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Az orosztonyi Gyöngyba-
golyvédelmi Alapítvány mun-
katársa és önkéntesei érkeztek
Pákára, hogy a település
templomában elhelyezett köl-
tőládát ellenőrizzék, illetve
egy interaktív előadáson a
résztvevőket is megismer-
tessék a baglyok érdekes vi-
lágával. Az előadás során a
Magyarországon honos fajok-
ról hallhatott az érdeklődő
közönség részletesebben, ki-
térve az évszázadok során
átalakult élőhelyekre, illetve a
madarakat érő környezeti és
humán behatásokra, amelyek
a populáció mortalitását je-
lentősen befolyásolhatják.

Szó volt még az alapít-
vány munkájáról, küldetésé-
ről, illetve egy macskabaglyot
is bemutattak. Az előadást
követően az alapítvány mun-
katársai ellenőrizték a temp-

Gyöngybaglyok a középpontban

lomtoronyban lévő költőládát,
ahol öt gyöngybagolyfiókát
találtak. Így elmondható,
hogy ez az év sikeresnek szá-
mít a helyi populáció szem-
pontjából. A fejlettebb fiókák
várhatóan 2-3 héten belül
elhagyják a fészket.

Schneider Zoltán biológus
egy macskabagollyal.

A Vidékfejlesztési program
keretein belül, az állattartó te-
lepek fejlesztését célzó okira-
tok ünnepélyes átadására ke-
rült sor a közelmúltban Lenti-
ben Vigh László, országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos
meghívása alapján. A Nagy
István agrárminiszter részvé-
tele mellett zajló eseményen
házigazdaként Horváth László
polgármester köszöntötte a
résztvevőket, majd Vigh Lász-
ló mondott beszédet.

– Sok mosolygós arcot
szeretnék látni a gazdák kö-
zött, hiszen a mezőgazdaság
most erről szól, az egyik leg-
jobban működő ágazatunk a
nemzetgazdaságban. A hatva-
nas években édesanyámmal
kukoricát ültettünk, a gereblye
fokával kihúztuk a sort, aztán
négyszer átkapáltuk, leszed-
tük, behordtuk, lemorzsoltuk.
Ma pedig úgy termelünk kuko-
ricát, hogy nem nyúlunk hoz-
zá. Ma a cseresnyésemben
azon gondolkodunk, hogyan
tudunk úgy permetezni dró-
nokkal, hogy a drón berepül az
állomásra, rácsatlakozik a 15
literes tartályra, a folyadék
összetétele pedig megfelelő
legyen, ne folyjon meg a nö-
vényen… Ide jutott a mező-
gazdaság.

Támogatói okiratokat adtak át Lentiben
Nagy István agrárminiszter

– akinek kérésére egyébként a
rendezvény a jelenlévő gazdál-
kodókkal történt fórumszerű
kötetlen beszélgetéssel kezdő-
dött – kijelentette az ünnepsé-
gen: a pandémiás helyzet alatt
„láthatóvá vált a magyar ag-
rárium, melynek több tényező-
vel is meg kellett küzdenie.

– Ezek voltak a sertéspes-
tis, a madárinfluenza, az em-
beri életet veszélyeztette a
Covid és a mindennapi életün-
ket hozta lázba a „pánikvá-
sárlás vírusa”. Ezzel a néggyel
kellett nekünk megküzdeni, a
harcunk sikeres volt, a terme-
lők ott voltak a piacokon, min-
dig friss áru kerülhetett a vá-
sárlók asztalára.

– Ma ünnepélyes keretek
között kerülnek átadásra a tá-
mogatói okiratok.

– Az állattartó telepek fej-
lesztését támogató okiratokat
adtuk át, örömmel hoztam a 23
nyertes gazdának 9,3 milliárd
forintos támogatást, hogy újít-
sák meg telepeiket, bővítsék
termelői kapacitásukat.

– Új pályázatokról is em-
lítést tett az átadón.

– Az elkövetkező napok-
ban is mintegy 600 milliárd
forint értékű pályázatot hirde-
tünk meg, de jönnek az élelmi-

szeripari pályázatok, a külterü-
leti utak felújítását megcélzó
kiírások, mindez egyszerre a
kis és nagyobb vállalkozások
számára, mert a célunk, hogy a

mezőgazdaságból élők minden
résztvevője számára legyen tá-
mogatásunk – zárta gondola-
tait az agrárminiszter.
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Balról Horváth László, Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasá-
gi Kamara alelnöke, Nagy István, Vigh László és dr. Pál Attila,
a megyei közgyűlés elnöke.

Fotó: Fülöp VeronikaFotó: Fülöp Veronika
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Együttműködési megállapodást kötött a minap Lenti Város
Önkormányzata Magyar Autóklub (MAK).és a A közlekedés-
biztonság, a közlekedéskultúra és a környezetvédelem előmoz-
dítása érdekében létrejött közös feladatokról lapunk először dr.
Hatala Józsefet, a MAK elnökét kérdezte:

– Aki figyelemmel kíséri a jövőbe mutató járműfejleszté-
seket, annak nem kell különösképpen bemutatni az előttünk álló
feladatokat – fejtette ki az elnök. – Sokkal biztonságosabb lesz a

Együttműködés a Magyar Autóklubbal
közúti közlekedés és sokkal környezetkímélőbb. Az új jármű-
hajtási módok, az elektromos autók, a városokat is gondolko-
dóba ejtette, mert az akkumulátorok töltését biztosítani kell. A
járművek vezetése is új ismereteket igényel, megjelent már az
önvezető autó, okos városok alakulhatnak ki, ahol a forgalom
irányítása, szervezése is automatikusan történhet. Mindehhez az
egyéneket is fel kell készíteni, hiszen az előbbiek teljesen mást
követelnek meg a forgalom résztvevőitől az eddig megszo-
kottaktól.

Horváth László, Lenti város polgármestere a következőképp
méltatta az együttműködési megállapodás aláírását:

– Reményeim szerint sokat profitálhatunk ebből az együtt-
működésből, mint ahogy annak szövege is tartalmazza, a Ma-
gyar Autóklubnak fontos szerepe van a város életében, egyrészt
a műszaki feltételek javítása terén, másrészt a közlekedés-
biztonsági tényezőket figyelembe véve. Elnök úr bejelentése,
miszerint a Lenti Autóklub bázisa tovább működik, nagyon fon-
tos volt a számunkra, mint ahogy az is, a működést hozzá-
igazítják a kor változó igényeihez, műszaki fejlődéséhez.

Megtudtuk még a tapasztalatcseréhez minkét fél három-
három főt delegál majd egy olyan testületbe, amely évente
többször találkozik, értékeli az elvégzett munkát és meghatá-
rozzák mely területeken kívánnak majd előre lépni.

D.J.

Az együttműködési megállapodás aláírása.

Éves közgyűlését tartotta a napokban a helyiLentiben Kert-
barát Kör Egyesület. Röszler Attila elnök számol be tavalyi
évükről és idei terveikről:

– Minden évben azzal szoktuk kezdeni a beszámolónkat,
hogy sikeres esztendőt zártunk, a programokat teljesítettük, hát
ez most a 2020-as évről nem mondható el. A járvány miatt nem
tudtuk a programjaink nagy részét megvalósítani, 14 tervezett
programból mindössze 4 valósult meg. Ismeretterjesztő előadá-
sunk volt a borkezelésről, megtartottuk, a Vince-napot a tes-
kándi gazdáknál, ugyanitt volt egy bemutatónk a fiatal gyü-
mölcsfák kezelését illetően, majd tavasszal meg tudtuk még
tartani éves közgyűlésünket. Elnökségünk azért dolgozott,
hiszen kihasználtuk az adódó pályázati lehetőségeket, a Nem-
zeti Együttműködési Alaptól nyertünk működési támogatást.
Májusban (azért megkésve), de sikerült megrendeznünk bor-
versenyünket. A továbbiakban egy szakmai kirándulást ter-
vezünk, Nagyrécsére látogatunk egy családi vállalkozáshoz,
ahol elsősorban bogyós gyümölcsöket termesztenek, majd egy
pincészetet is megtekintünk a közelben. Programjaink a hagyo-
mányos Márton-nappal, újbormustrával és évzáró találko-
zónkkal zárulnak – hangzott Röszler Attila tájékoztatójában.
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Közgyűlést tartottak…

Ismét találkozhattak… Balról Röszler Attila elnök.

A Lenti Honismereti Egye-
sület Lenti Önkormányzatés a
szervezésében megemlékezést
tartottak a közelmúltban Lend-
vakecskésen, a 469. számú ha-
tárkőnél a Nemzeti Összetar-
tozás Napján. A Himnusz
hangjai, majd sza-Pék Edit
valata után Horváth László
polgármester mondott ünnepi
beszédet:

– Mindenekelőtt örömün-
ket szeretném kifejezni, hogy
ismét összegyűlhettünk itt a
469-es számú határkőnél
Lendvakecsésen, megemlé-
kezhetünk egyrészt a trianoni
békediktátumról, másrészt, ami

Nemzeti Összetartozás Napja
számunkra nagyon fontos, az
Összetartozás Napjáról –
kezdte gondolatait Horváth
László. – Annak ellenére,
hogy ezt a területet több mint
száz évvel ezelőtt elválasz-
totta egy döntés, ami igencsak
fájó volt a magyar nemzetnek,
a nemzet tagjai, mi magyarok
mindig is arra törekedtünk,
hogy kerüljünk a határ bár-
melyik oldalára, tartsunk a
kapcsolatot, úgy a családok-
kal, mint a közösségekkel.

A beszéd után az emlé-
kezés virágait helyezték el a
résztvevők a határkőnél.

(dj)

Horváth László mondott ünnepi beszédet.
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Még 2018-ban hozták lét-
re a „mini” böl-Csesztregen
csődét, amely akkor 7 fővel
kezdte meg működését, tud-
tuk meg polgár-Bedő Róbert
mestertől.

– Szépen működött a böl-
csődénk, melyhez a magyar
állam 2 és fél munkaerőt biz-
tosított. Az évek előre halad-
tával aztán egyre nagyobb
volt az igény a férőhelyek
növelésére, egy második cso-
port elindítására. Ennek elő-
készületeit idén tavasszal tet-
tük meg, nagyon nagy átala-
kítást nem igényelt az épület,
viszont alapvető tárgyi igé-
nyeknek meg kellett felel-
nünk, gondolok itt például a
mosdóhelyiség kialakítására.
Június elsejétől működik a

Bővülő bölcsőde Csesztregen

második csoport is így össze-
sen 12 főt tudunk fogadni a
bölcsődében. Ezek a számok
egy nevelési évben is változ-
hatnak, a családok döntése
alapján. A működéshez még 2
fő munkaerőt sikerült felven-
nünk, így most 4 és fél fő
dolgozik itt, csoportonként van
2 fő kisgyermek gondozónk,
valamint 2 fő dajkánk, vala-
mint az intézményvezető, Pusz-
tainé Fehér Emília személyé-
ben. Településünk egy kiválóan
felszerelt, felújított iskolával,
óvodával rendelkezik, úgy gon-
doltuk a szülők helyben tartá-
sa, mintegy utánpótlás tekin-
tetében szükséges a bölcsődei
ellátás is – hangzott a polgár-
mester tájékoztatójában.
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Az egyik csoport az intézményvezetővel és a polgármesterrel.

A Start munkaprogram ke-
retén belül több építkezést is
végeznek a közmunkások Resz-
neken. Kercsmár István pol-
gármester elmondása szerint
több millió forintot tesz ki a
munkaerővel való takarékossá-
guk, hiszen ha egy vállalkozó
vonulna fel embereivel a
munkákhoz, a munkabér jelen-
tős összegeket emésztene fel.

– Az egyik legfontosabb
munkánk volt a temető nyugati
és északi részén a kerítés meg-
építése, ugyanis eddig csak
egy erdősáv és tuja fás ültet-
vény határolta a temetőt. Félő
volt, hogy a környező szántó-
területekről (melyeket ugyan-
csak bekerítenek) a vadak fel-
jönnek a temetőbe és kárt tesz-
nek a milliós értékű sírkö-
vekben, növényekben.

Több millió forintot megspóroltak a közmunkával Reszneken
– Mekkora területet kerítet-

tek be?
– 220 folyóméter hosszban

építettük ki a kerítést, amely
3D-s elemes kerítés, a köz-
munkásaink végezték a beto-
nozást, az elemek beállítását, 1
fő szakirányú segédletre volt
csak szükség. Már csak a kis-
kapu elkészítése van hátra,
amely a napokban elkészül,
így teljesen zárttá tudjuk tenni
a temetőt.

– Milyen összegbe került a
kerítés?

– Az anyagköltséget a
munkaprogramból valósítottuk
meg, a munkálatokat pedig a
közmunkások végezték, tulaj-
donképpen a településnek nem
volt költsége az építkezésben.
Egyébként itt kimértünk egy
100 m hosszú térköves járda-

szakaszt is, amit hasonlókép-
pen fogunk a programon ke-
resztül megépíteni. Folytatjuk
a 200 m -es parkoló kialakí-2

tását is, itt a talaj előkészítése
után, apró fehér kő lesz a bo-

rítás, mindezek nagyméretékben
hozzájárulnak majd a temetői
szolgáltatás komfortosabbá té-
teléhez – tájékoztatott Kercs-
már István polgármester.

dj

Közmunkások építették a kerítést.

Zalaszombatfán júliusban
megújul a burko-Petőfi utca
lata, rendbe teszik az útpadkát
is, a turistaházban pedig ki-
sebb munkálatokat végeztek.

Útfelújításra 10,5 millió
forintot nyert el a település
önkormányzata a Magyar Fa-
lu Program egyik kiírásán.

Szabó Zoltán polgármester
elmondta, hogy nemrég ki-
nyithatott a helyi turistaház is,
ahol 20 főt tudnak fogadni.
Az önkormányzat által mű-
ködtetett szállóhelyen leg-
utóbb festési munkákat vé-
geztek, új ablakpárkányok ke-
rültek ki, illetve a berendezés
is bővül új éjjeliszekrényekkel
és konyhaszekrénnyel. – Ki-
alakítottunk egy teakonyhát a
vendégeknek eszközökkel fel-

Felújítások a turistaházban
szerelve, de a szemközti épü-
letrészben is van egy konyha,
amit használhatnak – mondta
a polgármester. – A turista-
házban három vizesblokk ta-
lálható, kettőt már teljesen
felújítottunk, tervezzük a
harmadik korszerűsítését is. A
helyi kis tóhoz közel, termé-
szeti környezetben álló turis-
taház udvarán fedett pajta-
színház, szalonnasütő is talál-
ható, illetve a szemközti épü-
letben kapott helyet a Hetési
Szőttes Múzeum. Pályáztunk
közösségi színtér felújítására
a Magyar Falu Programban.
Ebből vizesblokkot szeret-
nénk kialakítani a szőttesmú-
zeum mellett, és az épület
fűtéskorszerűsítését is megol-
danánk.

Elkészült a felszerelt teakonyha a turistaházban, mutatja
Szabó Zoltán Zalaszombatfán.
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Működésének 10. évfordulóját fogadással ünnepelte meg a
Lenti Civil Nyugdíjas Klub dr. Ko-. Az esemény vendége volt
csis Gyula, a Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének
megyei elnöke.

– A Lenti Civil Klub a megalakulása óta igen aktív,
mindemellett a létszámát is növelni tudta az évek alatt. Ez azt
jelenti, vonzó a nyugdíjasok számára a klub, értékes, sokféle,
színes programokat kínálnak a tagságnak kezdve a sporttól a
kulturális rendezvényekig. Mi támogatjuk, szorgalmazzuk az
ilyen és hasonló klubok működését, gratulálunk az évfordulóhoz.

– Hogyan sikerült a kezdeti célokat megvalósítani? –
fordultunk kérdésünkkel a klub elnökéhez.Császár Dezsőhöz,

– Úgy értékelem, elértük azt a célt, amit 2010-ben meg-
alakulásunk alkalmával kitűztünk (a 25 alapító tagból 17-en
még aktívak). Amíg egy másik klub a fegyveres szervezetek
nyugdíjasait tömörítette, mi a civileket szólítottuk meg és szer-
veztünk tartalmas programokat a számunkra.

– Melyik az a program, amelyik a legsikeresebb volt a klub
életében?

– Kiemelném, hogy a klubunk nevéhez fűződik az Idősek
Világnapjáról szóló megemlékezés, amely egy idő után Idősek
hetévé, majd hónapjává válhatott, ahol már nem csak a tagsá-
got, hanem a térség nyugdíjasait is megszólítottuk. Megemlí-
teném még, hogy mi kezdeményeztük a Gyalogló Klub moz-
galom elindítását a városban.

– Hogyan tovább, mit terveznek a klub életében?
– A nyáron már Kápolnásnyékre kirándulunk, augusztusban

három társegyesületünkkel közösen sportnapot tartunk, és ké-
szülünk egy megyei szintű nyugdíjas tekeversenyre is. Re-
ménykedünk abban is, hogy folytathatjuk ősszel az Idősek
Hónapja programsorozatunk rendezvényeit.

Az ünnepségen okleveleket adtak át a klubéletet támoga-
tóknak és a jubileum alkalmából a tagságnak is.

dj

10 éves a nyugdíjas klub

A jubileum résztvevői.

Idén májusban, 23 év után
ismét kisbaba született a hetési
faluban, ennek apropóján ko-
matálközösség alakult.

Balog Anita közművelődé-
si asszisztenstől megtudtuk:
már a kis Sárvári Nóra Anna
születése előtt elhatározták,
hogy komatálközösséget alakí-
tanak a hazatérő kismama és
családja első napjainak megse-
gítésére. – A Nemzeti Művelő-
dési Intézet szervezésében lét-
rehozott országos kezdemé-
nyezéshez csatlakoztunk ezzel,
aminek az a lényege, hogy egy
legalább 6 főből álló baráti
társaság a baba születését kö-
vető 12 napban meleg ételt,
vagyis komatálat visz a család-
nak – mondta. – Az egyedi
ételrecepteket feltöltik a meg-
felelő internetes felületre, az
intézet pedig egy népművésze-

Komatálközösség alakult Szíjártóházán

ti ajándékcsomaggal ajándé-
kozza meg a kisgyermekes
családot. A mi komatálközös-
ségünk szervezési feladatait
Sárvári Éva vállalta magára.
Az ő ötlete volt a család ked-
venc ételeit felvonultató, sor-
solással egybekötött alakuló-
buli, ő is ott volt nap mint nap
az ételek átadásánál. Megszer-
vezte az asztal díszítését, a fo-
tózást, a sorozatot lezáró sza-
lonnasütést.

Az édesanya, Sárváriné
Baksa Nikolett elmondta, hogy
12 nap alatt 9-en főztek rájuk,
ami nagy segítség volt. Köz-
ben megismerték egymást a
helyiekkel.

A fiatal szülőknek Matya-
sovszky Margit, a Nemzeti
Művelődési Intézet zalai igaz-
gatója is készített komatálat. –
Zala megyében nagyon erős

gyökerekkel van jelen a ko-
matál, ennek a hagyománynak
az átörökítését tűzte ki célul az
Emberi Erőforrások Miniszté-
riumának támogatásával az
intézet. Minden településen,
ahol kisbaba születik, lehető-

ség van komatál közösség ala-
kítására. Szíjártóházán egy fu-
mubabával ajándékozták meg
a szülőket, ami kimondottan a
keresztelői lakomához tarto-
zik, és a baba alakú kalács már
bekerült a megyei értéktárba is.

Balról: Balog Anita, Sárváriné Baksa Nikolett, Matyasovszky
Margit, Sárvári Ádám és Nóra Anna, Sárvári Éva.
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Külsősárd lakói szívesen járnak (járnának) színházba, derült
ki a lakosság körében tett szóbeli közvélemény-kutatásból,
állapította meg polgármester induló előadás-Gasparich Győző
sorozatuk kapcsán.

– Amikor tudomást szereztünk, a „színház házhoz jön”
pályázati lehetőségről, azonnal pályáztunk a Déryné Programra
– tette hozzá a polgármester – A Déryné Program támoga-
tásával a kis lélekszámú, – mint Külsősárd is – színháztól távol
lévő településekre történő magas színvonalú színházi előadások
bemutatása megvalósulhat oly módon, hogy azok költségeit ne
a lakosság viselje. A pályázati kérelmünket beadtuk és négy
előadás bemutatója fog a településen megvalósulni.

– Az első már megtörtént, milyen előadások lesznek még?
– Igen, az első előadás a „Szájon lőtt tigris” volt Olt Tamás

főszereplésével, aki Rejtő Jenő karaktereit mutatta be, sanzonos,
kalandos, légiós történetekkel, zenékkel és kiváló humorral. A má-
sik három előadás is igazi élményt, kikapcsolódást tartogat, tar-
togatott: 07.07-én A nagyidai cigányok a Csavar színház előadá-
sában, 07.09-én Földes László HOBO „Nincs bocsánat” estje, és
a Fekete Zongora az Esztergomi várszínpad előadásában 07.13-án.

– Milyen volt az érdeklődés az első előadás iránt?
– Az érdeklődés jó volt, Külsősárd lakóin kívül a környék

településeiről is sokan eljöttek az előadásra. A nézők száma
felülmúlta a lakosság számát. Az előadás minden korosztálynak
élvezetes volt, de igazán a Rejtő Jenőt olvasóknak volt igazi
csemege. Az előadások ingyenesek.

D.J.

Déryné program Külsősárdon
A járvány miatt szűk kör-

ben tartott borbírálatot a ré-
dicsi kertbarátkör, az eredmé-
nyeket is a szigorítások felol-
dása után hirdették ki.

Gaál Károly, a kertbarát-
kör elnöke elmondta, hogy a
mustrára 41 borminta érke-
zett, ebből 1–1 volt vörös-, il-
letve rozé-, a többi fehérbor. A
rédicsi kertbarátok mellett a
lenti és a dobronaki társszer-
vezetek tagjai is nevezték bo-
raikat. A 41 bormintából 5 ka-
pott arany, 18 ezüst, 13 bronz
minősítést, négyet pedig okle-
véllel jutalmaztak. Az arany-
érmeken a rédicsi és a lenti gaz-
dák 3:2 arányban osztoztak.

Rédics borának ez alka-
lommal Gaál Károly Kerner

szőlőfajtából készült fehérbo-
rát választották. Az egyesület
vezetője azt is elmondta, hogy
a bírálatra kevesebb minta ér-
kezett, mint az előző években,
és kevesebb lett az arany mi-
nősítést elnyert bor is. Ennek
oka, hogy a tavalyi évjárat
nem olyan kiváló, inkább
átlagosnak mondható. A zsűri
értékelése szerint előfordultak
borkezelési, szüretelési hibák.
Gaál Károly hozzátette, hogy
a kissé gyengébb minőség oka
lehet az is, hogy a gazdák
kevesebbet találkoztak, ezért
kevesebbet kóstoltak, és el-
maradt a korábbi évekre jel-
lemző véleményezés és ta-
pasztalatcsere, valamint a szak-
mai rendezvények is.

Borbírálat Rédicsen

Olt Tamás előadása.

Középen Dénes Miklós, a verseny zsűrijének elnöke, két olda-
lán pedig az aranyérmes gazdák: Bíró Károly, Gaál Károly,
Nagy Ferenc és Vörös Attila.

A járványhelyzet miatt ta-
valy nem lehetett megtartani
Kerkabarabáson a hagyomá-
nyos Péter és Pál-napi bú-
csút, most azonban a helyzet
enyhülése miatt lehetőség
volt erre.

– Igyekeztünk a progra-
mot úgy összeállítani, hogy
minden korosztály megtalálja
a kedvenc műfaját – mond-
ta polgármes-Paál István
ter. Hozzátette, hogy mind-
ezt önerőből oldották meg.
Az érdeklődés a vártnál sok-
kal nagyobb volt, ami igazol-
ta a rendezéssel kapcsolatos
gyors döntést. Az emberek-

Péter és Pál-napi búcsú Kerkabarabáson

nek már nagyon hiányzott
a társas, szórakoztató ren-
dezvény.

A műsorban fellépett töb-
bek között Éder Gábor, Dö-
mötör Balázs Pacsirtákés a
énekes testvérpár.

A kispályás Kerkabarabás
– Lentikápolna focimeccset a
hazaiak nyerték 3-2-re.

Paál István beszélgetésünk
végén megjegyezte:

– Szeretnék köszönetet mon-
dani a szervezőknek, segítők-
nek, hiszen a rendelkezésre
álló rövid felkészülési idő el-
lenére jól sikerült a ren-
dezvény.

Már nagyon hiányzott a társas rendezvény
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2020-ban a járványügyi
korlátozások miatt elmaradt
kirándulások közül Gödöllőre,
Hungaroringre és Vácra ter-
vezett utunkat sikerült meg-
valósítani, tájékoztatott Tóth
Károlyné, a klub vezetője.

– Ezen a kiránduláson a
lenti társegyesület tagjai is
részt vettek, első utunk a gö-
döllői királyi kastélyba veze-
tett. Magyarország egyik leg-
nagyobb barokk kastélya a
Grassalkovich család kastélya,
Grasssalkovich Antal 1730-ban
építtette, Mayerhoffer András
tervei alapján. Tavasszal és
ősszel pihent itt Erzsébet ki-
rályné, férje Ferenc József is
gyakran elkísérte. Ezek után az
utunk a Hungaroringre veze-
tett. Magyarország legmoder-
nebb autóverseny-pályája. Két
kört mi is megtettünk az autó-
busszal a Hungaroringen, ami
felejthetetlen élmény volt mind-
annyiunk számára.

Irány a Hungaroring!
– Mi volt a kirándulás utol-

só állomása?
– Vácra kirándultunk, a

Dunakanyar központjaként is-
mert ez a település. A Kons-
tantin téren található a váci
Nagyboldogasszony-székes-
egyház. Tervezéséről Eszterhá-

zi Károly püspök döntött. Az
alapok lerakására 1761-ben ke-
rült sor. Megtekintettük a Me-
mento Mori kiállítást, a Domon-
kos templom felújítási munká-
latai során egy elfalazott lejá-
ratra bukkantak 1994-ben. Fel-
becsülhetetlen értékű kultúrtör-
téneti kincs került napvilágra.

– Milyen programokat
szerveznek a közeljövőben?

Lovásziak a Hungaroringen.

A felújítását ésRákóczi út
a új helyenhősi emlékmű
történő felállítását is tervezik
Pórszombaton.

Útfelújításra nyújtottak be
pályázatot, ami, ha megvaló-
sul, elmondható lesz, hogy a
település minden szilárd bur-
kolatú útjának az állapota
megfelelő.

– Egy másik pályázatot az
Ady utcai járda felújítására
nyújtunk be, a Jókai úton pe-
dig, ahol nincs járda, szeret-
nénk egy 150–200 méter

Pórszombati tervek
hosszú szakaszon biztonságos
közlekedőrészt kialakítani a
gyalogosok számára – tájé-
koztatott a következő tervekről
is polgármes-Tánczos László
ter. Azt is elmondta, hogy a
falu központjában állt koráb-
ban a hősi emlékmű önkor-
mányzati ingatlanon. Mikor
ezt a területet eladták, a rossz
állapotban lévő emlékművet
lebontották. Elhelyezéséről nem-
rég döntött a testület, eszerint
a régi vegyesbolt helyén ta-
lálható, még kialakításra váró

közparkba helyezik ki, ahová a
jövőben játszótér építését is
tervezik.

– Az elmúlt évben nagyon
fontos fejlesztés történt, véget
ért a szennyvízhálózat kiépí-
tése a faluban, és megtörtént
az ingatlanok rákötése – foly-
tatta. – A kivitelezővel sikerült
arról is megállapodni, hogy a
sávos helyreállítás helyett tel-
jes szélességben leaszfaltozták
az érintett szakaszokat, a pad-
kázást pedig a helyi lakosság
segítségével végeztük el – tette
hozzá. A további terveik közt
szerepel a kultúrház további

fejlesztése, illetve Medes-he-
gyen az erdei vadak károkozá-
sa elleni fellépés. – A kultúr-
ház esetében jelenleg egy
Leader-pályázat eredményére
várunk, amiből új központi-
fűtés-rendszer kerülne az épü-
letbe. Medes-hegyen korábban
helyi vállalkozó közreműködé-
sével újítottuk fel az utat, ta-
valy a zártkerti pályázat se-
gítségével további útjavítás
történt, valamint vadkárelhá-
rító kerítés épült 1700 méter
hosszban. Itt, ahogy a pályá-
zati lehetőség engedi, folytat-
juk a munkát.

A régi bolt helyén park lesz, itt áll majd a hősi emlékmű, mu-
tatja Tánczos László.

– A következő kirándulá-
sunkat ősszel Aradra és Gyu-
lára tervezzük. 2021-ben is
számos program vár ránk, te-
keverseny, gyalogtúra, sport-
nap, egészségügyi előadás, lá-
togatás Zalaegerszegre az
Olajipari Múzeumba, Márton-
napi vígasságok, adventi ün-
nepség.

dj

H
ungarikum

H
ungarikum

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!
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Családi napot tartottak a
Móricz Zsigmond Egységes
Gyógypedagógiai Módszerta-
ni Intézményben Lentiben. A
rendezvényre a gyerekek mel-
lett szüleiket, illetve a társin-
tézmények képviselőit is várták.

Szabóné Zakó Krisztina
intézményvezető elmondta, az
Együtt egymásért program ke-
retében létrejött rendezvény
minden érintettnek nagy örö-
möt jelentett, hiszen régen

Családi nap a Móriczban

volt már lehetőségük szemé-
lyes találkozásra, főként kö-
tetlen formában. A családi nap
programja az óvodások, illet-
ve a fejlesztős gyerekek ze-
nés-táncos bemutatójával kez-
dődött, majd közös mozgással
folytatódott. Ezt követően a
résztvevőket több állomáson
különféle foglalkozásokkal vár-
ták, a játékok mellett kézmű-
ves tevékenységekbe is be-
kapcsolódhattak.

Közös mozgással indult a nap.

A Máltai Szeretetszolgálat
mozgó tüdőgondozó és szűrő-
állomása munkatársai Lenti-
ben Kolping Gondozási, a
Központban végeztek tüdőszű-
rést, melyből a poszt-Covid
tünetek is megállapíthatók.

A poszt-Covid tüneteket is megállapíthatják
Tüdőszűrés a Kolping lenti intézményében

– A lenti és a zalabaksai
intézményünkben megjelent
korábban a koronavírus-fertő-
zés – tájékoztatott Gáspár Lí-
via vezető. – A poszt-Covid
tünetek érintik a tüdőt, ezért
nem csak a hagyományos tü-

dőszűrő vizsgálatot végeztet-
jük el, hanem utánkövetjük
azokat a lakókat, akik átestek a
Covid–19 fertőzésen, így ki-
derül, hogy történt-e náluk va-
lamilyen elváltozás, ami miatt
szükség lehet terápiára. Hoz-
zátette, hogy a koronavírus-
fertőzés okozhat nehéz légzést,
a tüdőben hegesedést, de érint-
heti a keringési rendszert, elő-

Wittinger Beatrix terápiás asszisztens, Gáspár Lívia és Szalai
Attila a mozgó tüdőgondozó és szűrőállomás mellett.

fordulhat ízületi fáj-
dalom, rossz közér-
zet, általános gyenge-
ség, elesettségérzet.
A Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat Egye-
sület legrégebben mű-
ködő egészségügyi
szűrőprogramja a
Mozgó Tüdőgondo-
zó és Szűrőállomás.

A szűrőállomá-
son a legmodernebb
készüléket használ-
ják, amely jelenleg
elérhető. A vizsgál-
tak tüdejéről készült
röntgenfelvételeket
két tüdőgyógyász
egymástól függetle-
nül vizsgálja és érté-
keli. Ezután a pá-
ciens vagy negatív
leletet kap, vagy

értesítik, hogy további vizs-
gálatra, kezelésre van szükség.
A lenti idősotthonban az ered-
mények megküldése után a
helyi tüdőgondozóval veszik
fel a kapcsolatot, ha szükséges
– mondta Gáspár Lívia, hoz-
zátéve: örülnek, hogy alábbha-
gyott a járvány, feloldották a
látogatási tilalmat, szabadab-
ban mozoghatnak az idősek.

Az Agrárminisztérium
HUNG 2020 pályázati támo-
gatásából napközis tábor ke-
retében lapzártakor megkezd-
ték egy boronafalu pince fel-
újítását . SegítőkSzilvágyon
voltak állami fő-Lengl Zoltán

Értékmentés Szilvágyon
építész és a főépítészi iroda
munkatársai.

A táborozó gyerekek is
kipróbálhatták a hagyomá-
nyos faltapasztást.

A témára később vissza-
térünk.

Hasznos és értékes munkával töltik a szünidő egy részét.
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Lentiben, a Rendezvény-
téren bárki regisztráltathatta
hagyományos vagy elektromos
kerékpárját a rendőrség adat-
bázisába a Bike Safe szolgál-
tatás keretében. Emellett a
rend őrei tájékoztatták az ér-
deklődőket a vagyon elleni
bűncselekményekről, valamint
azok elkerülésének lehetőségé-
ről a Police Caffee prevenciós
program alapján.

Lentiben már havonta ren-
deznek kerékpáros regisztrá-
ciós akciót, melynek sikerét
mutatja, a legutóbbi két alka-
lommal tucatnyi kerékpár ke-
rülhetett be az adatbázisba. A
regisztrációkor minden a ke-
rékpárra vonatkozó adat, infor-
máció rögzítésre kerül, amely
egy későbbi bűncselekmény
esetén megkönnyíti a hatósá-
gok munkáját. A nyilvántartási

Kerékpárok regisztrálása
rendszer segítségével beazono-
síthatóvá válnak a kerékpárok
és így azok nagyobb való-
színűséggel visszakerülhetnek
jogos tulajdonosaikhoz. Zala-
baksáról is érkezett egy házas-
pár, akik nagyobb értékű elekt-
romos hajtással is rendelkező
kerékpárjaikat regisztráltatták.

A biciklis regisztráció mel-
lett vagyonvédelmi tanács-
adásra is sor került méghozzá
egy kávé mellett, hiszen a
Nemzeti Bűnmegelőzési Ta-
nács és a rendőrség közösen
indított Police Café elnevezésű
prevenciós programjának lé-
nyege, hogy az érdeklődők egy
kávé elfogyasztása mellett kö-
tetlenül beszélgethetnek a rend-
őrség szakembereivel, a biz-
tonságérzetüket leginkább be-
folyásoló helyzetekről, esemé-
nyekről. Lentiben a rendőrök

kávéval kínálták meg az ér-
deklődőket és tájékoztatták
őket a vagyon elleni bűncse-
lekményekről, valamint azok
elkerülésének lehetőségéről.
Többek között felhívták a fi-
gyelmet az idősek sérelmére
elkövetett bűncselekményekre,
az áldozattá válás megelő-
zésére, az unokázós csalók
trükkjeire is. A rendezvény so-
rán a bűncselekmények jelzé-
sétől kezdve a tanácskérésig, a
közrend és közbiztonság javí-
tását szolgáló ötletekig számos
téma felvetődött. A rendezvény
kiemelt célja, hogy a lakosság
érezze, számíthatnak a rendőr-

ség segítő szolgálatára. Az ér-
deklődők hasznos információk-
kal gazdagodva térhettek haza.

A rendőrség munkatársai
többek között az alábbiakra
hívták fel a figyelmet:

Minden esetben tartsák zár-
va a kaput, bejárati ajtót még
akkor is, ha otthon tartózkod-
nak, és ha éppen a kertben, ud-
varon tevékenykednek!

A bejárati ajtóra szereltes-
senek jó minőségű biztonsági
zárakat, láncot, amelyeket min-
den esetben használjanak is!

Alakítsanak ki lakókörnye-
zetükkel jó kapcsolatot, figyel-
jenek egymás lakhelyére!

A zalabaksai Nagy-házaspár is regisztráltatott.

Bödeházára látogattak egy
kerékpáros túra során a Lenti
Vörösmarty Mihály Általános
Iskola 7. b osztályának tanulói.
A diákokat pol-Bedő Andrea
gármester fogadta a településen.

– Nagyon jó, hogy nem-
csak a Magyar Falu Program
által támogatják a vidéket, ha-
nem az oktatási intézmények
is érdeklődést mutatnak iránta
– fogalmazott Bedő Andrea. –
Településünkön kevés gyer-
mek él, és az összlakosság
hivatalos száma is csupán 56
fő. Most azonban – igaz, hogy
csak egy nap erejéig – megtelt
a falu gyerekekkel.

A Vörösmarty-iskolából
Szőkéné Csuka Edit osztályfő-
nökkel és testne-Verein Ádám
velő, társosztályfőnökkel ér-
keztek meg a diákok kerék-
párral Bödeházára.

– A határon fekvő faluból
származom, édesanyám most
is itt él – válaszolt az osz-

Megtelt gyermekekkel Bödeháza
tályfőnök a kérdésre, hogy
miért pont ide kirándultak. –
Látva a hetési programokat,
illetve a település történetét
ismerve, jó ötletnek tartottam,
hogy a gyerekek a történelmet
ne csak könyvekből ismerjék
meg, hanem első kézből
hallják, mi minden történt egy
kis faluban, és az önkor-
mányzatisággal is ismerkedje-
nek kicsit. A gyerekek a ke-
rékpárokat letették a kultúr-
pajtánál, majd séta során meg-
tekintették a trianoni emlék-
követ, a Hetésben jellegzetes
kódisállásos házakat és a He-
tés Barátság Parkot, melynek
fele Szlovéniához tartozik. –
A parkban meglepő volt szá-
mukra, hogy csak a magyar
oldalon állhatnak meg fotóz-
kodni, így megértették azokat
az anekdotákat, melyek arról
szólnak, hogy milyen nehéz
volt az élet a vasfüggöny
idejében ezen a vidéken.

Csoportkép a településre érkező kirándulókról. Balról Sző-
kéné Csuka Edit és Verein Ádám.

További képek honlapunkon láthatók.

www.boorkofarago.hu

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

Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.

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

Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.

Gránit, márvány síremlékekGránit, márvány síremlékek

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.

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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A „Civilkurázsi” Lenti Civilszervezeteiért és Sportjáért

Közalapítvány 2020. évi tevékenységéről az alábbi közleményt
teszi közzé:

A közalapítvány eredményének alakulása 2020. évben:
SZJA 1% felajánlás 96 390 Ft
Közhasznú tevékenység bevétele 1 723 739 Ft
Közhasznú tevékenység kiadásai: 7 142 639 Ft
Tárgyévi közhasznú eredmény (veszteség) -5 418 900 Ft
Az alapítvány célja a Lentiben működő és nyilvántartásba

vett sportegyesületek működésének támogatása; sporttevé-
kenységük fejlesztése; a város sportéletének fejlesztése; a ver-
senysport kiemelt támogatása; diáksport, tömegsport támoga-
tása; új civilközösségek kialakulásának elősegítése; a már mű-
ködő civilszervezetek tevékenységének segítése; hozzájárulás
működési feltételeik megteremtéséhez, fejlesztéséhez; hátrá-
nyos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének előse-
gítése; munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésé-
nek, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgálta-
tások, kulturális tevékenység támogatása; kulturális örökség
megóvása; környezet és természetvédelmi mozgalmak létreho-
zásának, működésének támogatása; közrend védelme; polgár-
őrség támogatása.

Pálné Szalai Erika,

a kuratórium elnöke

Kettesfogathajtó országos
bajnokság Zala megyei fordu-
lójára került sor a közel-
múltban .Zalabaksán

– Számítottunk arra, „ha
kiszabadul a szellem a palack-
ból”, tehát oldódnak a meg-
szorítások, akkor nagy érdek-
lődés mellett tudjuk megren-
dezni fogathajtó versenyünket
– kezdte beszélgetésünket
Horváth Ottó, Zalabaksa pol-
gármestere. – Rekordszámú,
több mint harminc versenyző
jelentkezett, és a nézőszám is
folyamatosan nőtt a focipá-
lyán. Örömmel adunk helyt
hasonló rendezvényeknek, hi-
szen van a lovassportban egy
országos bajnokunk (Szalár
Róbert versenyző személyé-
ben) és az önkormányzat, a
családok összefogásával nyújt-
juk ezt a különleges és ér-
dekes szórakozási lehetőséget.

Szalár Róbert helyi ver-
senyzőt szervezőként értük

Lovassport Zalabaksán
utol, aki egyéb részletekkel is
szolgált:

– Mai versenyünk egy C-
kategóriás országos bajnoki
pontszerző megmérettetés, a je-
lentkezők közül 25 fogat jött el.
A verseny része egy két-
körös akadályhajtás, majd egy
könnyített pályán egy még
látványosabb vadászhajtás kö-
vetkezik. Nagy örömmel nyug-
táztuk, hogy ilyen érdeklődés
mellett zajlik a verseny, a ne-
hézségek ellenére most már
beindul a verseny a megyében
is, ami azért fontos, mert a
helyiek az OB rendre dobogós
helyezéseket értek el. Jóma-
gam is háromszor voltam
egyéniben harmadik, csapatban
voltam kétszer bajnok, egyszer
második, tehát elég nagy ver-
seny figyelhető meg a megyén
belül is. Elértük azt a színvo-
nalat, amit Somogy, vagy éppen
Fejér megye képviselt eddig.

dj

Verseny közben…
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Szép mosoly egy nap
alatt – csak mese?

Nem a
Marton.Dentalnál!

Azonnali implantációt és

ideiglenes pótlást biztosítunk

már az első kezelési napon,

hogy Ön mosolyogva

távozhasson!

NÁLUNK
BIZTONSÁGBAN!

2021. július

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

A szabadidő aktív eltöltéséért

Lenti Város Önkormányzata a TOP-2.1.2-15-ZA1-
2016-00006 azonosító számú „Lenti Zöld Város kialakí-
tása” című projekt keretében a fürdő mellett, önálló terü-
leten egy komplex, szabadidős létesítményt alakított ki,
melynek használatba vétele a munkaterület visszaadását
követően válik lehetővé.

A több korosztály mozgásigényét kielégítő játszótéren
2 éves kortól találnak élményelemeket a gyerekek. Több-
féle játszótéri eszköz biztosítja a csúszkálás, mászás,
ugrálás és persze hintázás lehetőségét.

A csapatsportok kedvelőit 2 homokos röplabdapálya
és 1 műfüves focipálya várja.

A létesítményhez tartozó komfortpont biztosítja a láto-
gatók igényeinek mind teljesebb kiszolgálását. Az épü-
letben mosdók, zuhanyzók, valamint egy kis büfé került
kialakításra.

A komplexum kiszolgálását külön parkoló biztosítja.
Ez egészül ki a termálvízkifolyó csatorna helyén meg-
építésre kerülő új sétánnyal. Horváth László polgár-
mester véleménye szerint a be-
ruházási elem különösen nép-
szerű lesz a fiatalok köré-
ben. Reményét fejezte ki,
hogy az aktív pihenést
kedvelők minél többen
élnek majd a kikap-
csolódás ezen lehető-
ségeivel.


