a kijárási kor-
látozás is kitolódott. Az igazán
nagy változások ezt követően
4 millió beoltottnál léptek élet-
be, amely a védettségi igazol-
vánnyal rendelkezők előtt meg-
nyitotta a szolgáltatások széles
körét, és az életünk visszatér-
hetett a már régóta vágyott
normális medrébe.

Kérek mindenkit, aki még
nem tette meg, az egészsége
érdekében regisztráljon az ol-
tásra és oltassa be magát. Mi
addig is folytatjuk a munkát a
járvány elleni harcban, annak
érdekében, hogy a zalai állam-
polgárok is minél előbb hozzá-
juthassanak a vakcinához – zár-
ta gondolatait dr. Sifter Rózsa.

Dr. Sifter Rózsa kormánymeg-
bízott.
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A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
keres a megye minden részéből.mellékállású tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

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

A partner Muraszerdahely látképe.

Kulturális és turisztikai együttműködés valósul meg a közel-
jövőben a projekt résztvevői (mintLenti Város Önkormányzata
vezető kedvezményezett) és a horvátországi Mursko Središće
(Muraszerdahely) – mint kedvezményezett – között. Minderről a kö-
zelmúltban tartott online sajtótájékoztató és konferencia kereté-
ben számoltak be a szervezők.

Kiderült, hogy a projekt 2020. október 1-én indult, megvaló-
sítási időtartama 20 hónap, a teljes költségvetése 199.240 euró,
melyből az európai uniós finanszírozás mértéke 169.354 euró.

A partnerség célja, hogy a létrejövő közös turisztikai straté-
gia, turisztikai promóciós és kommunikációs terv, kulturális ren-
dezvények a kifejlesztett „eszköz-tárral” együtt biztosítsák és tá-
mogassák az összehangolt kommunikációs folyamatokat, a fo-
lyamatos együttműködést és a kommunikációt a polgárok, illetve
a különböző szektorok, érdekképviseletek, nonprofit szervezetek
között. A kedvezményezettek törekvése, hogy a határtérség kul-
turális közösségei körében hosszú távon is hatékony és fenntart-
ható partnerség alakuljon ki. Ehhez stratégia és egy kulturális
eszköztár kerül kialakításra, amely közös kompetenciatérkép,
adatbázis, közös arculat kialakítását, promóciós termékek, vide-
ók megjelenését, különböző események lebonyolítását foglalja
magában.

A vállalások között szerepel a magyar oldalon piackutatás,
nyitókonferencia és kettő, – a kulturális stratégiaépítés, illetve a
kulturális, turisztikai eszköztárfejlesztés témában megvalósuló –
workshop megszervezése.

A horvát oldalon kulturális adatbázis, kulturális kommuniká-
ciós stratégia, kulturális és turisztikai szakértők számára work-
shopok, kulturális e-book, és zárókonferencia kerül megvalósí-
tásra. A projekt futamideje alatt a partnerek között összesen 11 nagy-

Együttműködés a határmenti régióban

szabású tematikus esemény kerül megrendezésre, ahol a kulturá-
lis szféra képviselői, civil szervezetek, egyesületek, kézművesek
és művészek kiállíthatják termékeiket és bemutathatják szolgáltatá-
saikat, elősegítve a hosszútávú együttműködést a kulturális és tu-
risztikai szektor szereplői között.

A témában tartott konferencián kiderült, hogy Lenti Város Ön-
kormányzata a projekt kertében hat, míg Muraszerdahely öt nagy-
szabású tematikus rendezvény szervezését és megrendezését vál-
lalta. A programok között találhatóak tradicionálisan megrende-
zett programok, de az új rendezvényekkel lehetőség nyílik új ha-
gyományok megteremtésére is. Lentiben az előbbiekhez tartozik
a tavaszi Tőzike Fesztivál, vagy az Őszi Fesztivál, horvát részről
pedig nagyszabású zenei fesztivált és táncosok találkozóját
vették tervbe.

dj

Kerese Virágnak (b) adja át a nyereményt a Verses kihívás
eredményhirdetésén Lapath Gabriella, a könyvtár igazgatója.

Lezajlott Lentiben a könyv-
tár által a Költészet napjához
kapcsolódóan meghirdetett vir-
tuális verses verseny nyerte-
seinek sorsolása. 23 megfejtés
érkezett be, ebből 9 volt a hi-
bátlan. Mint azt az intézmény
munkatársaitól megtudtuk: ter-

Virtuális verses verseny
Több korosztály is képviseltette magát

mészetesen nem csak ennyien
játszottak az irodalmi akcióban,
igazi családi eseménnyé vált több
helyen is a feladatlap kitöltése,
hiszen a „munkában” több kor-
osztály is képviseltette magát,
részt vettek szülők, testvérek,
házastársak is.

A hibátlan megfejtést
beküldők közül hármat sor-
soltak ki, a szerencse Ba-
bolcsay Barbarának, Kerese
Virágnak Kovács Tündénekés
kedvezett, jutalmuk ajándék-

csomag volt. A könyvtáro-
sok mindenkinek szívből gra-
tulálnak és bíznak benne,
hogy a következő felhívá-
sukhoz is minél többen csatla-
koznak.

2021. május
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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!

Lukács Tibor, Páka pol-
gármestere elmondta, hogy a
település több pontján is ki-
vágták az elöregedett fákat, és
újakat ültettek a helyükre,
összesen mintegy 60 darab új
növénnyel gazdagodtak a falu
közterei mostanáig.

– Nemrég a Táncsics utcá-
ban, a Béke és a Sugár út egy
szakaszán vágtunk ki régi, be-
teg, öreg tujákat, melyeket
már nem lehetett permete-
zéssel sem megmenteni, az
iskola előtt pedig több nyírfát,
melyek letöredező ágaikkal

Mintegy 60 fát ültettek Pákán
már veszélyeztették az ott
parkoló autókat – tájékoztatott
a polgármester. – Ezek helyé-
re hét darab vérszilvafát ültet-
tünk, a többi helyre pedig ja-
páncseresznyét.

A választásról Lukács Ti-
bor elmondta, hogy olyan faj-
tákat szerettek volna kiültetni,
melyek színes virágaikkal dí-
szítik a települést, és szép
látvány nyújtanak, ilyen a
japáncseresznye, ami május-
ban már virágzik, a vérszilva
levelei pedig télen és nyáron
színesek.

Az elöregedett, nem egészséges fákat pótolták. Lukács Tibor
az egyik újonnan ültetett fával.

Sajtóbejárás keretében mutatták be a közelmúltban a Vörös-
marty-iskola Lentibenfelújítási munkálatainak állását .

– Januári találkozásunk óta elértük a folyamatos munkának
hála a 30 %-os készültségi fokot, ami nagyon jó arány. A bontási
munkálatok elkészültek, a nyílászárók cseréje megtörtént, az
épület egy részén már fent van a szigetelés és a színezés sza-
kaszában vannak. Belül is folyt a munka, itt is kész a nyílászárók
cseréje, a tornateremnél pedig már a hangszigetelés folyik –
foglalta össze a tudnivalókat tankerületi igazgató.Kajári Attila

Farkas Katalin igazgatónőt az iskolanyitásról, az alsósok ér-
kezéséről tájékoztatott:

– 19-én nagy szeretettel vártuk a gyerekeket ismét az iskolá-
ban. Közel kétszáz alsó tagozatos tanulóról van szó, akiket tizen-
hat kollégám kísért az osztályába. Felkészültünk a nyitásra, a ki-

Az alsósok felújított iskolába járnak

tűnő egyeztetések, a kivitelezővel történő kommunikáció révén
mindig ki tudjuk használni a felszabaduló időt és teret a vissza-
állásra, a termek rendbetételére, a fertőtlenítésre.

Vigh László országgyűlési képviselő elmondta, a sajtótájé-
koztatóval az volt a céljuk, hogy jelezzék: a vírus okozta meg-
változott körülmények között sem áll meg az élet, működtetik a
gazdaságot, haladnak a különböző beruházásokkal. Az esemé-
nyen Lenti polgármestere kiemelte: nagy öröm-Horváth László,
mel látja a folyamatos munkavégzést az iskolánál és bízik abban,
hogy tartani tudják a különböző határidőket.

dj

A sajtótájékoztató résztvevői.

Megtörtént az ablakcsere.
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Lentiben a városi könyvtár
május 4-től látogatható a vé-
dettségi igazolvánnyal rendel-
kezőknek. Az intézmény jelen-
leg kedden 8 és 18 között,
szerdától péntekig pedig 10-től
18 óráig tart nyitva.

– Látogatóink kölcsönöz-
hetnek, igénybe vehetik az iro-
dai szolgáltatásokat és a
könyvtárközi kölcsönzést is –
tájékoztatott Lapath Gabriella
igazgató. – Belépéskor a ren-
deletben előírtaknak megfele-
lően elkérjük a védettségi iga-

Csak védettségi igazolvánnyal látogatható

A lenti könyvtár.

zolványt, illetve a személyazo-
nosításhoz szükséges okmányt
is, ezért hozzák magukkal eze-
ket az iratokat. A könyvtárban
kötelező a másfél méteres vé-
dőtávolság betartása, a kézfer-
tőtlenítő használata és ajánlott
a maszk viselése. Akinek nincs
védettségi igazolványa, lehető-
sége van továbbra is igénybe
venni a „KönyvPontKint”
szolgáltatásunkat. A könyvtár
előterében átveheti előre meg-
rendelt könyv-, újság-, ill.
DVD csomagját. Célunk, hogy

továbbra se maradjon senki ol-
vasnivaló nélkül, minden fel-
merülő igényre megoldást ta-
lálunk.

Hozzátette, hogy már az e
hét keddi első nyitvatartási
napon nagyon sokan látogattak
el a könyvtárba, kihasználva a
régóta várt lehetőséget, hogy
személyesen válogathassanak
az új könyvek között.

Lapath Gabriella azt is
elmondta, hogy május elején

zajlott a Közösségek Hete el-
nevezésű országos rendez-
vénysorozat, mely során a Mé-
hek Világnapjához kapcsolódó
kezdeményezéshez csatlakoznak.
Ezzel az akcióval is fel kíván-
ták hívni a figyelmet a kör-
nyezetünk védelmére. Továbbá
a könyvtár közösségi oldalain
egy természetjárós videóval és
a már megszokott Gém nevű
játékkal is szeretnék megör-
vendeztetni követőinket.

Ugyancsak a zöldváros
programhoz tartozik Lentiben
a gyógyfürdőben, a szabadtéri
élményfürdő szomszédságában
épülő komfortpont, játszótér,
valamint a sportpályák. A kö-
zel 1 milliárd forintos projekt
elemeiről pol-Horváth László
gármester tájékoztatott.

– A beruházás célja minő-
ségi, fenntartható és igényes
közterületi zónák és jól hasz-
nálható zöldfelületek kialakí-
tása, melyek megteremtik a
pihenés, sport és aktív kikap-
csolódás lehetőségét, összeköt-
tetést alkotnak a városközpont-
tal – mondta. – A Kossuth úton
kortárs közpark létesült, folya-
matban van mintegy 600 méter
hosszú szakaszon a fejlesztési
területeket összekötő utak, jár-
dák rendezése, közművek cse-
réje, új parkolóhelyek kiépí-
tése. A projekt a fürdő melletti
sétány, valamint a termálvíz-
csatorna és környékének ren-
dezését is tartalmazza.

Tervezetten zajlik az építkezés
A termálfürdő területén ké-

szülnek a sportpályák, a ját-
szótér a hozzájuk tartozó kom-
fortponttal.

– A komfortpont egy ki-
szolgáló épület lesz, mosdó-és
fürdőhelyiségekkel, illetve
büfével – tájékoztatott Hordós
Krisztina Rita Le-, a kivitelező
Ko Kft. ügyvezetője. – A ját-
szótér kialakítása társasjátékra
hasonlít. Öntött gumiburkolat
lesz az alja és különböző kö-
rökben tudnak a gyerek játsza-
ni, valamint térelemeket és pa-
dokat is helyezünk ki ide.
Emellett egy műfüves labdarú-
gó kispályával és két szab-
ványméretű strandröplabda pá-
lyával bővül a kínálat.

A projektben összesen meg-
újításra kerülő terület megha-
ladja a 3,5 hektárt, melyből
mintegy két hektár a zöldfelü-
let, a sport és játszótér terüle-
tének nagysága eléri a 3500
négyzetmétert. A végső cél a
zöld – rekreációs funkciók

fejlesztése, a közlekedés felté-
teleinek javítása mellett a tele-
pülési arculat és identitás erő-
sítése, egy összefogott, városi
arculat kialakítása.

Az épülő komfortpontot
megtekintette or-Vigh László
szággyűlési képviselő, minisz-
teri biztos is, aki gratulált a

város önkormányzatának a
fontos turisztikai fejlesztéshez,
mely a gyógyfürdő és a szállo-
da kínálatához kapcsolódik.
Hozzátette, hogy Lenti sokat
áldoz az idegenforgalmat ser-
kentő beruházásokra, ez a fo-
lyamatos építkezés tervezetten
zajlik.

Horváth László (b-j), Hordós Krisztina Rita és Vigh László az
épülő játszótéren.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Lenti és Vidéke

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Hirde
ssen

nálu
nk !

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Bödeházán május elején
indították el a falugondnoki
szolgálatot. A hetési település
a Magyar Falu Programban
nyert ehhez kisbuszt.

A kilencszemélyes járművet
április végén avatták fel a helyi
önkormányzat képviselői és Vigh
László, miniszteri biztos, a tér-
ség országgyűlési képviselője.

Bedő Andrea, Bödeháza
polgármestere elmondta, hogy
ezidáig nem működött a tele-
pülésen az önálló falugond-
noki szolgálat, amit most má-
jus elsejével elindítottak.

– A mintegy 14 millió fo-
rint értékű faluautóval a helyi
gyerekeket viszi óvodába, is-
kolába, majd délután haza a
falugondnok – tájékoztatott
Bedő Andrea. – Mivel a falu-
ban nincsen bolt, ezért a
gyerekek szállítását követően
friss pékáruval érkezik vissza,
illetve kiszállítja az ebédet.

Emellett kulturális progra-
mokra is helybe viszi a helyie-
ket, időseket. Egyik ilyen lehet
a majd a tervezett könyvtári
délután.

– Csütörtökön piacnapot
tartunk, ekkor a helyieket el-

Falubuszt adtak át Bödeházán

szállítjuk Lentibe a piacra,
ahol a nagyobb bevásárlást
is el tudják majd intézni –
tette hozzá a polgármester. –
Emellett várjuk a határnyi-
tást, az idősebbek is sze-
retnének átmenni Szlovéniába
a radamosi Mária-fához, de
tervezünk más kiránduláso-
kat is.

Vigh László arról beszélt,
hogy a Magyar Falu Program
faluautók beszerzésére vonat-

kozó kiírása nagyon jó célt
szolgál, hiszen a falvaknak
alapvető érdeke, hogy az ott
élőket, a segítségre szoruló
időseket ezáltal is támogassák.
A pályázat azért is népszerű,
mert az önkormányzatok ré-
széről nem igényel önerőt. A
képviselő hozzátette, hogy a
faluprogram már harmadik
éve működik, jövőre újra elin-
dítják és hosszabb távon is
szeretnék fenntartani.

A fotón balról jobbra Végi Csaba esperes, aki megáldotta a
járművet, Bedő Andrea, Vigh László, Végi Zsuzsanna alpol-
gármester és Büki Lajos önkormányzati képviselő a faluház
udvarán.

Kis lépés az adózónak, hatalmas segítség a támogatottnak
Gyermekek gyógyítására

és állatmenhelyekre szánják a
legtöbben adójuk 1+1 százalé-
kát. A támogatott szerveze-
teknek óriási segítséget jelen-
tenek az adóforintok, a fel-
ajánlók évről évre milliárdok
sorsáról dönthetnek. A Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) a honlapján közzétette
azon civil szervezetek adó-
számát, valamint a vallási kö-
zösségek és a Nemzeti Tehet-
ség Program technikai számát,
amelyekre érvényes felajánlás
tehető.

Idén is mindenki szabadon
rendelkezhet befizetett adója

1+1 százalékáról. Az egyik 1
százalék felajánlható egy civil
szervezetnek, további 1 száza-
lék pedig valamely vallási
közösségnek vagy a Nemzeti
Tehetség Programnak.

A rendelkezőnyilatkozat
akár a bevallás részeként, akár
önálló nyilatkozatként is a
benyújtható a NAV-hoz a
„20EGYSZA” lapon május
20-áig. Az szja 1+1 száza-
lékáról rendelkezni legegysze-
rűbben KAÜ azonosítóval, a
NAV webes kitöltő program-
jában lehet.

A vallási közösség techni-
kai számára szóló, korábban

tett formailag érvényes nyilat-
kozatot a NAV mindaddig
automatikusan figyelembe ve-
szi, amíg a felajánló újabb
nyilatkozattal nem jelöl meg
másik technikai számos ked-
vezményezettet vagy a koráb-
bi nyilatkozatát nem vonja
vissza. A civil kedvezménye-
zett és a kiemelt költségvetési
előirányzat számára viszont - a
korábbi évekhez hasonlóan -
továbbra is évente kell meg-
tenni a felajánlást.

Az adózók az 1+1 száza-
lékról rendelkező nyilatkoza-
ton jelezhetik, hogy a nevüket
és elérhetőségüket a megjelölt
civil kedvezményezettel kö-
zölheti a NAV. Az adatkezelési
hozzájárulás és az adatok fel-
tüntetése a rendelkező nyilat-
kozaton önkéntes, nem feltéte-
le az érvényes rendelkezésnek.

Forrás: NAV Zala Megyei
Adó- és Vámigazgatósága

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

A napokban összefutot-
tam Péterrel.

–Jól vagytok?
–Igen, attól eltekintve, hogy

mindennap történik valami.
A legváratlanabb pillanatban,
és persze azonnal megoldást
kell rá találni. Elég stresszes,
de már kezdem megszokni.

– Igen, 2021 ilyen év.
– Sebaj – tette hozzá Pé-

ter. – Ezért elkezdtem főzni.
Így a nap végén mindig tör-
ténik valami jó és ennek a
család is örül. Érdekes, hogy
a konyhában nincsenek vá-
ratlan helyzetek, minden úgy
működik, ahogy kell. A főző-
lap alatti fiókrendszer tény-
leg jó. Nincs időt rabló ke-
resgélés, csak kihúzom és ki-
veszem, amire szükségem van.
Használat közben jöttem rá,
hogy tényleg ez a legjobb el-
rendezés főzéshez, amit ter-
veztél és legyártottatok. Múlt-
kor chef késekről láttam egy
videót. Rá kellett jönnöm a
konyhai eszközökből jobbak
kellenek. Először egy spéci ja-
pán kést rendeltem zöldsé-
gekhez. Szívtam a fogam, mert
nem volt olcsó, de sokkal
jobb, mint ami előtte volt.
Azóta ilyeneket rendelek és
élvezem a konyhát. Tegnap,
amikor hazaértem, büszkén
kérdeztem a családtól:

– Na, mi történt ma, mit
rendeltem?

– Kést, vagy a konyhába
valamit…

– Ezt honnan tudjátok?
– De apa, te mostanában

csak ilyeneket rendelsz!...
mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Mindig történik valami …
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Mindenkit oltásra buzdít
Gáspár Lívia Kolping Gon-, a
dozási Központ Lenti és kis-
térsége vezetője.

Az idősotthon vezetője, aki
egyben az önkormányzat kul-
turális és ügyrendi bizottságá-
nak elnöke, elmondta, hogy az
oltási tervnek köszönhetően az
otthonok lakói és dolgozói
elsőként kapták meg a régóta
várt védőoltást. A mobil oltó-
csapatok az otthonokban hely-
ben oltották be a lakókat és a

A két oltást követően nagyobb a biztonság
dolgozókat a Pfizer vakcinájá-
val. Az első oltást idén január
30-án, a másodikat pedig feb-
ruár 20-án kapták meg.

– A Kolping Gondozási
Központ Lenti és kistérsége
intézményének a lenti, rédicsi,
csesztregi és zalabaksai ott-
honban összesen 136 ellátottja
és 108 fő dolgozója van –
mondta Gáspár Lívia. – Sajnos
két otthonunkban, Lentiben ta-
valy októberben és november-
ben, Zalabaksán pedig decem-

berben megjelent a koronaví-
rus. Lakóink és dolgozóink a
mai napig küzdenek a Covid19
vírus okozta szövődmények-
kel. A négy intézmény dolgo-
zóinak és lakóinak többsége
élt a védőoltás lehetőségével, a

négy intézményben összesen
79 dolgozó és 127 ellátott, va-
gyis 206 fő jelentkezett az
oltásra. Óriási megkönnyebbü-
lés volt, hogy mindkét oltást
ilyen gyorsan megkaphattuk.

Az oltást követően is ter-
mészetesen betartják a védeke-
zésre vonatkozó előírásokat,
fertőtlenítenek, maszkot vi-
selnek.

– Lakóink és dolgozóink
elsőként, a frontvonalból tud-
ják, milyen ádáz harcot vív-
tunk nap mint nap, több mint
két hónapon át a vírussal. A
lakók részéről emberfeletti ki-
tartásra, küzdelemre, a dolgo-
zók részéről emberfeletti áldo-
zatos munkára volt szükség
ehhez. Bízunk abban, hogy
mindenki érzi az erkölcsi fele-
lősségvállalás szükségét em-
bertársaink iránt – zárta.

Gáspár Lívia

Belülről is ismeri a kábe-
leket a élőLentiben Kovács
Ferenc. Több száz különféle
műszaki kábel és sodrony
keresztmetszetét készítette már
el bemutató célra.

Kovács Ferenc korábban
Nagykanizsán, majd Lentiben
dolgozott az olajipari gép-
gyárban. A kábelek, vezetékek
bemutató célú megmunkálá-
sával a 90-es évek végén kez-
dett el foglalkozni egy isme-
rőse révén.

– Láttam ebben lehetőséget
– kezdte Kovács Ferenc. –
Közben megszűnt a munkám a
gépgyárban, és némi piackuta-
tás után elmélyültem a kábelek
világában. Sokféle van ezek-
ből, például föld-, lég-, opti-
kai, atomerőművi, telekommu-
nikációs kábel, illetve hajóká-
bel, tengeralatti és bányákban
használt. Ezekkel mind dol-
goztam az évek során. A min-
tákon látszik a kábel belseje,
minden réteg, amit a külső
köpenyen belül elhelyeztek:
árnyékolások, zavarszűrők és
különféle vezetékek, amiket
befűznek. Ezeket a koszorúkat
meg kell mutatni arányosan,
kidomborítva a fő részt, majd
egy műanyag csőbe kerülnek,

Kábelek esztétikusan
így lesz kész egy munkadarab.
A legkisebb, amit elkészítet-
tem 0,3 milliméter volt, ennyi
volt a kábelköpeny mérete,
ekkora kábelt MRI-, illetve
CT-készülékhez használnak.
Összességében több száz típu-
sú kábellel dolgoztam már.
Mai szemmel nézve az első
munkáim vállalhatatlanok, de
gyakorlással beletanul az em-
ber, közben hasznos gépeket
vásároltam, eszközöket készí-
tettem a munkához. Emellett
szabványosítottam a minták
magasságát, a műanyag csöve-
ket, amikbe ezek belekerülnek,

illetve a rákerülő feliratok mé-
retét is. A kábelgyártó cégek
abból a fajtából küldenek egy-
egy darabot, amiből mintát
kérnek, megkapom a kábel
adatlapját is, aztán magam
tervezem meg a felépítést és
készítem el.

Mint Kovács Ferenc el-
mondta, a kábelgyártók vásá-
rokra, kiállításokra viszik a
nála megrendelt, elkészített
bemutatódarabokat, az érdek-
lődők ezek alapján választják
ki a számukra megfelelőt, de
ajándékba is készített látvá-
nyosabb darabokat. A világ
számos országába kerültek az
általa előállított kábel-kereszt-
metszetekből, az utóbbi időben
főként Németországból van-

nak megrendelései. Kevesen
foglalkoznak ezzel, Kovács
Ferenc szerint három feltétel-
nek kell megfelelnie a jó
szakembernek: elfogadható ár,
minőségi munkavégzés és a
határidők betartása.

– Egy-egy darab elkészíté-
sére legalább 12 órát kell
szánni – folytatta. – A minták
bonthatók, szétszedhetők, nin-
csenek ragasztva, zsugorkötés-
sel illesztem össze őket. Nagy
odafigyelést igényel, amíg el-
készül, de nagyon szeretek
ezzel foglalkozni.

Kovács Ferenc tervei sze-
rint jövőre nyugdíjba megy,
szívfájdalma, hogy nincs – leg-
alábbis egyelőre –, aki átvegye
ezt a szép műszaki munkát…

Kábelminták Lentiből…

Kovács Ferenc munka közben.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu



Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

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

www.titzala.hu

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Korábbi számunkban és honlapunkon (www.zalatajkiado.hu)
részletesen foglalkoztunk a és azalaszentgróti önkormányzat Két
Tarbuza Kft. közötti jogvitával, ami a Batthyány utca 8-10. szám
alatti ingatlanvásárlási-visszavásárlási ügyben alakult ki.

Hosszú hallgatás után a szentgróti önkormányzat által kiadott
lap, a is foglalkozott az esettel. A kétoldalas cikk-Szentgróti Hírek
ben független tollforgató csendes brummogásáraMedvéssy Baracs-
kai József polgármester újfent hülyének néz mindenkit, akinek más a
véleménye a Batthyány utca 8-10. szám alatti ingatlanvásárlási-
visszavásárlási ügyben. Szögezzük le: azt egy pillanatig sem vitat-
tuk soha, hogy az önkormányzat, pontosabban a polgármester első
lépése a határidő be nem tartása miatt indokolt volt a vállalkozó
felé. Ami azonban ezután történt, az meglehetősen furcsa.

A Szentgróti Hírlap esetében valóban egy független, objektív
sajtóról van szó. Még akkor is, ha ilyen nem létezik a világon.
Szentgróton persze ez a csoda is megeshet. Pedig olyan – a sajtó
esetében is – nem létezik, hogy független valami, vagy valaki.

Valakitől, vagy valamitől mindenki függ. Ha mástól nem, hát
saját lelkiismeretétől. Ám, ha valakinek nincs lelkiismerete – mint
például jónéhány ellenzéki politikusnak –, akkor valóban függet-
lenek. Az etikától, a korrektségtől feltétlenül.

Medvessy „kolléga” hosszú dörmögéséből kiderül, hogy a vá-
ros érdekeit képviselve Baracskai József nem is dr. Czeglédy
Csabával dr. Fodor Tímeával, hanem kötött szerződést.

Az általános iskola alsó tagozatos diákjai számára is világos,
ha dr. Fodor Tímea a Dr. Czeglédy és Társai Ügyvédi Iroda tagja,
akkor valami köze lehet Fodor Tímeának dr. Czeglédy Csabához.
Azon az „elhanyagolható” szemponton kívül, hogy házastársak. S
vajon miért nem kérdezte meg Medvéssy „kolléga”, hogy miért
dr. Czeglédy Csaba ment el személyesen tárgyalni Szentgrótra a
kivitelező cég képviselőjével?

S persze ismét megkérdezzük: nem volt Zala megyében – ha
már a négy jogi végzettségű önkormányzati dolgozó erre nem volt
alkalmas – olyan ügyvéd, aki képviselni tudta volna az önkor-
mányzatot a kérdéses ügyben?

Baracskai Józsefnek volt kitől tanulnia. Mestere, Gyurcsány
Ferenc mondta dr. Czeglédy Csabának egykor, amikor kölcsönért
fordult hozzá: Csaba, én politikus vagyok, beszélj a feleségem-
mel, Klárával (Dobrev Klára – a szerk)! S láss csodát! Czeglédy
megkapta a kölcsönt. Baracskai azonban túlnőtt a főnökén. Ő elő-
re látta – látnoki képességei miatt –, hogy Czeglédynek az ügy-
védi kamara felfüggeszti majd az ügyvédi működését, s ezért hi-
vatkozik dr. Fodor Tímeára. Miközben a szerződést a Dr. Czeg-
lédy és Társai Ügyvédi Irodával kötötte. A fideszes lakájmédiával
nem egy szinten említhető, Pulitzer-díjra esélyes mértéktartó,
kiegyensúlyozott Medvéssy nevezetű tollforgató azonban erre
nem kérdezett rá. A Covid-védőoltások mellékhatásaként egyelőre
nem említi a szakirodalom az emlékezetkiesést.

Amikor hülyének nézik az embert
– avagy a szentgróti ingatlanügy kérdőjelei

Szóval fokozódik a „nemzetközi helyzet” Szentgróton is, hogy
kedvenc filmem, A tanú egyik szállóigéjét említsem. Persze az
sem jó, ha Baracskai József ostobának nézi a szentgróti polgárok
jelentős részét.

Azért jó lenne megérni, hogy Baracskai József – igazi férfira
jellemzően – őszinte lenne. A férfi minősítés – mielőtt megtámad-
nának áljogi szervezetek – nem nemi identitásra vonatkozik. Ha-
nem a korrektségre, őszinteségre. Főleg akkor, ha egy közösséget
képvisel, vezet. Politikus férfiként.

Baracskai játszik az emberekkel. Csoda, hogy még tűrik.
Jó lenne tudni, miképpen vélekednek a zalaszentgróti polgárok

arról, hogy a város önkormányzata egy korábban már adócsa-
lásért, magánokirat-hamisításért és a számviteli fegyelem megsér-
téséért elítélt ügyvéd irodájával van üzleti kapcsolatban. Aki ellen
és társai ellen egyébként jelenleg különösen jelentős vagyoni
hátrányt okozó költségvetési csalás büntette és más bűncse-
lekmények miatt folyik eljárás. A vád szerint 6,215 milliárd forint
vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek.

A Zalaszentgrót Város Önkormányzata és a Dr. Czeglédy és
Társai Ügyvédi Iroda között létrejött ügyvédi megbízási szerző-
désben az áll, hogy a megbízás díja óránként 20.000 Ft + ÁFA, a
havi elszámolás utáni fizetési határidő pedig 5 nap. (Zalaszentgrót idei
költségvetése egyébként valamivel több, mint 2 milliárd forint).

E.E.

A Szentgróti Hírek felébredt… Hosszú cikk foglalkozik az in-
gatlanüggyel.

A szerződés szerint dr. Fodor Tímea a Dr. Czeglédy és Társai
Ügyvédi Iroda megbízott képviselője. Ebben az esetben az iro-
dát képviseli.

Lenti és Vidéke 92021. május
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A Magyar Falu Program ke-
retében pályázott sikeresen fa-
lubuszra, a Lendvajakabfai Ön-
kormányzat. A buszátadáson
Vigh László országgyűlési kép-
viselőt kérdeztük a támogatás
jelentőségéről.

– A faluprogram egyik sike-
res állomásán vagyunk, hiszen
ez a kistelepülés a busz segítsé-
gével juttatja el a kisgyerekeket
óvodába és iskolába, de az idő-
sebbeket is szolgálja majd ez a
jármű. Alapfeltétel, hogy leg-
alább egy ilyen jármű az önkor-
mányzat rendelkezésére álljon.
Amúgy is egy rendkívüli telepü-
lésen vagyunk, jómagam nem

tudok még egy olyan faluról a
körzetemben, ahol a képviselők, a
polgármester felajánották tisztelet-
díjukat, abból végeznek felújítá-
sokat a falu számára. Mindez
dicséretre méltó összefogás.

Egri Éva, Lendvajakabfa pol-
gármestere elmondása szerint ösz-
szetett célokat fog szolgálni az
új falubuszuk.

– 14 millió forintot meghaladó
értékű a falubuszunk, amellyel
egy kicsit kinyitjuk a világot a
falubeliek számára. Üzemelte-
tését a falugondnoki szolgála-
ton belül oldjuk meg, használjuk
majd a gyermekek iskolába szál-
lításához, kedvezünk nyugdíja-

Falubusza lett Lendvajakabfának
sainknak, nemcsak az orvoshoz
járás, bevásárlás terén, hanem akár
kulturális vonatkozásban is: eljut-
ni egy kiállítása, előadásra, vagy
csak a szomszéd faluba kapcso-
latot tartani, hogy egy kicsit ki-
mozduljunk, nyissunk a világ fe-
lé. Nagyon hálásak vagyunk
ezért a lehetőségért, ritkaság,
hogy egy ötven fő alatti tele-
pülés modern eszközhöz juthat.

További terveink is vannak.
Új testület vagyunk 2019-óta,
a hátsó utat kell megjavíta-
nunk és alkalmassá tennünk a
közlekedésre, ami párhuzamos
főutcánkkal és akkor megszűnik
a falun átmenő hatalmas me-
zőgazdasági gépek okozta forga-
lom – sorolta a tennivalókat a
polgármester.

D.J.

A falubusz átadása.

Balláné Kulcsár Mária sze-
mélyében új megbízott jegyző-
je van a zalabaksai körjegyző-
ségnek. A közel harminc esz-
tendeje a közigazgatásban dol-
gozó szakembert először rövid
bemutatkozásra kértük fel.

– Középiskolai tanulmánya-
im után a reszneki tsz-ben kezd-
tem dolgozni, még 1987-ben,
itt növényvédelmi brigádve-
zető voltam négy hónapig. A
rédicsi tanácsra kerültem, igaz-
gatási ügyintézőként, majd anya-
könyvezetőként dolgoztam, ké-
sőbb aljegyző lettem és az
utóbbi hat évben jegyzőként te-
vékenykedtem.

– Rédics után nem lesz ide-
gen egy másik hasonló telepü-
lés körjegyzője lenni!

– Valóban, amíg ott tizen-
két település volt, itt hét alkot-
ja a körjegyzőséget, tehát egy
kicsit kisebb a körzet. Egyéb-
ként a szerződésem határozat-

Új megbízott jegyző Zalabaksán
lan időre szól, addig töltöm be
ezt a tisztséget, amíg a jegyző-
asszony gyesen van, utána igaz-
gatási ügyintéző és anyakönyv-
vezető leszek ugyanitt. Rédicsen
élek, de ez a tizenhárom kilomé-
ter nem távolság manapság, rá-
adásul mi, a települési közigazga-
tásban dolgozók mindnyájan is-
merjük egymást, tehát nem ide-
gen számomra ez a hely.

– Volt lehetőség már betekin-
teni az itteni munkába?

– Természetesen, de elmond-
ható, hogy hasonló gondokkal,
problémákkal néznek szembe ezek
a körjegyzőségek, szükség is van
a megszerzett tapasztalataimra.

– Mit tart a közigazgatás leg-
fontosabb feladatának?

– A munkám nagy részét az
ügyfelekkel töltöttem, a velük
való tisztességes bánásmódot, se-
gítőkészséget tartom a szakma
alapjának. Ők mindig a saját prob-
lémáikkal keresik fel a hivatalt,

amelyre nekünk kell jó megoldá-
sokat találnunk. Később, már ve-
zetőként nagyon fontosnak tartot-
tam a kapcsolatépítést, hiszen kör-
jegyzőségekről lévén szó együtt
kell működniük az önkormány-
zatoknak, a polgármestereknek.
Tehát az emberi kapcsolatokat
említeném, ha pedig egy ügyfél
keres, még most is „azonnal ug-
rok”, hogy megoldjuk a fel-
merült kérést.

– Mi most a legfontosabb
feladata?

– Egy kolléganő nyug-
díjba távozott, így az ő fel-
adatkörét is átveszem, ez az
ügyintézés, hagyatéki ügyek
és anyakönyvvezetés, utóbbi
eddig nem volt megoldott
a hivatalnál. Ezért is fontos,
hogy megkezdem itt a mun-
kámat.

dj

A jegyzőnő zalabaksai irodájában.

Azokhoz a fiatalokhoz szólok,

akik választottákinformatikai pályát
és most munkát keresnek,

fõállást .vagy akár mellékállásként
A  tanacs.info@gmail.com e-mail címre

várom bemutatkozó levelét!
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Haladó kerékpárosbarát te-
lepülés címet nyert el az In-
novációs és Technológiai Mi-
nisztérium által AzKülsősárd.
erkölcsi megbecsüléssel járó
címet egy évig viselheti a fa-

„Kerékpárosbarát” Külsősárd
lu, mondta Gasparics Győző
polgármester az oklevél telepü-
lési átadóján:

– Sikeresen szerepeltünk a
„Nem motorizált közlekedési
módok népszerűsítése” kerékpá-

rosbarát pályázaton – tette hozzá
a polgármester. – Ezt úgy érde-
meltük ki, hogy a faluban min-
den családnál van kerékpár, azt
használják is, hiszen a bevásár-
lás, munkába járás egyik célsze-
rű eszköze. Településünk hosszú
évek óta odafigyel a kerékpáros
közlekedésre, belterületi útjaink
leaszfaltozottak, a külterületün-
kön vezet a 75-ös számú út mel-
letti kerékpárút Lentibe, amely-
nek állagmegóvása is fontos szem-
pont a számunkra, hiszen a vá-
rosba való bejutást hosszú tá-
von megoldja. Ezek a konkrétu-
mok és a kerékpározás melletti
szemléletformáló tetteink kerültek
megítélésére a sikeres cím kap-
csán.

– Mivel jár ez a cím?
– Ez egy erkölcsi megbe-

csülés, melyet azért mi megtold-
tunk egy új önkormányzati ke-
rékpár beszerzésével, – amit szük-

ség esetén igénybe vehetnek a
helyiek – és egy évig viselhet-
jük ezt a titulust. Hozzáte-
szem, a koronavírus-járvány
idején még fontosabb szere-
pet kaphat a kerékpározás,
hiszen biciklizés közben ke-
vésbé vagyunk kitéve a fertő-
zésveszélynek, egészségünket
megőrizve mozgunk, könnyebb
betartanunk az előírt távol-
ságot.

A polgármester bemutatta
a megjelenteknek az elismerő
oklevelet, tovább biztatva min-
denkit az egészséges életvitel-
re. Az eseményt stílszerűen
annál a bekötőútnál szervez-
ték meg a helyiek, amely a
75-ös számú út melletti kerék-
párúttal köti össze a települést
és amelynek felújítására az
idei Magyar Falu Programban
pályáznak majd.

dj

Gasparics Győző polgármester az új települési kerékpárral.

A vártnál is jobban halad a kivitelező a Ady utcaicsesztregi
kerékpárút építésével tájékoztatott polgármester:Bedő Róbert

– Türelmesen kivártuk azt az időszakot, amikor a téli időjá-
rás már nem veszélyezteti az építkezést, a hivatalos átadási idő-
pont augusztus 31. lenne, de szerintem előbb, akár a nyár elején
át lehet adni a forgalomnak az utat.

A polgármester még elmondta, az iparterülethez vezető út
közlekedését teszik biztonságossá a kerékpárút kialakításával,
amely kétszer egy sávon halad az Ady utca teljes hosszában.

– Az útszakasz végén öt beálló helyet tartalmazó autó-
buszmegállót építettünk, amellyel ugyancsak a közlekedést se-
gítjük, így megoldódik a munkába járók és a faluba érkezők
biztonságos utazása az amúgy igencsak nagy átmenő forgalmú
útszakaszon – tette hozzá Bedő Róbert. – Mint minden épít-
kezés, ez is zajjal, porral, problémákkal járt, de a lakosság tü-
relemmel, megértéssel állt a beruházáshoz, a kellemetlen-
ségeket pedig a kivitelezővel közösen próbáljuk megoldani.

– d –

Épülő kerékpárút Csesztregen

A kiépült nyomvonal a falu felől nézve.
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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!
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További képek honlapunkon láthatók.

www.boorkofarago.hu

Pacsa, Deák F. út 40.
Érd.: 06 30 55 69 092
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Böõr Kõfaragó Kft.Böõr Kõfaragó Kft.

Számunkra a legfontosabb a vásárlóink elégedettsége.
Célunk, hogy hosszú távon magas színvonalon

szolgálhassuk ki megrendelõinket.
Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.
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Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

„Klímaváltozással kapcsolatos

szemléletformálás és stratégiaalkotás

Lenti Városban”

című KEHOP-1.2.1-18-2018-00040

azonosítószámú projekt

keretében valósul meg.


