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Megnyitott a termálfürdő és a Thermal Hotel Balance

Az elbontott főbejárat előtt (balról) Kárpáti Zoltán, Horváth
László és Vigh László.

A nyitás előtt sajtóbejárást
tartottak a Lenti Termálfürdő
és Szent György Energiaparkban, ahol zajlik a fedett fürdő
2,4 milliárd forint értékű fejlesztése.
Horváth László polgármester elmondta, hogy 2019-ben a
Thermal Hotel Balance szálloda több mint 24 ezer szobaéjszakát számolt és 47 ezer felett
volt a vendégéjszakák száma,
a fürdőt pedig több mint 300
ezer vendég kereste fel. Sajnos
tavaly közbelépett a koronavírus-járvány, de közben folyamatban van a fedett fürdő modernizálása. A cél az, hogy a
20 hónapra méretezett beruházás megvalósuljon és utána

versenyképesebb, vendégbarát
fürdővel tudjuk fogadni a látogatókat.
Kárpáti Zoltán, a Lenti
Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője
arról tájékoztatott, hogy a fedett fürdőn folyamatosan zajlanak a munkák. Megújul a főbejárat, a belső térben világítástechnika, a vizesblokk, a
fürdőtérben medencecsarnok
új fali- és járófelületet, a tan-és
a gyógyvizes medence új burkolatot, az úszómedence pedig
új technológiai elemet kap.
Bővül az étterem és közvetlen
utcai kapcsolattal rendelkező
Tourinform irodát alakítanak
ki. A beruházás fontos eleme
az egyedülálló oxigénterápiás

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

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

szolgáltatás, ami például a
poszt-covid tünetek kezelésében is segítséget nyújt.
Vigh László országgyűlési
képviselő arra emlékeztetett,
hogy a négycsillagos szálloda
megépítésével és a jelenleg zajló fürdőfejlesztéssel együtt mintegy 6 milliárd forint értékben
valósul meg beruházás Lentiben
a többi fejlesztés mellett. Mindezekkel Lenti egyrészt a régió
fontos hazai központjává válhat.
A munkálatok a fedett fürdő medencéit érintik, a többi
szolgáltatás, így a fedett élményfürdő és a szaunacentrum, a szabadtéri strand, az

energiapark, valamint a Thermal Hotel Balance szálloda is
nyitva áll a vendégek előtt a
járványügyi előírásoknak eleget téve. Kárpáti Zoltán elmondta, hogy a fürdőbe a tavalyinál kedvezményesebb áru
belépővel léphetnek be a vendégek, mellettük már az első
napon érkeztek bérletesek is. A
szabadtéri medencék közül
mindegyik üzemel, a beach
medence június elejétől. A
pünkösdi hétvége előtti pénteken a hotelbe is megérkeztek
az első vendégek, a hétvégére
pedig teltház közeli volt a
foglalások száma.

Start munkaprogram Pákán
Lukács Tibor Páka polgármestere tájékoztatott legutóbb
arról, hogy milyen sokoldalúan tudják foglalkoztatni a Start
munkaprogramban résztvevőket.
– A program keretében 12 fő dolgozik nálunk jelenleg,
elsősorban kertészkedéssel foglalkoznak. A faluhoz tartozó
megművelt, előkészített földterületen vöröshagyma, fokhagyma, cukorborsó, cékla, paprika, paradicsom, cukkini, spárgabab, uborka, saláta, zöldség, sárgarépa, krumpli, olajtök termesztése történik, a tököt egy kicsit később ültetjük el, mert az
idő még nem volt kedvező hozzá.
– Hol értékesítik ezt a sok megtermelt árut?
– Az iskola konyháján és a lakosságnak értékesítjük a megtermelt zöldséget. Szívesen fogyasztják az emberek a helyben
megtermelt kiváló minőségű árut. Dolgozóink nem csak a
kertészetben végzik munkájukat, hanem a falu és a temetők,
hegyi utak rendbetételben is részt vesznek. Elmondható, hogy
sokrétű a feladatuk, hasznos munkát végeznek a faluért.
dj

Folyik a munka a kertészetben.
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Közel 50 %-os a készültségi szint
Sajtótájékoztató keretében
ismerhettük meg a közelmúltban a lenti kézilabda munkacsarnok építésének állását. A
helyszínen először Vigh László
országgyűlési képviselő osztotta meg gondolatait a beruházásról.
– Gódorné Nagy Mariann
személyében egy olyan sportembert találhatunk Lentiben,
aki ikonja a kézilabdásnak úgy
magyar, mint nemzetközi
szinten. Ő az, aki a legtöbbet
teszi a helyi kézilabdasportért.
Ehhez megfelelő infrastruktúra
is szükséges, s a magyar kormány támogatásával ezt is
meg tudjuk teremteni. A beruházás mintegy 1,2 milliárd forintból valósul meg, ahol már
nemzetközi szabványoknak is
megfelelőek lesznek a körülmények. Normál méretű küzdőteret és 150 nézőt befogadó
ülőhelyet alakítanak ki, ez a

nagyságrend kulturális rendezvények megtartására is elegendő, tehát több célt is szolgálhat a létesítmény.
A sajtótájékoztatón Horváth László polgármester egyéb
adatokkal is szolgált a beruházás állásáról:
– Legfőbb ideje volt, hogy
városunk is rendelkezzen egy
ekkora méretű munkacsarnokkal, hiszen a teremsportágaknak tud majd helyt adni a
csarnok, legfőképpen a kézilabdának. Sajnos eddig nem
rendelkeztünk olyan méretű
pályával, ahol hivatalos mérkőzéseket is lehetett játszani. A
női felnőtt együttes, illetve az
utánpótlás csapataink az eddig
elért eredmények alapján megérdemlik, hogy egy ilyen létesítmény álljon a rendelkezésükre, valamint az őket irányító team, Gódorné Nagy
Mariann és Gódor Mihály

Vigh László (balról) és Horváth László (középen) tartott tájékoztatott.

személyében. Jelenleg közel
az 50 %-os a készültségi szint,
lassan tető alá kerül és a belső
terek kialakítása is megtörténik. 1725 m2-en szabványos
kézilabda-pálya lesz kiépítve, 150 férőhelyes nézőtérrel, hiszen ez egy munka-

csarnok, nem sportaréna.
Négy öltöző lesz, egyenként
20-20 fő kiszolgálására, egy
75 m2-es konditerem. Kívül 48
gépjármű befogadására alkalmas parkoló kerül kialakításra.
dj

Június közepén nyit a megújult kemping
folyosókkal párhuzamosan, míg a régi szauna helyén új mosoda
kapott helyet. A panzió recepciója is teljesen megújult.
Horváth László polgármester arról beszélt, hogy keresett ez a
turisztikai szolgáltatás a hazai és külföldi vendégek körében
egyaránt. A négycsillagos kempingben 128 igényes, jól kiépített
parcella várja az érkezőket, akik közvetlen átjárással közelíthetik
meg a termálfürdőt. Vigh László arról is beszélt a sajtóbejáráson,
hogy Zala megye a harmadik helyen áll a megyék rangsorában a
koronavírus elleni beoltottságot tekintve. A minél nagyobb átoltottság azért fontos, hogy minél előbb nyithasson a gazdaság és a
munkaerő is helyben maradjon.

Balról Németh Ferenc, a kemping vezetője, Horváth László,
Kárpáti Zoltán és Vigh László a bejáráson.

Lentiben június 18-án nyit kit a megújult termálkemping és a
panzió.
A megvalósult fejlesztéseket nemrég Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos is megtekintette Horváth
László polgármesterrel.
Kárpáti Zoltán, a létesítményt üzemeltető Lenti Gyógyfürdő
Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a kemping felújítása az első
mérföldkőhöz érkezett, a fejlesztés közel 50 millió forintból valósult meg. A munkák érintették a víziközmű-rendszert, megtörtént
az elektromos és a szennyvízhálózat korszerűsítése, a tűzivízhálózat fejlesztése, s a földfelszín fölött kialakították az új közműcsatlakozási pontokat az egyes parcellákhoz. A kempinghez
tartozó termálpanzió 15 szobáját is megújították a közlekedési

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
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

2021. június

3

Lenti és Vidéke

Az 5 milliós beoltotti létszám korszakhatár volt
Interjú dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával
Az ötmilliomodik beoltott
után Magyarországon a járványügyi intézkedések nagy
részét feloldhattuk. Ez óriási
eredmény: a szabadságunkat lényegesen előbb nyertük vissza,
mint a legtöbb ország Európában. Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott – aki a Zala Megyei
Védelmi Bizottság és a Zala
Megyei Oltási Munkacsoport
elnöke is egyben – a megyében zajló oltások menetének
jelenlegi állásáról, eredményeiről adott interjút lapunknak.
– A magyar oltási programban a kormányhivatalok
nagyon fontos szerepet töltöttek be. Hosszú ideig a védekezésben résztvevő szervek közti
koordináció, az elvégzendő
feladatok végrehajtásának megtervezése, így például az oltóanyagok elosztása, valamint az
Országos Oltási Munkacsoport
felé történő visszacsatolások
tették ki a napi munkavégzésünk nagy részét. Minderre
azért volt szükség, hogy az
oltási folyamatot a lehető leggyorsabban lehessen elvégezni. A járvány lassítása érdekében a legtöbbet a szigorítások,
óvintézkedések
betartásával
tehettünk, de a társadalmi szintű védettség megvalósításához
az igazi áttörést a védekezésben a vakcina megjelenése
jelentette. Az emberéletek védelme mellett a fokozatos újranyitás is az oltási tempó
függvénye volt – hangsúlyozta
dr. Sifter Rózsa.
– A Zala Megyei Oltási
Munkacsoport
vezetőjeként
megelégedéssel tölt el, hogy
Zala megyében az országos
aránynak megfelelően az oltásra regisztráltak több mint 90
százaléka már legalább az első
oltását megkapta. Az oltási
hajlandóság tekintetében is folyamatos emelkedést tapasztalhattunk Zalában, és a 16-18
évesek részvételi eredményei
is azt mutatják, hogy a fiatalok
is elfogadták: valóban a vakcina az egyetlen megoldás a
vírus legyőzésére.

– Amikor a járvány második hullámában – tavaly novemberben – az újabb védelmi
intézkedések bevezetésére volt
szükség, nem tudhattuk előre,
mennyi ideig fogjuk az életünket a vírus szorításában élni
– idézte fel az elmúlt időszak
történéseit a kormánymegbízott. – A járvány kitöréséhez
képest annyival kedvezőbb
volt a helyzetünk, hogy már
tudtuk, mivel állunk szemben.
A számunkra meghatározott
feladatokat a legjobb képességünk szerint oldottuk meg. A
tesztelések után hamarosan
minden az oltásszervezésről
szólt, amiben a korábbiaknál is
nagyobb felelősség hárult a
megyei kormányhivatalokra.
Az elmúlt hónapokban nagy
utat tettünk meg, amely hatalmas kihívásokat és megoldandó feladatokat adott, de nem
hátráltunk meg ezektől. Az a
cél vezérelt bennünket, hogy a
legeredményesebben, leghatékonyabban közreműködjünk
abban a munkában, ami egyszerre szolgálja az emberek
érdekét, védi az egészségüket
és visszaadja az őket megillető
szabadságot – részletezte a
védekezésben nyújtott kormányhivatali szerepvállalást dr.
Sifter Rózsa.
– A beoltottak számának
növekedésével – a kormány
döntései következtében – az
első fontos mérföldkőhöz érkezve először a kereskedelmi
egységek nyithattak ki, majd a
fokozatos újranyitás révén a
vendéglátóipari-, turisztikai-,
sport- és kulturális szektorban
is újraindulhattak a szolgáltatások. Az 5 milliós beoltotti
létszám azonban valódi korszakhatárnak tekinthető, ugyanis a normálishoz közeli életünket kaptuk vissza azáltal,
hogy többek között a kijárási
korlátozást, a közterületi maszkviselési kötelezettséget eltörölték, újra tarthatóak családi és
magánrendezvények, lakodalmak, szabadtéri események.
Tudni kell azonban, hogy bi-

Az oltás felvétele érdekében regisztráljon a www.vakcinainfo.gov.hu
oldalon és foglaljon időpontot a www.eeszt.gov.hu felületen.

Dr. Sifter Rózsa: – Köszönet
jár Zala megye lakosságának.

zonyos korlátozások életben
maradnak, amelyek alól csak a
beoltottak vagy a fertőzésen
átesettek kaphatnak felmentést. Például a zárttéri, így a
zenés-táncos rendezvények továbbra is csak védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára tarthatóak – sorolta a
legfrissebb kormányzati intézkedéseket a kormánymegbízott.
– A megyében zajló, általunk koordinált oltási folyamatról elmondható, hogy április végéig a háziorvosok komoly oltásszervező feladatot
láttak el annak érdekében,
hogy pácienseiket behívásos
rendszer szerint a háziorvosi
praxisokban oltásfelvételre beütemezzék. De természetesen
ennél sokkal összetettebb munkát végeztek, hiszen például az
említetteken túl a kórházi oltópontokon és a kijelölt szakrendelőkben megvalósult oltások érdekében ők egyeztettek betegeikkel és tájékoztatták őket a vakcinák felvételével kapcsolatos tudnivalókról. A kórházak egészségügyi
szakszemélyzete szintén kiemelkedő munkavégzésről tett
tanúbizonyságot az elmúlt hónapokban. Április 23-tól az
oltási folyamatokat már online
oltási időpontfoglaló is segíti,
amely egyfelől a szervezés ter-

hét veszi le a háziorvosokról,
másrészt a még be nem oltott,
előzetesen oltásra regisztrált
személyek részére lehetővé
teszi, hogy az általuk kiválasztott kórházi oltópont valamelyikére, az általuk preferált
oltóanyag felvétele érdekében,
tetszőleges időpontot foglaljanak – tájékoztatott a kormánymegbízott.
– A beoltottság növekedése
mára a védelmi intézkedések
fokozatos és lépcsőzetes feloldását eredményezte, amivel
visszatérhet a teljes és megszokott, korlátozásoktól mentes
mindennapi életünk. Szó szerint fellélegezhettünk a pünkösdi hétvégén, amikortól az
utcán végre maszk nélkül sétálhattunk és nyitva táblákkal
fogadtak bennünket a mindennapjaink fontos helyszínei.
Hogy ne álljon fenn a veszélye
annak, hogy a szabadabb életünket ismét elveszítjük, nagyon fontos, hogy aki még
nem tette, az oltassa be magát.
Ne felejtsük el: a vakcina egyrészt egyéni védelmet nyújt,
megóv a súlyos fertőzéstől, a
kórházba kerüléstől, esetlegesen a vírus legrosszabb következményétől, de közösségi védelmet is nyújt, hiszen megakadályozza a járvány terjedését. A nyaralások, utazások
időszaka jön, erre határ menti
megyeként fokozott figyelemmel kell lennünk, ugyanis mint
tudjuk, Európában az átoltottság mértéke a kevésbé sikeres
járványkezelés miatt egyelőre
alacsonyabb, mint nálunk, Magyarországon. Bízom benne,
hogy az egyéni fegyelem továbbra is megfontolt életvitelre, a személyes felelősség
pedig a vakcina nyújtotta védelem fontosságára inti az
embereket. Ezúton is köszönet
illeti a Zala megyei lakosságot a védelmi intézkedések betartásáért, türelmükért,
együttműködésükért a mögöttünk álló nehéz időszakban –
zárta gondolatait dr. Sifter
Rózsa.

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal támogatásával
jelenik meg
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Klímavédelem regionális szinten
Határon átnyúló klímavédelem – a 24 városszövetség régiójának, városainak együttműködése az energia- és klímavédelmi
eszközök-módszerek moduláris, rugalmas alkalmazásán keresztül. Így fogalmazhatnánk meg tömören Weizer Energie (ausztriai
vezető partner), Lenti Város Önkormányzata (projektpartner)
most induló együttműködését. A projekt költségvetése: 308 690
ezer euró.
A közelmúltban tartott online konferencián kiderült, a stratégiai partnerek különböző, elméleti és gyakorlati tapasztalatokkal
rendelkeznek már a kommunális energiagazdálkodási és
klímavédelmi intézkedések, valamint a megfelelő intézkedések
kivitelezése és monitoringja terén. A megújuló energiaforrások
hasznosítása mind a Lentiben található geotermikus, mind a
Weiz-i pellet alapú távhőrendszer esetében a széndioxid semleges energiahordozóval működő fűtési rendszerek fontos eleme.
A projekt az energia- és klímastratégiák, akciótervek helyi,
regionális közintézmények számára releváns, rendelkezésre álló
módszereket, eszközöket gyűjti és kapcsolja össze. A cél a gazdasági és lakóépületek, valamint a közlekedés energiaellátásának
és a klímasemleges intézkedések fenntarthatósága, valamint a
nemzeti és európai klímacélok elérése. Erre irányul magyar és
osztrák kisvárosok határon átnyúló együttműködése.
Az eseményen Ervin Eggenreich Weiz és Horváth László
Lenti polgármestere köszöntötték a résztvevőket és számoltak be
a témában már elért eredményekről.
– A Lentiben megvalósuló a – földgázfűtés kiváltására irányuló – geotermikus rendszerrel 10 intézmény fűtése lesz meg-

A projektpartner, Weiz város.

oldva, a klímavédelmi szempontok messzemenő figyelembevételével – hangzott Horváth László előadásában. – Az előbbi
előírások betartását segítik a közelmúltban a városban kiépített
elektromos töltőállomások és a kerékpárutak felújítására, további
építése érdekében indított beruházásaink.
A projekt keretében az arra leginkább alkalmas klímavédelmi
eszközök megvalósítására kerül sor Weiz és Lenti modellvárosokban. További cél a határtérség városai számára egy
átfogó energiagazdálkodási és klímavédelmi terv kidolgozása.
dj

A hívek segítségére is számítanak
Átépítenék a feljárót, biztonságossá és akadálymentessé tennék

Németh Csaba mutatja a tervezett felújítás helyszínét.

Pákán a helyi templom
oldalsó bejáratához vezető betonlépcső és járda helyett
akadálymentes feljárót építene
a helyi egyházközség. A munkálatokhoz szükséges összeg
egy része már rendelkezésre
áll, de a teljes beruházáshoz
nem elég, ezért kérik a hívek
segítségét.

– A templomot nem lehet
munkagéppel,
járművekkel
megközelíteni, amire szükség
lenne, hiszen egy több mint
300 éves épületről van szó,
időnként szükség van javításokra – mondta Németh Csaba
plébános. – Gesztenyefáink is
közel 150 évesek, ápolásukhoz szakemberek segítségét

vesszük igénybe. Emellett az
évek során megkopott, balesetveszélyessé vált a betonlépcső és a járda, télen nehéz
letakarítani, ezért ideje lenne
átalakítani ezt a részt. Terveink
szerint a lépcsőt megszüntetjük, felszedjük a betonlapos
járdát. A lépcső helyén enyhén
emelkedő feljárót alakítanánk
ki, ezzel az akadálymentesítés
is meg lenne oldva, a járdát
pedig kiszélesítenénk, hogy
nagyobb járművek is el
tudjanak jutni akár a templom
ajtajáig. Térköves burkolatot
tervezünk, hiszen műemléki
környezetről van szó, vagyis e
szabályoknak is meg kell felelnünk.
A plébános azt is elmondta, hogy egy jólelkű adományozónak
köszönhetően
sikerült a templomkertben a
fákat szakszerűen visszavágni, de szeretnék folytatni a
munkát, rendezni a terepet,
úgy, hogy a templomkert közösségi kertté alakuljon. Pa-

dokat is helyeznének ide, hogy
akár a szentmise után leülhessenek, beszélgessenek a
hívek. A templom mögötti
meredek oldalt pedig elegyengetnék.
– A szombathelyi püspökségtől kaptunk már egymillió
forint vissza nem térítendő
támogatást, illetve a környékbeli települések vezetői, a kedves hívek is hasonló összeggel
hozzájárultak már a munkálatokhoz, de összesen 3,5-4
millió forintra lenne szükség a
tervezett átalakításhoz. Ezért
gondoltuk, hogy a közvéleményhez fordulunk egy kéréssel, hogy akik tudják, vagy
kötődnek ehhez a templomhoz, azok támogassák tervünket.
Németh Csaba arról is beszélt, hogy a közösségi ház
felújítását is szeretnék befejezni, erre a célra pályázatot nyújtottak be a Magyar Falu Program egyik kiírására.
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Rendhagyó borverseny Lentiben
Megtartotta borversenyét a
Lenti Kertbarát Kör Egyesület.
A bírálatról Röszler Attila
egyesületi elnököt kérdeztük:
– Nagyon hiányzott a tagságnak, hogy a hosszú járványügyi szigorítások miatt
valamilyen programot tudjunk
szervezni, jelen versenyünk is
az előírások figyelembevételével kerül megtartásra. Zártkörű, tehát nincsenek itt a
termelők, csak a zsűri tagjai és
a kiszolgáló néhány tagtárs. Az
58 mintából 37-et tagjaink

hoztak, szlovén partnereinktől,
Csentéből és Dobronakból 10
bor érkezett, illetve Tormaföldéről 5 és Rédicsről 6 nedűt
minősíttettek. Hagyományosan
márciusban tartjuk az egyesületi borbírálatunkat, most csak
későbbi időpontra tudtuk kitűzni, ez is az oka annak, hogy
nem neveztek a gazdák annyi
mintával, mint korábban.
Elegendőnek tartották a
szervezők egy négytagú zsűri
munkáját, akik a pontszámok
alapján 9 arany, 37 ezüst, 6
Munkában a zsűri.

Balesetmegelőzési akció
Lentiben is megtartották májusban a „Zebra terv” elnevezésű balesetmegelőzési akciót, mely során elsősorban a közlekedésbiztonsági szempontból indokolt gyalogátkelőhelyeknél
voltak jelen a rendőrök napközben.
A város több olyan forgalmasabb helyszínén is megjelentek
a rend őrei, mint a Kossuth út és Akácfa utca kereszteződése,
ahol a Rédics felé közlekedőkre figyeltek, a Spar Szupermarketnél a lentikápolnai városrész felé, a Vörösmarty utcában
pedig a Kossuth út irányába haladókat ellenőrizték.
A Lenti Rendőrkapitányság illetékességi területén lebonyolított közlekedésbiztonsági akcióval kapcsolatosan Komláti
Beatrix r. őrnagy, a Lenti Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztályának vezetője elmondta, hogy Magyarország
közútjain a statisztikák szerint évente közel 2500 gyalogost
érintő közúti közlekedési baleset történik, aminek következtében 150 ember veszti életét. A balesetekben érintett 2500
gyalogosból mintegy ezret kijelölt gyalogos-átkelőhelyen ér
baleset. A kijelölt gyalogátkelőhelyeken történt gyalogos
elütések mintegy 2,5 százaléka halálos kimenetellel zárul.
– Ezen közúti közlekedési balesetek okai a gyalogosok
részéről a figyelmetlenségből adódó hirtelen úttestre lelépés, a
gépjármű vezetők részéről pedig a tilos jelzésen, tiltott helyen
való áthaladás, illetve a helytelen sebesség megválasztásából
bekövetkező rövid féktávolság miatti ütközés – magyarázta
Komláti Beatrix. – A „Zebra terv” elnevezésű balesetmegelőzési akcióval szeretnénk felhívni a gépjárművezetők figyelmét
arra, hogy kellő óvatossággal, figyelemmel és mérsékelt sebességgel közelítsék meg az olyan helyeket, ahol gyalogosok hirtelen megjelenésére lehet számítani, valamint a gyalogosokat is
szeretnék figyelmeztetni a körültekintő és szabályos
gyalogátkelőhelyen történő áthaladásra.

Zebraterv Lentiben is. Jobbra Balogh Katalin főtörzsőrmester
ellenőrzi Klucsik György adatait a Kossuth úton, mellette
Komláti Beatrix, balra Mesics Ildikó törzszászlós.

bronz minősítést osztottak ki,
és hatot oklevéllel jutalmaztak.
Az ezüst minősítés nagy része
közel állt az arany alsó határához, így nézve jó eredmények születtek, hiszen a bronz
és oklevél minősítések száma
elenyésző. Két vándorserleg is
gazdára talál majd a díjkiosztón, amit későbbi időpontban
tartanak. Egy a „nagy arany”
kategóriában, ezt az a gazda
kapja a lenti egyesület tagjai
közül, akinek nedűje a legmagasabb pontszámot érte el.
A másik a „Város bora”, mely

a három legtöbb pontszámot
kapott bor közül kerül majd ki.
Röszler Attila érdeklődésünkre az egyesület további
terveiről is beszélt:
– Tervezünk előadást az
őszi talajmunkákról, illetve a
cefrézési ismereteket is szeretnénk szakmai rendezvényen
feleleveníteni gyakorlati bemutatóval. Reméljük, hogy kirándulni is el tudunk menni
nyáron, novemberben pedig
Márton-napot is megünnepelnénk.
dj

Faluszépítés Szíjártóházán
Az elmúlt hónapban Szíjártóházán az önkormányzati
képviselő-testület és még néhány lelkes helyi közreműködő munkájának köszönhetően szépült tovább a faluház
környéke. Lassan növő örökzöldeket, nyírfákat és egy
japán juharfát ültettek itt.
A környezetszépítő program folytatásaként vágták ki a
faluház környékén az elöregedett tujákat, és ültettek a
helyükre új növényeket. Bán
Lajos, a mintegy 30 fős hetési
falu polgármestere elmondta:
az idei feladatok között szerepel, hogy a faluház melletti
kiülőhöz lámpákat helyeznek
ki, valamint az épület környékét növényekkel csinosítják, és a településhez tartozó
Hetés kapujánál is pótolják a
kivágott fákat. Most a falu
központjába 22 gömbtuját,
valamint 6 nyírfát és 1 színes
levelű japán juharfát ültettek
ki. A faluházzal szemközti
önkormányzati területre ke-

Bán Lajos a faluház előtti területen az újonnan ültetett
nyírfákkal.

rültek a nyírfák, hogy oda ne
lehessen bejárni autóval.
A polgármester elmondta:
ezeket a fajtákat könnyű gondozni, és a tuják nem nőnek
magasra, így nem takarják ki a
kultúrházat, illetve formára is
vágják majd az örökzöldeket.
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Hagyomány és fejlődés
A falusi fotózás hagyományát idézték fel nemrég Bödeházán.
Bödeháza jelmondata: hagyomány és fejlődés. Ennek a
gondolatnak a jegyében tervezte meg a község képviselőtestülete a nyitott téren, a
kultúrpajtában tartott eseményt
a járványhelyzet miatt ismét
elmaradó szokásos Hetés vendégül lát! programja helyett.
– Háromórás idősávon belül érkezhetett a falu lakossága, ahol a régi megszokott
falusi fotózást idéztük fel –
tudtuk meg Bedő Andrea polgármestertől. – Régen, amikor
nem voltak mobiltelefonok,
fényképezőgépek a családokban, fényképész érkezett a
falvakba, felállította a díszletet

és aki szeretett volna fényképet, emléket készíttetni, az csinosan felöltözött, és elment
fotózkodni, így készültek nagyanyáink gyönyörű portréi. Mai
modern korunkban sokan fotóznak, sok fotó, szelfi készül,
de nem hívjuk elő őket, és
csak valamilyen digitális adathordozón várják, mikor nézzük meg őket.
A fotózásra a helyiek biztosították a kellékeket, összehordtak a kultúrpajta alá népi
mintás padot, hatalmas virágcsokrot, bőröndöt, gyertyatartót, képkereteket, labdát,
kerékpárokat, sőt a falugondnok, Baranyai János elhozta
otthonról az egyik kézhez
szoktatott tyúkját és előkerült
a falu kutyája, Pityör is. Bollér

A képen a falusi fotózás résztvevői.

Krisztina fényképész több száz
képet készített, melyből családonként kettőt nyomtatásban is
megkapnak a lakók, s mivel az
okos falvak irányába törekszik
a falu, az eredeti digitális felvételekből mindenki annyi papírképet készíttethet, amennyit
szeretne. A település a képeket

felhasználja településmarketingre, melyhez minden jelenlévő hozzájárult.
A jó hangulatú fotózás után
a nyitott közösségi térben ezen
a napon a csocsóasztal is használatban volt, a kemencében
pedig langali sült a megéhezett
portréalanyoknak.

Kihasználta a járványhelyzetet
Jánosi Péter lovászi helytörténeti írásai
Helytörténeti minisorozatot
jelentetett meg internetes oldalán Jánosi Péter lovászi
lakos a pandémia idején. 10
részes sorozatáról, a meghatározó szülői háttérről és az
esetleges folytatásról is beszélgettünk.
– Az ötletem a vírushelyzetnek volt köszönhető, rengeteg idő támadt hirtelen, és a
saját szórakoztatásomra késztettem el a sorozatot, amely
aztán igencsak látogatottá vált
– kezdte az előzményekkel a
szakirányú diplomával rendelkező fiatal. – Édesapám, Jánosi Ferenc már mélyebben
beleásott, kiadványokat is
megjelentetett a témában, azt
is mondhatnám, hogy én ebben
a körben nőttem fel, így kellő
fogékonyságom volt a múlt
vizsgálatára.

– Rengeteg téma van
még, amelyekből lehetne szemezgetni, jómagam az érdeklődésemnek megfelelőket
válogattam ki a leírásokhoz.
Az írások sikerét látva még
apa is hozta az újabb témákat,
lehet folytatás, mert érdekelnek például az ŐrségGöcsej vidék néprajzi sajátosságai is.
– Ki lehetne emelni a tíz
téma közül valamelyiket, ami
mélyebben megfogott?

– Például a tekézőket…
Ságh Pali bácsi úttörője volt a
helyi tekesportnak, amely aztán világbajnokot is hozott
Nagy László személyében.
Megemlíteném még László
Pali bácsit, aki a magyar horgászatban tette le névjegyét az
Amúr kifejezéssel, névadással.
Aztán itt van Papp Simon, aki
az olajipar óriása, nélküle nem
lett volna lovászi, de Zala
megyei olajipar sem.
dj

Jánosi Péter

– A minisorozat része volt
például a helyi tekézők rövid
története, a Papp Simon ipartelep, a romkápolna, a helyi
hősök. Maradt-e még téma,
milyen gazdag ebből a szempontból a falu?

www.zalatajkiado.hu
A felső sorban balról a 2. Sütő László, a 3. Nagy László és a
4. Bali József, a három, Lovásziból a Fradihoz került játékos.
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Szabadidőpark létesül Tormaföldén
Tormafölde önkormányzata
2020-ban a Magyar Falu Program pályázatán sikeresen szerepelt játszótér felújítása és
szabadidő park kialakítására –
tudtuk meg Kondákor József
polgármestertől.
– Az elképzeléseimben már
2013-ban megfogalmazódott
ezen a helyszínen a park létre-

hozása – emlékezett vissza korábbi terveire Kondákor József. – Ez most megvalósul,
hiszen a munkálatok elkezdődtek és június végére be is
fejeződnek.
– Hol lesz a park?
– A Dél Zalai Erdőtáj kerékpárút vonal mellett helyezkedik el olyan részen, melyen

Századik születésnap
Az épülő – első – pavilon.

Erzsi néni a tortával, a háttérben egyik lánya, Kovács Sándorné.

A zalabaksai Kolping Idősotthon lakójaként köszöntötték
100. születésnapján Tóth Ferencnét, Erzsi nénit a közelmúltban.
– A születésnap kiváló alkalom arra, hogy kifejezzük a
hálánkat, megbecsülésünket, hogy tisztelettel álljunk itt egy
100. évét megért lakónk előtt – hangzottak Ábrahám Csilla, az
intézmény vezetőjének születésnapi gondolatai.
– Sokan megközelítették már ezt a kort, de még nekem sem
volt szerencsém 100 éves matrónát köszönteni itt, az intézmény
falai között – kezdte köszöntőjét Horváth Ottó, a település
polgármestere. – Zalabaksa közössége nevében jó egészséget
kívánok és boldog családi ünneplést majd a szerettei körében.
Erzsi néni két és fél éve az otthon lakója, ahol nagyon jól
érzi magát, beilleszkedett az új közösségbe. A polgármester egy
csokor virággal és tortával köszöntötte az ünnepeltet, majd a
lakók ezen alkalomra verbuválódott kórusának meglepetés dala
következett és a 100 éves feliratú torta átadása.
Tóth Ferencné 1921. május 21-én született a Veszprém megyei Városlődön. Lentiből származó férjével Tornyiszentmiklóson telepedtek le. Aktív évei alatt háztartásbeliként gondoskodott családjáról, férje pedig kőművesként dolgozott. Erzsi
nénit a családja másnap otthonában köszöntötte fel, ahol
ugyancsak meglepetésként két lánya, négy unokája, hét dédunokája és egy ükunokája várta. Itt Bene Nándor polgármester
adta át a kedves szavak és ajándék mellett Orbán Viktor miniszterelnök üdvözlő oklevelét is.
dj

a kerékpárosok, turisták eddig
is előszeretettel pihentek meg.
Célunk az, hogy a településen
áthaladó vagy az oda érkező
turistákat, látogatókat, akár a
helyi lakosságot egy igen impozáns park fogadja és a gyönyörű virágos környezetben megpihenve folytathassák útjukat.
– Milyen építmények lesznek a parkban?
– Épül egy pavilon, amit
sétány vesz majd körül. A sétány mellett egyedi padok, szemetesek kerülnek elhelyezésre.
Autós és kerékpáros parkoló is
kialakításra kerül. Felújításra
kerülnek a még használható

játszótéri elemek és két új
játékkal is bővülne a játszótér.
A munkálatokat nehezíti a sok
eső, a földmunkák költsége is
többszöröse a tervezettnél, mivel 2018-ban, az akkori testület időszakában 1000-1500 m3
beton, aszfalt, tégla törmeléket
ásattak itt el. Ahhoz, hogy
virágokat, cserjéket lehessen
ültetni a parkban, talajcserére
van szükség. A park fejlesztésére gondolva újabb pályázatot nyújtottunk be és sikeres
szereplés esetén két kiállító
pavilonnal, valamint vizesblokkal bővülne a park.
dj
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Égtek az őrtüzek szerte az országban!
zeket a Nemzeti Összetartozás
Napján.
– Emlékeznünk kell a trianoni kastélyban 101 évvel ezelőtt történtekre, nem feledhetjük a bennünket ért igazságtalanságokat – hangzottak a képviselő szavai. – Nem feledhetjük el a határon túl élő nemzettársainkat, fontos, hogy megmaradjon ott a magyar nyelv,
fontos, hogy magyar édesanya
magyar gyermeket szüljön,
fontos a kultúránk, amit ott
őriznek, ezért támogatjuk,

hogy óvodák, bölcsődék, iskolák újuljanak meg, mert oda
magyar gyermekek fognak
járni.
A rendezvényen részt vett a
megye több közéleti személyisége, intézményvezetője, határon túli és a térség településeinek polgármesterei, képviselői, többek között Balaicz
Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, Horváth Ferenc szlovén parlamenti képviselő és
Máthé László lendvai főkonzul.
dj

Vigh László meggyújtja a máglyát.

Őrtüzzel és országos felhívás közzétételével hívta fel a
figyelmet a Nemzeti Összetartozás Napjára Vigh László országgyűlési képviselő június
3-án Rédicsen. Az ünnepi
megemlékezés a Páli Zoltán
plébános által celebrált közös
imádsággal kezdődött, majd

Soós Endréné, Rédics polgármestere köszöntötte a megjelenteket. A folytatásban Vigh
László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos tette közzé
felhívását, miszerint megkéri a
határok melletti települések
polgármestereit, képviselőket,
hogy gyújtsanak hasonló őrtü-

A megemlékezők Rédicsen.

Kistraktor
Kerkakutasnak
Kerkakutas a sikeres pályázatnak köszönhetően, a Magyar Falu Program támogatásából fűnyíró kistraktorhoz
jutott.

Kámán László polgármester
képviselői csapatával az eszköz
beszerzése után rendezettebb
településképet biztosít az itt
élők számára.
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Tisztesség és etika
Egy ingatlanvásárlási-visszavásárlási ügynek indult, aztán
hamar túlnőtt ezen. Kiadónk részletesen foglalkozott a Zalaszentgróti Önkormányzat és a Dr. Czeglédy és Társai Ügyvédi
Iroda között létrejött szerződéssel (a témával kapcsolatos írások a
www.zalatajkiado.hu oldalunkon megtalálhatók – a szerk.), ami
után levélváltás alakult ki Baracskai József zalaszentgróti polgármester és szerkesztőségünk között.
Hogy miért lehet érdekes és tanulságos e történet a megye
más részén élő olvasók számára? Mert előfordulhat, hogy holnap
már e térségben is hasonló jelenséggel szembesülhetünk. Az
ellenzék ugyanis csak azt a demokráciát tudja elfogadni, ami neki
tetsző. Ha valaki azzal ellentétes véleményt fogalmaz meg, akkor
előkerülnek a szokásos szólamok a megalapozott érvelések
helyett. Jön a mellébeszélés, a ferdítés, a hárítás… Folytatódjon
tehát a szentgróti történet, ami nem csak a Zala-parti kisvárosra
jellemző! Május 20-án a következő levelet küldtük Baracskai
Józsefnek, Zalaszentgrót polgármesterének:
„Olyan információ jutott el szerkesztőségünkbe, hogy szívesen venné a Demokratikus Koalíció, ha Ön indulna a 2022-es
országgyűlési választásokon Zala megye 2. számú választókerületében. Van valami reális alapja ennek a hírnek, vagy
csak az ilyenkor szokásos – választások előtti – találgatásokról
van szó?”
Várom válaszát, amit előre is köszönök.
Időközben megérkezett a válasz, amit az alábbiakban közlünk:
„Ha Önben van egy kis tisztesség és jelent Önnek valamit az újságírói etika, akkor most nem ebben az ügyben keresett volna meg,
hanem lehetőséget biztosít, hogy a Szentgrót és Vidéke című kiadványban megjelent, az önkormányzatot és személyemet érintő témákban megkérdezze az érintetteteket, jelen esetben engem is. Ön ezt
nem tette meg! Ezért felszólítom, hogy haladéktalanul keressen
fel és biztosítsa az önkormányzat vezetőjének is az álláspontja
kifejtését az érintett ügyekben, a kiegyensúlyozott tájékoztatás
jegyében. Ellenkező esetben Önnel, mint újságíróval való kapcsolatomat véglegesen lezárom. Ennek tükrében még válaszolok
erre a kérdésére.
Valóban rengeteg megkeresést és felkérést kaptam magánszemélyek, önkormányzati vezetők, közéleti személyiségek, szervezetek, – többek közt a második legnagyobb magyar politikai párt
a Demokratikus Koalíció – részéről is azzal kapcsolatban, hogy
induljak el a 2022-es országgyűlési választásokon. Megtisztelő ez
a fajta kiállás, amiben minden bizonnyal része van, hogy közel
két évtizede szolgálom az itt élőket. 2002 óta önkormányzati képviselőként, 2006 és 2010 között a Regionális Fejlesztési Tanács
tagjaként, majd 2010-től a Magyar Országgyűlés képviselőjeként
ismerem és látom azokat a problémákat és lehetőségeket, melyek
helyes értékelésével tovább tudnám segíteni a térségünket. Mégis
pályafutásom legfelemelőbb időszakasza 2010-ben, Zalaszentgrót
város polgármesterének történő megválasztásával kezdődött el,
amelyet az emberek bizalmából már 11 éve töltök be. Számtalan
sikert értünk el ezen időszak alatt és még rengeteg tervünk van,
amit közösen az itt élőkkel meg tudunk valósítani. Megtisztelő
volt országgyűlési képviselőnek lenni, de a továbbiakban is Zalaszentgrót város polgármestereként kívánok dolgozni. Ennek ellenére minden segítséget, támogatást megadok annak a jelöltnek,
aki biztosít afelől, hogy a sokak Magyarországát fogja képviselni,
a kevés kiválasztottal szemben, aki azon dolgozik, hogy visszaadja az önkormányzatokat az ott élőknek, aki segít megállítani a
közpénzek magánzsebbe vándorlását, akinek fontosabb az egészségügy és az oktatás, mint a határon túli stadionok építése, aki
partnernek tekinti az önkormányzatokat és nem a kivéreztetésükhöz asszisztál, aki valódi képviselője lesz a térségnek lesz és
nem helytartója, aki a kiegyensúlyozott tájékoztatás híve,
szemben az egyoldalú, a tényeket hamis színben feltüntető lakájmédiával, aki az emberek boldogulása céljából élni szeretne a
hatalommal, nem pedig visszaélni. Az ilyen jelöltet kívánom
támogatni politikai hovatartozástól függetlenül.
Tisztelettel: Baracskai József
Ui: Levelem leközlését kizárólag teljes terjedelmében változtatás nélkül engedélyezem.”
Természetesen úgy illik, hogy válaszolunk a levélre, Baracskai úr felvetéseire:
„Köszönöm a válaszát. Azt írta, hogy levele közlését változtatás nélkül engedélyezi. Tudja, nincs szükségem az ön engedélyére, sőt senkiére, mert nem szoktam változtatni a nekem küldött, közlésre szánt leveleken.
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Én nem változtam. Utána nézhet. Soha nem voltam egyetlen
pártnak a tagja, még akkor sem, amikor a Zalai Hírlapnál dolgoztam. Pedig ott elvárták. Hiába… Ez a helyzet most is.
Ön viszont volt már néhány politikai formáció tagja. Úgy
tudom, hogy Szentgróton a Fidesz-szervezet alapítói között
szerepelt. Aztán jött az MSZP, a Szentgrót Most választási
árnyékszervezet, s most a Demokratikus Koalíció. Természetesen
mindig meg tudta indokolni, hogy miért váltott. Nem Ön hagyta
el a pártját, hanem a pártja önt. Igazán szellemes indoklás.
Egy kis tisztességet hiányol belőlem… Újságírói etikára hivatkozik. Tudja, nem hiszem, hogy önnek és globalista elvtársainak kellene kioktatni engem tisztességből és etikából. Ettől
önök messze állnak. Akár a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció, akár a többi ellenzéki párt.
A levele stílusa nem túl gördülékeny, s tele van közhelyekkel.
Olyanokkal, amikkel korábbi leveleiben nem találkoztam. Talán
igaz, hogy ön ilyen esetekben csak egy közigazgatásban jártas
hölgy magyar férfi hangja? Lehet, hogy most is célszerű lett volna felkérni egy kis közös munkára a levél megfogalmazásakor.
Mert így, ezekkel a közhelyekkel nem tudok mit kezdeni. Még
kérdéseket sem tudnék igazán feltenni Önnek, mert nem tud konkrét válaszokat adni. Az pedig – már megbocsásson – arcátlan
dolog, hogy a zalaszentgróti televízió kamerája előtt ad kitérő
válaszokat kérdéseimre. (Ön egyébként a városi tv-t is irányítja?)
Én azt kérem, hogy írásban feltett kérdéseimre adjon írásban
választ a szentgróti ingatlanvásárlási - visszavásárlási ügyben. Ez
szerintem korrekt ajánlat. A szó ugyanis elszáll, az írás viszont
megmarad. Nálam is.
Ön nincsen abban a helyzetben, hogy engem erkölcstanból
oktasson. Nincs, mert félrevezette a zalaszentgróti polgárokat a
választási kampányban. Én inkább szégyellném magam, mint
prédikálnék az ön helyében.
Ami pedig a sikeres városvezetését illeti: ön egy jó kondícióban lévő város vezetését vette át 2010-ben. S ez nem az ön
érdeme. Az ön regnálása alatt hány munkahely szűnt meg és hányat teremtett ön a városban?
S érdemes azt is megvizsgálni, hogy az elmúlt 10 évben
mennyivel csökkent a város lakossága, hány vállalkozás vitte el
székhelyét Szentgrótról. Tovább megyek: az antidemokratikus
Fidesz-kormányzás időszaka alatt is szépen jutott állami pénz
Zalaszentgrótnak. A város azonban mégsem fejlődött úgy, ahogy
ezt remélték sokan az itt élők közül. Vajon miért? Meddig lehet
mindent a Fideszre kenni?
A 2018-as parlamenti választáson a Fidesz-KDNP jelöltje,
Manninger Jenő négy és félszer több szavazatot kapott Zalaszentgróton, mint a Demokratikus Koalíció várományosa, Kovács Viktória. Aztán a következő évi önkormányzati választáson
ismét ön lett a polgármester, mert a Fidesz – nem tanulva a
korábbi hibából – most sem tudott megfelelő ellenjelöltet állítani.
Másrészt ön nem játszott nyílt lapokkal, függetlennek állította be
magát, a látszatra ügyelve azonban megjelöltek egy árnyékszervezetet, a Szentgrót Most-ot.
Levelemet változtatásokkal is közzé teheti a közösségi
oldalán, vagy akár az önök – szereti használni ezt a kifejezést –
lakájmédiájában, a Szentgróti Hírekben. Engem nem zavar.
Rövid távon félre lehet vezetni az embereket. De mi lesz később?
Hasonlóan zárom levelem ahhoz, ahogy ön kezdte: Ha önben
van egy kis tisztesség és jelent önnek valamit a politikusi etika,
akkor a hírhedt őszödi beszéd elhangzásának tizenötödik évfordulóján eszébe sem jutna ilyen levelet írni. Ön olyan csapatban
játszik, amelynek a vezetője másfél évtizeddel ezelőtt beismerte,
hogy kormányzásuk jelentős részében nem csináltak semmit. „Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon.
Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint amit
mi csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein,
hogy mi azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar
Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit négy évig. Semmit. Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést,
amire büszkék lehetünk, azon túl, hogy a szarból visszahoztuk a
kormányzást a végére. Semmit. Ha el kell számolni az országnak,
hogy mit csináltunk négy év alatt, akkor mit mondunk?”
Tudja vállalni ezt a beszédet? Úgy tűnik igen, mert a Gyurcsány
Ferenc vezette Demokratikus Koalíció zalaszentgróti polgármestere. Mi lesz, ha megnyerik az országgyűlési választást 2022-ben?
Ismét végighazudják a ciklust, s a csőd felé kormányozzák az
országot? Mert eddig csak ezt tudták felmutatni Gyurcsányék.
E.E.
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Búcsú volt Bárszentmihályfán
Ünnepi szentmisével kezdődtek a búcsúi programok a
Lentihez tartozó Bárszentmihályfa városrészben a közelmúltban. Drávecz Gyula alpolgármester tájékoztatta lapunkat.
– A tábori misét Ipacs
Bence plébános tartotta a tavaly márciusban teljesen megújított fűzsátornál, amelynek a
megáldása is most volt. A mise
után a szomszéd szoborhoz vonultunk, ahol a Hősök Emléknapja alkalmából koszorúkat és
mécseseket helyeztünk el. A
következő ünnepi helyszínünk
a mihályfai temető volt, ahol a
helyi hősök tiszteletére állított
kopjafákat áldotta meg a plébános úr, valamint rövid köszöntőt mondott Horváth László polgármester. Az ünnepségsorozat a bárhelyi temetőben
folytatódott, ahol ugyancsak a
kopjafák megáldására került sor.
Megtudtuk, hogy az előbbi
helyszínen 22, az utóbbinál 9
kopjafát újítottak fel és helyeztek ki a temetőkben méltó
körülményeket teremtve a megemlékezőknek.
– Az első világháborúban
Kerkaszentmihályfán (ma Bárszentmihályfa felső része) 22

hősi halottról tudunk, míg Bárhelyről 9 fő a hősi halottak
száma – tette hozzá Gerencsér
György a falu elszármazottja, a
felújítások egyik résztvevője. –
Az 1930-as években a hozzátartozók fejfákat készítettek,
kis lemezt helyezve rá, a hősi
katona nevével, valamint fákat
is ültettek a tiszteletükre. A fák
később elöregedtek, kivágásra
kerültek és ezekkel együtt a
táblák is eltűntek, így 1990-től
nem volt megfelelő hely a tiszteletadásra. Már tavaly elhatároztuk az emlékhelyek kialakítását, melyet most sikerült
felállítanunk. Különlegessége,
hogy a kis zománctáblák ugyanabban a bonyhádi üzemben
készültek, mint a közel száz
évvel korábbiak.
Drvácez Gyula alpolgármester külön kiemelte: köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki
lehetővé tette, hogy a fejfák
ilyen méltó környezetbe kerülhessenek, emléket állítva a helyi hősöknek. A programok
gyermeknappal, ugráló várral,
fagyis-kocsival és labdarúgómérkőzéssel zárultak Bárszentmihályfán.
dj

Ipacs Bence plébános a felújított fűzsátor mellett.

Kopjafákat állítottak a hősöknek.

Felújították, kibővítették Külön funkciót kapnak a betűk
Játszóteret avattak Szilvágyon

Gyermeknap alkalmából
Vigh László országgyűlési képviselő avatta fel Szilvágyon a
Magyar Falu Program pályázati támogatásából felújított
és bővített játszóteret. Pihenőpadok, fedett kiülők, hulladékgyűjtő edények kihelye-

zése is része a projektnek. A
gyerekeket MÓKAta vidám
zenés interaktív műsora szórakoztatta, majd kézműves
foglalkozáson, ügyességi versenyeken vehettek részt. Végül a résztvevők jóízűen elfogyasztották az uzsonnát.

Vigh László bal oldalán Péntek Katalin, Szilvágy, jobbján
Péntek Gabriella Csatár polgármestere. Ritka, hogy anya és
leánya is egy település vezetője legyen.

Májusban elkészült a kortárs közparkban a LENTI
felirat kivilágítása, a betűk
előtt ledes reflektorlámpákat
helyeztek el, melyek 21 és 5
óra között világítják meg a
betűket. A lámpák ünnepek
alkalmával nemzeti, illetve a
város színeibe öltöztetik majd
a feliratot.
Bizonyára többen szívesen
fényképezkednek a felirat
előtt, ezt most az este 9 órakor

bekapcsolódó fények közt is
megtehetik. A betűk kialakítása még nem teljes, hiszen
mindegyik külön funkciót
kap: az L betű okospad, az E
betűben lesz egy képkirakós
játék, az N-ben csúszda, a T
betűben hinta, az I betű pedig
infópontként működik majd.
A kortárs közparkot a közel egymilliárd forintos Zöld
város programban alakították ki.
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A nehézségek ellenére is úsztak, versenyeztek…
Többletköltséget, fáradságot nem kímélve, de edzéshez
jutottak a lenti úszók a pandémiás helyzet és a lenti fürdőfelújítás alatt is – mondta
Kiss Tamás, a Lenti Gyógyfürdő Úszó Klub edzője.

– Zalaegerszegre jártunk
minden nap, így az országos
bajnokságra is fel tudtunk készülni. Fő feladatunk az utánpótlás versenyzőink formába
hozása, hiszen ők november
óta nem edzhettek. 2020 no-

Versmondó verseny Lentiben
A járványhelyzet miatt
online szervezte meg idén a
Városi Könyvtár Lenti a József Attila versmondó verseny
területi fordulóját.
Ez alkalommal 17 szavaló
jelentkezett 5 iskolából. A szavalatokat Dányi József versmondó, a zsűri elnöke, Biró
Krisztina, a helyi Gönczigimnázium magyartanára és
Lapath Gabriella könyvtárigazgató értékelte.
Eredmények, 5–6. évfolyam: 1. Toplak Tamara, 2.
Pusztai Eszter, 3. Farkas Aliz
(mind lenti Arany-iskola).
7–8.: 1. Maturicz Mira (Arany),
2. Peszleg Viola, 3. Tüske
Hedvig (lenti Vörösmartyiskola). Különdíj: Kovács Ilka
(Vörösmarty). A megyei versenyre Toplak Tamara, Maturicz Mira, Peszleg Viola és
Tüske Hedvig jutott tovább.
A zsűri értékelése szerint a
versmondók szép kiejtéssel
beszéltek, a szabadon választott verseket felkészítőikkel
széles palettáról válogatták. A
kisebbeknek tanácsként elhangzott: figyeljenek a vers
mondanivalójára és ne ragadja
magával őket a költemény

Edzésen… Balról Varga Katalin, Farkas Alíz, Németh Nikol,
Szabó Mátyás, Imre Mátyás, Ferecskó Máté, Szabó Márk,
Róhrer Ádám, Lábodi Flóra, Németh Réka, Kovács Panna,
Szabó Júlia, Fliszár Flóra, Balogh Fanni.

A két első helyezett, Toplak
Tamara és Maturicz Mira.

dallama. A 7–8. osztályosoknál erős volt a mezőny, a
versmondókra
természetes
szövegmondás, beszédtempó
és értő előadás volt jellemző.
A zsűri kérte a diákokat: maradjanak a versek közelében.
A szervezők megköszönték az
iskoláknak, a felkészítő pedagógusoknak, a versmondóknak és a szülőknek, hogy
a jelen helyzetben is vállalták
a felkészülést és a versenyt.

vemberében Szabó Júlia korosztályos válogatott versenyzőnk részt vett az összevont
serdülő-ifjúsági országos bajnokságon Budapesten, ahol hat
versenyszámból ötben döntőbe
került, így szinte minden számában 5-8. helyezésekkel zárta az évet a ranglistán. Tavaly
jártunk még Győrben, ahol
egyéni rekordokat értünk el és
az országos szintidők teljesítése volt a cél. 2020 decemberében a fiatalabb korosztálynak a vírushelyzet miatt négy
helyszínen rendezték meg párhuzamosan az országos bajnokságot, így regionális bajnokokat avattak, majd összesítették eredményeiket. A lenti
úszók itt 5 bajnoki címet szereztek: Imre Mátyás 4 arany-,
2 ezüst-, Szabó Mátyás 1 arany-,
1 bronz-, Németh Réka 2 ezüst, 2 bronz-, Róhrer Ádám 2
ezüst-, 2 bronz- érmet gyűjtött.

– Milyen versenyek voltak
idén?
– Összesen öt versenyen
vettünk részt, kétszer Győrben, háromszor Kaposváron
versenyeztünk, összesen 17
első, 11 második és 20 harmadik helyet szereztünk. Jelenleg mindenki a saját korosztályos bajnokságára készül, vagy vesz részt. Szabó
Júlia, Balogh Fanni, Szabó
Mátyás, Németh Réka és Imre
Mátyás indul Kaposváron. A
2021. januári „Jövő bajnokai”
utánpótlás válogatott keretébe
bekerült Imre Mátyás, aki
2020-ban többször is ranglistavezető pozíciót elérve a
Dunántúl legeredményesebb
úszója volt korosztályában.
50,100, 200 m pillangón és
50, 100 m gyorson lett bajnok
és több számban ranglistavezető.
dj
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Véghajrában a Lenti ZöldVáros program

„Klímaváltozással kapcsolatos
szemléletformálás és stratégiaalkotás
Lenti Városban”
című KEHOP-1.2.1-18-2018-00040
azonosítószámú projekt
keretében valósul meg.

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!

Lenti Város Önkormányzata még 2017-ben nyerte el a
TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00006 azonosító számú „Lenti Zöld
Város kialakítása” című projektet, melynek keretében a délnyugati városrész fejlesztése zajlik. A közel egymilliárd forint
értékű beruházás előkészítése hosszas folyamat eredménye
volt. A tényleges építési munka 2020 júniusában indult meg.
A kivitelezési munkák egyik leglátványosabb eleme a régi
temető átalakulása. A Kossuth és Táncsics utcák által szegélyezett területen egy modern megjelenésű, elsődlegesen pihenő
funkciót biztosító kortárs közpark került kialakításra, olyan
köztér, mely eddig csak Lenti központi magjában volt elérhető
a lakosság számára. A területen megmaradtak a katonaváros
múltra emlékeztető köztéri szobrok és a temetői funkciónak
mementót állító kereszt; ehhez harmonikusan illeszkednek a
sétautak mentén elhelyezett padok, a közösségi találkozást biztosító játszótéri funkcióval rendelkező térelemek. A területen
frissen ültetett fák és cserjék biztosítanak intimebb teret a
látogatóknak.
Horváth László polgármester
szerint a zöldváros projekt illeszkedik Lenti város jövőképéhez, ahhoz az igényhez, hogy
zöld legyen a város, hogy a
természeti környezet meghatározó szerepet kapjon és
értékként jelenjen meg az itt
élők számára.

A Kerka Kulturális Egyesület
közzététele
A Kerka Kulturális Egyesület (8960, Lenti,
Templom tér 5.) 2020. évi gazdálkodásának fő
mutatói:
Mérlegfőösszeg: 11 175 eFt;
Közhasznú tevékenység bevételei: 5 511 eFt;
Közhasznú tevékenység ráfordításai: 4 997 eFt;
Tárgyévi eredmény: 367 eFt;
SZJA 1% bevétele: 326 eFt
Köszönjük az 1%-os felajánlásokat, kérjük a
jövőben is támogassák egyesületünket!

