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A tanév kezdetére jórészt elkészülnek a felújítással
eddig arra volt elegendő, hogy
az ide járó gyerekek étkeztetését biztosítani tudjuk. Ezt a
kapacitást is szeretnénk növelni a felújítással, hogy szükség
esetén nagyobb létszámra is
főzni tudjanak az intézményben. Jelenleg a konyhán belül
is folynak az építészeti munkálatok, maga az iskolafelújítási projekt egy része tartalmazza a konyha bizonyos elemeinek felújítását, a többit

Kustor Bence építésvezető (balról), Horváth László polgármester és Vigh László országgyűlési képviselő a tornateremben.

Szeptember elsején megújult környezetben kezdhetik
meg a tanévet a diákok Lentiben, a jelenleg még felújítás
alatt álló Vörösmarty Mihály
Általános Iskolában.
Júliusban bejárást tartott az
intézményben Vigh László miniszteri biztos, országgyűlési
képviselő és Horváth László,
Lenti polgármestere.
Vigh László elmondta,
hogy a mintegy 2 milliárd
forintból megvalósuló felújítás
már közel 73 százalékos készültségben van, a munkálatokkal az ütemtervnek megfelelően haladnak. – A kivitelező – amennyiben lehetséges –
a beruházás befejezésének ha-

tárideje előtt, szeptember elsején szeretné már beengedni a
gyerekeket az iskolába –
tájékoztatott a politikus. –
Erre az időpontra nem fejeződik be teljesen a felújítás,
várhatóan novemberre készül
el a konyha, s az étkezde. Az
iskola tornaterme viszont már
szinte teljesen elkészült, az
akusztikai burkolat is a helyére került, emellett az épület
külső homlokzatának hőszigetelése is jól halad, egyik
részen már külső festést is
kapott.
– Ugyanúgy mint az iskola
épülete, a konyha is megérett
már a felújításra – fogalmazott
Horváth László. – A kapacitás

pedig az önkormányzat végezteti el. A konyhatechnológiai
berendezések beszerzése már
megtörtént, bízom benne, hogy
amint az építészet kivitelezési munkáival elkészülnek,
utána be tudjuk építeni az
eszközöket. Technikai okokból ez a rész később lesz
átadva. A polgármester hozzátette, hogy a konyhafelújításra
mintegy 150 millió forintot
fordítanak.

Falunap Zalaszombatfán
Hagyományosan szentmisével kezdődött a hetési településen a falunapi program,
majd délutánra sokan kilátogattak az ismét népszerű,
második alkalommal megtartott jelmezes kistraktor-, vagyis jukkerversenyre.
A kulturális műsor előtt
Szabó Zoltán polgármester
köszöntötte a megjelenteket,
majd Vigh László miniszteri
biztos, országgyűlési képviselő nyitotta meg az eseményt.
A politikus arról beszélt, hogy

Zalaszombatfa szép kistelepülés, látszik, hogy rendben
tartják, illetve vannak célok,
melyek megvalósításáért tesz
az önkormányzat. A fejlesztésekhez a kormányzat is
segítséget nyújt, főként a Magyar Falu Program támogatásaival.
Ezután előadók szórakoztatták a közönséget, fellépett a
Zalaapáti harmonikások, a
Kelta Álom írsztepp-tánccsoport, Magyar Rózsa énekes,
este bált tartottak.

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

Jukkerverseny a falunapon.

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!

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

www.zalatajkiado.hu
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Kereszt a kitelepítettek emlékére
Pákán júliusban a búcsú
napján avattak keresztet a
helyi kitelepítettek tiszteletére.
Az eseményen az ünnepi
szentmisét dr. Márfi Gyula
nyugalmazott veszprémi érsek
celebrálta, majd áldotta meg a
templomkertben felállított keresztet. A szentmisén és a
keresztavatón jelen volt dr.
Kövér László, az Országgyűlés
elnöke és felesége, a településről származó dr. Bekk Mária, illetve Cseresnyés Péter, a
térség országgyűlési képviselője, aki ünnepi beszédet mondott.
– „Pulik helyett vérebekkel. Ostor helyett fegyverekkel. Őrzik az embercsordákat.
Ez a híre Hortobágynak” – az
országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos Debrecze-

ni József kitelepített Hortobágyról zokog a szél című
verséből vett idézettel kezdte
beszédét. – Ez a négy sor hűen
adja vissza az elmúlt század
ötvenes éveinek hangulatát, az
otthonukból kényszertáborba
hurcolt emberek reményvesztettségét. Ez annak a következménye volt, hogy a második
világháború vége felé a Vörös
Hadsereg nyomában jött egy
csapat tele ígéretekkel, hitegetésekkel, azzal, hogy mindenkit, aki rossz sorsot élt meg a
mindennapokban, majd ők
megváltják, mindenféle alap
nélkül. Az emberek hittek nekik. Tele voltak ígéretekkel,
ezek az ígéretek azonban azok
ellen voltak, akik a Hass, alkoss, gyarapíts! nemes gondo-

„Virágos” Lenti

Lukács Tibor, Páka polgármestere, Cseresnyés Péter, Márfi
Gyula, Bekk Mária, Kövér László és Németh Csaba a keresztnél.

latát magukénak tudták egész
életükben, az alapján éltek, tartották el családjukat, élték közösségi életüket, erősítették
közösségüket. Ezek közé tartoztak azok az emberek, akik
1950 és 1953 között elszenvedték a magyar Gulágot, akik
közül sokat elhurcoltak a Hortobágy munkatáboraiba, ahol
embertelen körülmények között voltak kénytelenek élni,
rabszolgamunkát végeztek csak
azért, mert a Hass, alkoss,
gyarapíts! gondolatot magukénak vallva élték mindennapi
életüket. S még egy bűnük

volt, mégpedig az, hogy az
ígérgetők, a kommunisták,
akik átvették a hatalmat, ellenséget láttak bennük. Ezért úgy
gondolták, hogy joguk van –
félredobva jogot, alkotmányt –
ítélkezni emberek fölött, úgy,
ahogy ők azt akarják. Ennek
következményeként tízezrek
senyvedtek hónapokon vagy
hosszú éveken át a Hortobágy
munkatáboraiban.
Ezt követően Németh Csaba, Páka plébánosa köszönetet
mondott azoknak, akik hozzájárultak a kereszt és környezete megszépítéséhez.

Közösségi teret avattak
Bemutatták a Zöld város projektet.

A Virágos Magyarország
projekt zsűrije érkezett minap
Lentibe, tagjai a város pályázata alapján ellenőrizték a
beadott tartalmakat és további
ajánlást tesznek a bíráló szakértők felé.
– A törekvéseink és az
eddig elért eredményeink is
ösztönöznek minket arra,
hogy minden évben részt
vegyünk ebben a környezetszépítő programban – kezdte
Horváth László, Lenti polgármestere a zsűrizés kapcsán. –
A bizottság tagjai körbejárták
a várost, meggyőződtek arról,
hogy amit közöltünk pályázatunkban, az megfelel-e a valóságnak és ajánlást tesznek a
látottakról. Az a terület, ahol
most állunk egy új övezet, a
Zöld Város projekt része a
kialakított Kortárs közpark,
amely még mindig munkaterület, hiszen a „Lenti” felírat
egyes elemei munka alatt van-

nak. Külön köszönetet mondunk a Városgazdálkodási
Kft.-nek, amelynek köszönhető a zöld és virágos területek
szakértő kialakítása.
A bizottság Lancsák Lajos
nyugalmazott főkertész irányításával járta be az adott
területeket és tájékoztatott a
tapasztalatokról:
– Az ismerős, már korábban is kialakított területeken
tartja a szintet a város, és kiemelném, hogy sok új dolgot
is láthattunk. Tavaly csak terv
volt a régi temető parkká
alakítása, most pedig gyönyörű zöldben pompázik. Ez
mindenképpen dicséretes, hiszen folyamatos az eddig
elért virágos részek fenntartása és újabb alkotásokkal
is találkozhatunk az önök
városában – hangzott a főkertész rögtönzött értékelésében.
dj

Bagladban a tavalyi kényszerszünet után újra megtartottuk a falunapi rendezvényünket, amelynek keretében
felavattuk a faluházunk udvarán épült szabadtéri közösségi színterünket.
Ünnepi beszédet mondott
Vigh László országgyűlési
képviselőnk, az épületet megáldotta Ráncsik Róbert katolikus lelkipásztor.

A délutáni főzőversenyen
8 csapat vett részt, nem megijedve a várható záporokról, a
nyertes az Állattartók csapata lett.
Az új színpadon a liszói
Viola Asszonykórus, Maksa Zoltán és a Sheba hastánc stúdió
szórakoztatta a nézőket.
Örülök, hogy újra egy tartalmas napot tölthettünk együtt.
Lóránt Beáta
polgármester
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„Higgyünk az oltás kedvező hatásában!”
A koronavírus szempontjából Magyarország továbbra is
az egyik legbiztonságosabb ország Európában a sikeres oltási kampány és a kormány megfontolt és fokozatos nyitási
stratégiájának köszönhetően.
Nyugat-Európában több, magyarok körében is népszerű
turisztikai célországban azonban ismét növekedésnek indult
a fertőzöttek száma, így számolnunk kell egy újabb járványhullám kialakulásával is.
Cikkünkben dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, dr. Károlyi Sylvia megyei tisztifőorvos és dr. Gergye Ferenc
háziorvos, címzetes főorvos
osztja meg gondolatait az oltásfelvétel fontosságáról és
járványhelyzetben szerzett tapasztalatairól.
– A vírus nem ismer határokat, az egyetlen esélyünk az,
ha minél több embert beoltunk
a társadalmi léptékű immunitás kialakítása érdekében –
jelentette ki lapunknak Zala
megye kormánymegbízottja.
Dr. Sifter Rózsa hangsúlyozta,
nemcsak a saját egészségét
kockáztatja az, aki nem immunizáltatja magát a Magyarországon elérhető vakcinák valamelyikével, hanem azon családtagjai, kollégái, barátai életét is, akik valamilyen ok miatt
nem kaphatnak oltást. Egyelőre ugyanis a 12 évnél fiatalabb
gyermekek számára még nem
engedélyezték a hatóságok a
vakcinák használatát, de vannak olyanok is, akik valamilyen betegség miatt nem olthatók.
– A hatóságok által bevizsgált és hatékony oltóanyagok
bőségesen rendelkezésre állnak, Zala megyében is elérhető
az összes oltóanyag – húzta alá
a kormánymegbízott. – A vakcina megszerzéséhez mindössze egy regisztrációra van
szükség a vakcinainfo.gov.hu
oldalon, ezt követően lehet
időpontot foglalni a központi
oltópontokra, de a háziorvostól
is lehet kérni a vakcinát – tette
hozzá.
A megelőzés érdekében az
operatív törzs újabb intézkedéseket hozott. Európában elsőként Magyarországon érhető el
a harmadik oltás augusztus 1jétől, amit a szakemberek elsősorban az időseknek, krónikus
betegségben szenvedőknek, legyengült immunrendszerű betegeknek ajánlanak. – Cél,
hogy az ő védekező képességüket megerősítsük – hangsú-

lyozta a kormánymegbízott, és
hozzátette: az eeszt.gov.hu oldalon foglalhat időpontot a
megyei kórház oltópontjaira az
a személy, aki már legalább
négy hónapja megkapta a második oltását. – Természetesen,
aki a háziorvosánál szeretné
megkapni a harmadik oltást,
akkor erre is lehetőség van, a
megyei oltási munkacsoport
biztosítani fogja az ehhez
szükséges vakcinát.
A 60 év felettiek oltási akciójáról a kormánymegbízott
elmondta: háziorvosok, önkéntes orvosok és egyetemi
hallgatók keresik fel személyesen a koronavírus ellen még
be nem oltott időseket, akik a
háziorvosi rendelőkben vagy
otthonukban kaphatják meg a
vakcinát egy helyszíni, papíralapú regisztrációt követően.
A gyerekek védelmére is
fokozott figyelmet fordítanak,
ezért az ő beoltásukra külön
akciót szerveznek: az iskola-

Dr. Gergye Ferenc

kezdést megelőzően, a tanévkezdéskor az általános- és középiskolákban is megkaphatják a vakcinát a 12 évnél idősebb diákok.
A kormánymegbízott hangsúlyozta: az egyetlen és még
időben meghozott döntési lehetőség az oltás, amivel most
közvetve és közvetlenül is
életeket menthetünk meg,
hosszabb távon pedig egy
gondtalanabb jövőt teremthetünk meg. – Mindannyiunk kezében van eszköz arra, hogy a
negyedik hullám kialakulására
és súlyosságára hatással legyünk. Csak személyes felelősségvállalással védhetjük meg
a saját és szeretteink egészségét, életét – jelentette ki dr.
Sifter Rózsa.
Dr. Károlyi Sylvia megyei
tisztifőorvos lapunk megkeresésére elmondta: – A régi éle-

Dr. Sifter Rózsa (balról) és dr. Károlyi Sylvia

tünket élhettük a nyáron, hiszen felelősségteljes módon
sokan felvették az oltást, viszont aki nem oltatja be magát,
az egészségét, életét kockáztatja az újabb járványhullám
közeledtével.
Dr. Károlyi Sylvia szerint
az elmúlt időszak tapasztalatai
alapján egyértelmű, hogy az
idősek számára nagyobb veszélyt jelent a COVID-19 vírusfertőzés, mivel a lakosság
többi korcsoportjához képest
gyengébb az immunrendszerük, illetve több krónikus
betegségben szenvednek, így a
súlyos szövődmények és a
halálesetek nagy része is ezt a
korcsoportot érintette az elmúlt időszakban.
– Senki ne higgye, hogy a
körülötte lévő beoltott emberek meg fogják védeni a koronavírustól, sőt nagy valószínűség szerint – mivel éppen az
ő szervezete lesz fogékony a
fertőzésre – őt fogja a kórokozó megbetegíteni, ráadásul
a súlyos szövődmények kialakulása is nála valószínűbb –
hívta fel a figyelmet a megyei
tisztifőorvos, hozzátéve, hogy
az új fertőzések száma országosan lassú emelkedést mutat.
– Egyedül a vakcina véd meg
valamennyiünket attól, hogy a
küszöbön álló negyedik hullám súlyos tömeges fertőzésekhez vezessen, ezért kérek
mindenkit, hogy éljen az oltás
lehetőségével – összegzett a
népegészségügyi főosztály vezetője.
Dr. Gergye Ferenc háziorvos, címzetes főorvos szintén
elkötelezett a védőoltások beadása mellett, szakmai véleményét az alábbiak szerint
foglalta össze:
– Az elmúlt közel másfél
év tapasztalatai alapján megállapíthatjuk, hogy egészen különleges vírussal van dolgunk.

Kiszámíthatatlan következményekkel járó akut betegséget
okozhat, de hosszabb ideig
tartó-, illetve végleges, súlyos
szervkárosodásokat is létrehozhat. Az akutan súlyos, akár
halálos kór főként idős krónikus betegeket veszélyeztetett, de egészséges fiatalabbak
is haltak meg a vírusfertőzés
következtében. Döbbenetes volt
látni a kór kiszámíthatatlan
lefolyását. Egyik napról a másikra alakultak ki súlyos, halálos szövődmények, kerültek
gépre betegeink. A másik
ijesztő tapasztalatunk a véralvadási zavarok (trombózis,
embólia) korábban nem észlelt, rendkívüli nagy száma volt.
Dr. Gergye Ferenc a saját
bőrén is megtapasztalta, menynyire sokat számít a védettség.
Mint mondta, az első lehetséges időpontban munkatársaival együtt megkapta az
oltást, ő két és fél hónappal
később megfertőződött. Pár
napig tartó, enyhe tünetekkel
lezajlott a betegség, akárcsak a
feleségénél, aki szintén megkapta mindkét oltást.
– Én hiszek a vakcinában.
Minden közeli családtagomat
beoltották. Negyvenhárom éves
orvosi tapasztalatommal szeretném meggyőzni az oltatlanokat a vakcináció fontosságáról. Ne egy közeli hozzátartozó, barát, rokon vagy
ismerős súlyos állapota, esetleg halála döbbentsen rá valakit arra, hogy ez bizony elkerülhető lett volna – fogalmazott dr. Gergye Ferenc. Hangsúlyozta: praxisukban január
óta közel 3 ezer oltást adtak
be, de súlyos szövődményt
egyetlen esetben sem észleltek. – Kérem, higgyenek nekünk, higgyenek az oltás
mindannyiunk számára kedvező hatásában! – zárta gondolatait a háziorvos.

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal támogatásával jelenik meg.

2021. augusztus
HIRDETÉS

Lenti és Vidéke

5

6
HIRDETÉS

Lenti és Vidéke

2021. augusztus

2021. augusztus

Lenti és Vidéke

7

Vigh László díjátadó volt a Magyar Nagydíjon
Az a megtiszteltetés érte
Vigh László országgyűlési képviselőt (Zala megye 1. sz. választókerület), hogy augusztus
elsején, vasárnap a 36. Forma–1-es Magyar Nagydíj versenyének végén az első helyezett Esteban Oconnak (Alpine)
adhatta át a kupát.
– Egy ekkora rendezvény
szervezésének tapasztalatai fontos információval bírnak számunkra is, hiszen a zalaegerszegi tesztpályán ugyancsak
folyamatosak a programok, és
a konferenciaturizmus is kezd
kialakulni. Ez óriási kihívás és
lehetőség Zalaegerszeg és Zala
megye számára, ezért is nagy a
jelentősége annak, hogy a
Hungaroring vezetői gyakran

látogatnak el hozzánk, illetve
már Jean Todt-ot, a Nemzetközi Automobil Szövetség elnökét is fogadtuk a tesztpályán.
Palkovics László innovációs és
technológiai minisztertől kaptam a megbízást a járműipari
tesztpálya, a gyorsforgalmi
okosút, valamint a megyeszékhelyen létesítendő hadiüzem építésének koordinálására, támogatására. Ugyancsak
a miniszter kért fel arra, hogy
vegyem fel a kapcsolatot a
járműipar kiemelt szereplőivel,
s így alakult ki – immár több
látogatásban megmutatkozó –
együttműködés Gyulay Zsolttal, a Hungaroring vezetőjével
is – mondta a Zalatájnak Vigh
László.

Fotó: Hungaroring

Vigh László átadja a díjat.

Nyári diákmunka Bödeházán Bűnmegelőzési tábor Tormaföldén
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálásával zajlik a Nyári diákmunka 2021 munkaerőpiaci program. Ennek keretében az önkormányzatok támogatást igényelhettek a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy
hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok foglalkoztatásához.
– Bödeházán a helybéli
Schmél Kinga, és a gáborjánházi Pantó László diákokat
foglalkoztattuk egy hónapon
át – tudtuk meg Bedő Andrea
polgármestertől. – A diákok
gimnazisták, olyan fiatalok,
akik aktivitásukkal sokat tettek a falunk érdekében, miközben megtapasztalták a
munka világát. Bízom benne,
hogy ezután más szemmel
nézzenek a településekre, és

abban is, hogy lesz kedvük
visszajönni és a zalai, esetünkben pedig a hetési falvakért dolgozni.
Tanultak a diákok webszerkesztést, fotózást, plakát,
meghívó, képeslap tervezést,
Bödeháza weboldala kiegészült a Hetést bemutató 18
tanösvénytábla tartalmával,
mely angol, szlovén és magyar nyelven is elérhető már.
A diákok elmondták, hogy
jó lehetőség volt számukra e
nyári munka és egy kis zsebpénzt is szereztek. Dolgoztak
még a Hetés Barátság Parkban, hogyan lehet megoldani
egy csőtörést és az önkormányzat tulajdonában lévő
kódisállásos ház kitakarításában és az ottani értékmentésben is részt vettek.

A képen a kódisállásos háznál Pantó László, Bedő Andrea és
Baranyai János falugondnok.

Tábori csapatfotó…

Rendőrcsaládok gyermekeinek szervezett bűnmegelőzési
tábort Tormaföldén a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság. A
táborozókat a nyitónapon, a csapatépítő programokon kerestük
fel kérdéseinkkel:
– A ZMRFK ötödik alkalommal szervezte meg ezt a tábort
a festői környezetű Tormaföldén – kezdte tájékoztatóját Takács
Tivadar rendőr alezredes, sajtószóvivő. – 11-14 éves gyermekek vesznek részt a táborozáson, 23 fő a megye több településről, amely a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Támogatásával és
a helyi Tormafölde Gyermek Rehabilitációs Egyesület jóvoltából. A tábor tematikája a bűnmegelőzésre, az áldozattá válás
elkerülésére épül, már ebben a korban felhívjuk a fiatalok
figyelmét a rájuk leselkedő, akár az interneten előforduló
veszélyekre. A foglalkozásokat élménypedagógiai módszerekkel szervezik munkatársaink, a ZMRFK Bűnmegelőzési Alosztályától. Az ismeretátadás játékos, főként a gyerekek aktivitásán alapuló feladatokkal történik. Egyebek mellett lesznek a
kommunikációt, az együttműködést fejlesztő feladatok, gyakorolják a konfliktuskezelést, nagy hangsúlyt fektetnek kollégáim
az elfogadásra, egymás segítésére.
– Célunk, hogy kizökkentsük a gyerekeket az elektromos
eszközeik világából, lovaglást, vízitúrát, kalandos programokat
kínálunk a számukra – mondta házigazdaként Szirmai Mónika
szervező. – Túrákat és még éjszakai bátorságpróbát is szervezünk nekik, szeretnénk, ha közelebb kerülnének a résztvevők a
természethez, az állatokhoz.
dj
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Példamutató szilvágyi fejlesztések
A folyamatosan fejlődő Szilvágy az elmúlt egy évben is szép
sikereket ért el a falufejlesztés
terén. Kiválóan szerepeltek a
különböző pályázatokon, de saját
erőből is több beruházást hajtottak végre.
– A legjelentősebb beruházásunk az egykori Áfész-bolt és
kocsma megvásárlása volt –
mondja Péntek Katalin polgármester. – A felújítása folyamatban van, a szeptemberi hagyományos szilvafesztiválon szeretnénk felavatni. Közösségi hely
kialakítására kaptunk rá támogatást. Elkészülte hozzájárul a
faluközpont képének szebbé tételéhez.
Arról már korábban beszámolt lapunk, hogy tavasszal felnőtt sportparkot avattak Szilvágyon, nemrég pedig befejeződött a játszótér bővítése, és új
utcabútorok kerültek kihelyezésre. A Belügyminisztérium pályázatán nyertek támogatást járda és buszforduló, illetve egy útszakasz felújítására.
– Pályázatot nyújtottunk be
a ravatalozó és a pajtaszínház
felújítására, s szeretnénk a falugondnoki autót is lecserélni

– folytatja Péntek Katalin. – Az
Agrárminisztérium hungaricum
pályázatán tavaly nyert támogatásból valósítottuk meg egy
boronafalú pince felújítását, ahol
kiállítást rendeztünk be. Ebben
a pályázatban szerepelt napközistábor szervezése gyermekeknek. Ennek keretében vadkerítés készült és kézműves foglalkozásokra került sor. A fiatalok
megtanulhatták a pince sározását, amit nagy kedvvel végeztek. Az idei hungaricum
pályázaton is nyertünk, a tervünk egy helyi hegyi fotókat
bemutató album megjelentetése, amiben a szilvágyi kötődésű
Soós József költő versei is szerepelnek. A fotókat Kovács
Zoltán készítette.
Időközben elkészült Szilvágyon a falugondnoki autó garázsa szerszámtárolóval. A könyvtár eszközfejlesztését pályázat
is segítette.
Péntek Katalin elmondta, hogy
a pincefelújítás munkájából oroszlánrészt vállalt Németh Dezső
iparművész, aki a játszótéri és az
utcai bútorokat is elkészítette.
Ő egyébként a Szilvágyért Egyesület elnöke.

Péntek Katalin és Németh Dezső a felújított boronapincénél.

A Tündérkertet is szorgalmasan gondozzák.

Kósa Anna emlékhely Zalabaksán

Kósa Anna emlékhely Zalabaksán.

Emlékhelyet állítottak a 100
éve tragikus körülmények között elhunyt szerelmespárnak
Zalabaksán. A Kósa Anna balladája címmel ismert történetről és az emlékhely kialakításáról Horváth Ottó polgármes-

terrel, egyben a szobor alkotójával beszélgettünk.
– Az emlékhely ötlete már
korábban érlelődött bennünk,
hiszen a Kósa Anna és a keletkezett ballada kultuszát az
emlékezetében tartja a telepü-

lés. A történet szerint egy átlagos családhoz került ide egy
göntérházi (ma Szlovéniában található) fiú cselédnek, aki a család leányával szerelembe esett.
A család másik gyermeke, egy fiú
elhalálozott, így az akkori birtokviszonyok ismeretében Anna
ázsiója megnövekedett a családban és már a szülők sem nézték
olyan pozitívan ezt a kapcsolatot. A fiatalok a halált választották, ha már együtt nem lehetnek, és ennek hatására született
meg a ballada is, amelynek a
szerzője ismeretlen, egy évvel a
tragédia után az udvarba dobták
be az írást a családhoz.
– Mi tudhatunk az emlékhelyről?
– Már vagy tizenöt éve állt
nálam a kert egyik végében a
tragédiát megjelenítő gránitba
faragott kép, melyet egy alkotótábor szobrásza készített. Sokat

gondolkodtam hogyan lehetne
formába önteni magát a történetet, majd jött az ötlet és
egy vasekére, jobban mondva taligára helyeztem el a követ, jelezve a paraszti munkát,
kikerült rá a ballada szövege
is, amely így nem jelent meg
olvasható formában. Természetesen nagyon örülök annak
is, hogy alkotóként egy művem kikerült a saját településünkre.
A történetet egyébként Lackner László költő, író is feldolgozta, a közelmúltban egy drámát is írt belőle, de Vitray Tamás is kutatta egy műsorában.
Horváth Ottó elmondta, szeretnék megszerezni ezt a filmet a
Magyar Televízió archívumából, továbbá ismert a zalalövői színjátszók egy előadása
is a témáról.
dj
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Komplex fejlesztések Gosztolán
Vigh László országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos
meghívására látogattunk Gosztolába, ahol egy felújított önkormányzati épület átadásán
vettünk részt.
– Vannak olyan települések, amelyek elöregednek, és
vannak olyanok, amelyek elkezdenek fejlődni, virágozni,
mert a helyiek valamit kitalálnak. A gosztolai polgármester
egy szállót és éttermet épített
ide, ahová a jó levegő, a finom ételek, kiszolgálás miatt
visszajárnak a vendégek és a
település is elvarázsolja a látogatókat – értékelte a látot-

takat a képviselő. – A Magyar
Falu Program részeként 12
millió forintból sikerült felújítani ezt az önkormányzati ingatlant, hiszen nagy szükség
van egy rendezvény megtartásánál különböző kiszolgáló helyiségekre, közösségi terekre.
Balogh Ferenc polgármesterrel a beruházásról és egyéb
fejlesztésekről beszélgettünk.
– Az említett nyertes támogatásból szociális helyiségeket, internetes központot és
könyvtárat alakítottunk ki.
Mindezzel egyidőben az épület
környezete is felújítás alatt áll,

Folytatták a felújításokat Reszneken
Elmúlt lapszámunkban beszámoltunk arról, hogyan oldotta
meg a reszneki önkormányzat a temető kerítésének megújítását,
milyen munkálatok zajlanak itt a parkoló és járda kialakítására.
Kercsmár István polgármestertől megtudtuk, hogy ezt nagyrészt önerőből, saját munkaerővel és a beszerzett géppark segítségével oldják meg.
– A temetőnél a korábban kimért 100 méteres járdaszakasz
megépítését kezdtük el, továbbá kibővítettük az itt lévő parkoló
bejáratát. Hídgyűrűket raktunk le, szegélykövet építettünk, valamint bazaltköves borítást kapott a terület, hogy az utolsó
aszfaltos réteg is a helyére kerülhessen. Az említett térköves
járda a parkolót köti össze a ravatalozó előtti térrel, így
megvalósulhat, hogy a látogató nem fűbe, akár sárba lép, hanem méltó körülmények között közelítheti meg a ravatalozót.
– Milyen összeget fordíthattak erre a beruházásra?
– Az anyagköltséget a Start munkaprogramból tudtuk biztosítani, a munka nagy részét pedig a meglévő gépparkunkkal és
a rendelkezésre álló közmunkások kétkezi munkájával oldottuk
meg. A bekerülési költségek 3 millió forintot tesznek ki, ennek
fele az anyagköltség, a többit pedig az említett költségkímélő
módon oldottuk meg.
(d)

Építik a járdát a temetőnél Reszneken.

Balogh Ferenc polgármester (balról) és Vigh László az épület
előtt.

pihenő padokat helyezünk ki,
amelyek alkalmasak az olvasgatásra, pihenésre. Ez a terület
a temetőhöz kapcsolódik, a
kápolna és környezetének
helyreállítása is folyik, mindezt augusztus végére kívánjuk
befejezni.

Megtudtuk, hogy a további
tervek között szerepel ugyanitt
egy szabadtéri színpad kialakítása is, kihasználva a táj adta
öblös lehetőségeket és majd a
nézők között folyó vízesés
megvalósítását is.
dj

Gólyamentés Bagladban
Július 27-én az esti órákban figyelt fel Lóránt László
Bagladban, a Dózsa utcában
lévő gólyafészek közelében
egy út szélén bóklászó gólyára. Kicsit figyelte, később
a közeledésére sem szállt el.
Este úgy gondolta, hogy
könnyen rókavacsora lesz így
belőle, ezért próbálkozott a
megfogásával, ami könnyen
sikerült. Másnap kutatni kezdett segítség után, telefonon
kapott tanácsot az ellátására
többek közt dr. Illés Zoltán
botfai természetvédőtől. Reggel és este nyers hús volt az
ennivaló kis darabokban és
természetesen víz. Napközben
bóklászás a zárt első kertben,
este védett helyen alvás. Érdekesség, hogy többször is
meglátogatták egészséges társai, kicsit bogarásztak mellette.
Mivel pár nap gondoskodás után nem javult igazán az
állapota, hétfőn újból felkereste a Madártani Egyesületet,
ami csak a madár fogadásában tudott segíteni, így a

A képen Lóránt László, Zakály László falugondnok és a
kísérőktől Bedő Bori Jázmin.

Fenékpusztai Madármentő Állomásra az idei, már gyűrűzött gólyát a Bagladi Falugondnoki Szolgálat segítségével egy kis küldöttség szállította el.
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Pótolták a tanulmányi útjukat
A Covid-járvány miatt tavaly elmaradt szakmai tanulmányutat sikerült megvalósítani a Lenti Kertbarát Kör
tagságának a közelmúltban.
Röszler Attila elnök a kirándulással kapcsolatban elmondta,
Nagyrécsére a Hivekovics Családi Gazdaságba látogattak el.
– A család közel 40 éve
foglalkozik méhészettel és gyümölcstermesztéssel. Ma már
100 hektáron magas színvonalú ültetvényen termelnek főként bogyós gyümölcsöket,
mint áfonya, ribizli, málna
szeder, eper, de megtalálható
több hektáron a körte is. A
Berényi Fogadóban kezdődött
a program, ahol egy közel
másfél órás előadás, videó
keretében lenyűgöző előadóval
bemutatták a gazdaság különleges történetét, valamint a tulajdonos Hivekovics Ákos eddigi életútját, sikeres pályafutását. Az előadás után egy jól
felkészült szakember vezetésével kétórás sétával körbejártuk
az ültetvényeket, megismertük
a termesztési technológiát,
megkóstolhattuk a különböző
gyümölcsfajtákat. A látogatás
végén lehetőség volt különbö-

A Kertbarát Kör tagsága a Hivekovics birtoknál.

ző natúrlevek, gyümölcsborok
korlátlan kóstolására.
– Hogyan folytatódott a
túra?
– Délután Miháldra, a Vig
Pincészetbe látogattunk. Ez
kisebb méretű családi gazdaság 5-6 hektár birtokkal,
ahol fehér és vörös szőlőt termelnek, amelyből kiváló, zamatos borokat állítanak elő.
Vig Zsolt házigazda, tulajdonos nagy szakmai hozzáértéssel mutatta be borait, a termelési, borkészítési technológiát. Egy ízletes pincepörkölt
elfogyasztása után a felújított

több mint 200 éves boltíves,
hangulatos pincében folytatódott a kóstolás. Egy kiváló
szakembert és egy igazi vendéglátót ismerhettünk meg
Zsolt személyében. A kirándulás aztán dr. Tánczos Frigyes barátunk, tagtársunk – aki
a programot egy jelentős
összeggel is támogatta – teskándi hegyi birtokán a sikeres
napra egy koccintással ért
véget. Sok szakmai tapaszta-

latot gyűjtöttünk és nagyon
örült a tagság, hogy hosszú
kényszerszünet után újra sikerült kirándulást szervezni, hiszen ezt a korábbi években
évente kétszer-háromszor is
megtettük. Az utazási költséget a Miniszterelnökség, a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
a Nemzeti Együttműködési
Alap pályázatán 40 ezer forinttal támogatta.
dj

Gránit, márvány síremlékek

Díjkiosztó a lenti kertbarátoknál
Számunkra a legfontosabb a vásárlóink elégedettsége.
Célunk, hogy hosszú távon magas színvonalon
szolgálhassuk ki megrendelõinket.
Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

Az arany minősítést elnyert gazdák: Kiss József, Röszler
Attila, hátul Dénes Miklós zsűrielnök, elöl Tuboly Zoltán, Cseke
Árpád, Németh Kálmán, Horváth József.

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

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

www.boorkofarago.hu
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Sikere volt a Zaporozsecnek
A Lenti Nyári Esték rendezvénysorozatának egyik legnagyobb sztárvendége a Zaporozsec együttes volt. A Petőfi
slágerlistáján a második helyig
kapaszkodó Összeér című új
daluk igazi nyári sláger. A
koncertről, az új női énekesekkel készített dalokról Varga
Bence énekes, gitárost kérdeztük:
– Talán nem annyira tervezetten, de viszonylag jól, tvs, rádiós szereplésekkel indult

a számunkra a nyári időszak, igaz, volt is idő a pandémiás helyzetben felkészülni mindenre – mondja az
énekes.
– Honnan az ötlet, hogy
Palya Beával, vagy éppen a
No Sugar énekesével, Portik
Líviával készítsenek új dalokat?
– A zenekar, ahogy nevezni
szoktuk, olyan, mint egy
hosszú házasság, tehát mindig
ötletelni kell a megújuláson,

Az egyik sztárvendék a Zaporozsec volt.

Autóáldás Lentiben
Az egyház sokféleképpen
adhat áldást, nagyon széles a
skála a személyektől, épületek, munkaeszközök tekintetében, egy kicsit az égieknek
ajánlva, segítségüket kérve,
hogy törékeny életünk ne kerüljön veszélybe – fejtette ki
lapunknak Ipacs Bence plébános.
– Ilyen mozzanat a közlekedők, és járműveik megáldása is. Sok gépkocsiban láthatunk rózsafüzért, ami jelzi:
igaz, hogy ismerjük a szabályokat, be is tartjuk őket, de ki
vagyunk téve a többi közlekedő figyelmének, vagy épp a
közlekedés veszélyeinek. Az
utazók védőszentjei, Szent Jakab és Szent Kristóf napján
kérjük ilyenkor az égieket,
hogy figyeljenek ránk utazásaink alkalmával, segítsék,
hogy épségben hazaérkezzünk
– tette hozzá a plébános.

Pethő Géza, a Magyar Autóklub lenti bázisának vezetőjeként vett részt az eseményen:
– Nagyon örülök, hogy
ilyen szép számmal összegyűltünk
az
autóáldásra,
amelyről tudnunk kell, hogy
Lentiben történt először és lett

országos hírű ez a kezdeményezés. Úgy gondolom, szükség van a mai közlekedési
morál ismeretében ilyen égiek
által adott támogatásra is,
hogy biztonságban közlekedhessünk.
(d)

hogy feldobjuk az együttlétet, ilyenkor jött az ötlet,
hogy legyen egy női hang a
zenénkben. Nagyon jó volt,
de most majd inkább új saját dalainkkal foglalkozunk
majd.
– Következő fellépésük akusztikus koncert lesz, mennyire
nehezíti meg az előadó dolgát
ez a megszólalás?
– Elsősorban a logisztikát
változtatja meg, hiszen a kisegítő zenészek nagy része Budapestről érkezik, de könnyebb
is lehet majd a dolgunk, hiszen amíg ők muzsikálnak, mi
„pihenhetünk”! Tehát lehet,
hogy hátra tudunk dőlni egy
kicsit.
– Új lemezzel is készülnek!
– Valóban, harmadik lemezünk készül, így be szoktuk előre jelenteni, mert nálam pattog a labda és hajlandó
vagyok megcsúszni, tehát kell
egy ilyen ígéret, hogy valóban
megjelenhessen és jelenthetem már a fele kész, tehát lesz
új lemez!
dj
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Kirándultak a nyugdíjasok
A Civil Nyugdíjas Klub
július 9-én a Déryné program
keretében kápolnásnyéki kiránduláson vett részt, tudatta
lapunkkal Császár Dezső
klubvezető.
– Megérkezésünk után a
Csajághy Laura Szabadtéri
Színpadon néztük meg a Helység kalapácsa színházi előadást, majd a Vörösmarty Emlékházat tekintettük meg. A
közös ebéd után tájékoztatást
kaptunk a Kárpát-medencei
Művészeti Népfőiskola tevékenységéről. Bemutatták az
Esemény központot, a Halász
kastély parkját és kiállításait.
Köszönet a Nemzeti Művelődési Intézetnek és a Városi
Művelődési Központnak a
kirándulás megszervezéséért.

– Hogyan folytatódtak a
programok?
– Másnap a zalaegerszegi
Kvártély-házban a Padlás című
musicalt néztük meg, majd
következő programunk keretében július 13-án Külsősárd
polgármesterének meghívására
látogattunk a községbe, ahol
az Esztergomi Várszínház művészei a Fekete zongora című
darabot adták elő.
A klubvezető még hozzátette, hogy a Gyalogló Idősklub aktuális túráját Lovásziba
szervezte legutóbb.
– Az autóbuszról a kútfeji
megállónál szálltunk le, majd a
hegygerincen végiggyalogolva
érkeztünk a lakótelepre. A kantinban megtartott rövid pihenő
után autóbusszal érkeztünk

A Civil Nyugdíjas Klub tagjai a kiránduláson.

haza. Gyalogtúráink támogatója a dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet Egészségfejlesztési

Irodája volt – zárta tájékoztatóját Császár Dezső.
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Külterületi utak felújítására
Kerek Perec Nap Gáborjánházán pályáztak Lentiben
A hőkön sült perec sütésének módjával ismerkedtek a
résztvevők a Kerek Perec Napon.
A perecet két ágból fonják össze, a forma kialakításának
különböző technikái vannak, van aki az asztalon, van aki a
levegőben sodorja össze a két tésztafonalat, most mindkettőt
bemutatták. A formára igazított perecek aztán a faluháznál lévő
hagyományos kemencébe kerültek.
– A Mesés Hetés Zöldút kapcsolódik a Tájházak útja határon átnyúló programhoz, ennek keretében tartottuk a Kerek Perec Napot – mondta Bedő Andrea szervező – A programban
szállodákkal együtt turisztikai termékeket alakítunk ki, melyek
kiegészítő bevételt hozhatnak a helyieknek. Gáborjánházán a
kerek perec készítésének van nagy hagyománya, ezt igyekszünk minél szélesebb körben megmutatni a látogatóknak, akik
most a perecsütést is kipróbálhatták.
A rendezvényen Vigh László miniszteri biztos, a térség országgyűlési képviselője és Pantó László, Gáborjánháza polgármestere is köszöntötte a vendégeket.
A perec mellett mézeskalácsot is kóstolhattak a látogatók,
újdonságként a hetési mintával díszített mézeskalács debütált
helyi termékként a rendezvényen. Az édességet a kerkakutasi
Őr Ildikó mézeskalács-készítő mutatta be.

A képen balról: Egri Éva, Lendvajakabfa, mellette Szabó Zoltán, Zalaszombatfa polgármestere, Pantó László, Vigh László
és Bedő Andrea.

Több út felújítására is adtak be pályázatot.

A Vidékfejlesztési Program keretében a város önkormányzata külterületi helyi
közutak fejlesztésére pályázott, erről önkormányzati ülésen döntött a képviselő-testület.
A program lehetőséget
biztosít földutak stabilizálására, alépítmények és szilárd
burkolatok kialakítására. Lentiben az előzetes felmérések
alapján több útszakasz felújítását valósítanák meg: a
lentiszombathelyi településrészen mintegy 380 méter
hosszban látnák el burkolattal
a Nyár út meghosszabbításában lévő szakaszt a vasúti
megálló irányában.
A máhomfai településrészen a temető felé vezető
útszakasz kapna burkolatot

mintegy 150 méteren. Lentihegyen két helyen terveznek
felújítást. Az egyik helyrajzi
számmal jelölt részen 60
méter hosszban végeznének
munkálatokat két, már korábban megújult szakasz között,
illetve a Tölgyfa pincétől a
Harangláb út felé tartó 400
méteres kövesút is szilárd
burkolatot kapna. A felújítás
során aszfaltburkolatú pályaszerkezet építését tervezik,
padkarendezést, az árkok tisztítását, szükség szerint új
árokszakaszok építését, vagy
egyéb alternatív felszíni vízelvezetés kialakítását. Az elnyerhető maximális összeg
300 millió forint lehet, 95
százalékos támogatásintenzitás mellett a szükséges önerő
összege közel 16 millió forint.
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mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Már úgy várom…
Az évek előrehaladtával
mindenkinek szembe kell nézni azzal, hogy ki kell cserélni a konyhabútorát.
Így volt ezzel Éva is. Halogatta a dolgot, mert valljuk
meg, elég sok macerával jár.
Ki kell pakolni, majd bontani a helyéről a régi konyhabútort. Több elektromos csatlakozóra van szükség, mert ki gondolta volna 10 éve, hogy enynyi elektromos gép lesz a
konyhában. A sütő is jobb lenne, ha középmagasan lenne.
Több fiókra, több helyre, praktikus megoldásokra van szükség. Amint így gondolkodott, eszébe jutott, ha már belevág, akkor olyan konyhabútort akar, amire 10 év múlva is jó ránézni. Csak azt nem
tudta, hogy lehet ezt elérni.
Ezért bennünket hívott fel.
A helyszíni beszerelés reggelén ezzel a mondattal fogadott bennünket:
– Már úgy várom, hogy
végre tudjak mosogatni! Ez
hiányzott a legjobban mióta
nincs konyhám.
– Hát ezt a mondatot ritkán hallani. De tudom, miért
mondod ezt. Sokan nem is
tudják, hogy a konyhában a
mosogató mellett töltik el
idejük több mint 63%-át.
Ezért kell odafigyelni arra,
hogy jó mosogatót válaszszunk. Nagy és mély medencéje legyen, hogy a tepsit is
el lehessen mosogatni benne. A silgránit mosogatókat
alig kell tisztítani, ezzel is
rengeteg időt lehet megtakarítani. Neked ilyen mosogatód lesz, amire érdemes
volt várni….
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Nagy ünnepek régen
A fenti címmel kiállítás
sorozatot indított el a Lenti
Városi Könyvtár.
– A Közösségfejlesztés
programot elindítva kerestük
fel településünk lakosságát és
az általuk beadott különböző
tárgyak, dokumentumok, fényképek adták a kiállítás anyagát
– mondta a kezdeményezésről
Lapath Gabriella, a könyvtár
vezetője. – Nagyon sokféle
anyagot kaptunk és gyűjtöttünk, a most bemutatásra
kerülő darabok csak egy
szeletét alkotják az egész
anyagnak.
– Milyen tematika alapján
állították össze a kiállítást?
– Próbáltunk kapcsolódni a
családi ünnepekhez és a nap- A kiállítás 1800-as évekből származó dokumentuma.
tári ünnepek is megtalálhatók
az anyagban. A legrégebbi
darabunk egy 1844-ben íródott
eljegyzési dokumentum, amit
egy bárhelyi (ma Bárszentmihályfa – a szerk.) ember
készített.
– Lesz folytatása a kiállításnak?
– A pályázat keretében hét
kiállításra kerül sor, a következő Lentikápolna városrészben, ahol a kultúrház életét
szeretnék képekben bemutatni.
Sorozatunkban mindent városrészt felkeresünk a bemutatókkal, egyben fel is kérném
Gimnáziumi ballagások.
az ott lakókat, ha olyan tárgy,
egyéb dokumentum van a
birtokukba, amelyet szeretnének megőrizni, bemutatni
az utókor számára, keressenek
minket. Az összegyűjtött dokumentumokat feldolgozzuk,
rendszerezzük és digitalizáljuk, amelyből egy adatbázis
áll össze majd, ahol visszakereshetők lesznek a történetek, fényképek, egyebek.
dj

Lenti

www.zalatajkiado.hu
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A falunak is jó hírét kelti
Előnyére válik a falunak,
ha ott jól működő magánvállalkozások vannak. Erre példa
Rédicsen a néhány éve telepített áfonyaültetvény, melyet a
tulajdonosa tovább bővít.
Soós Endréné polgármester
hívta fel a figyelmet Szabó
Mária Nikoletta ültetvényére.
A polgármester elmondta, hogy
az őstermelő egy elhagyott,
gazos területet tett rendbe és
ültetett be. Az ingatlan elhanyagolt állapota sok kellemetlenséget okozott az önkormányzatnak és a szomszédoknak.
– Rédicsen kevés a helyi
vállalkozás, főként a mezőgaz-

dasági, ezért is örülünk annak,
hogy Niki belevágott az áfonyatermesztésbe, hiszen ezzel
a településünket is gyarapítja,
illetve hírnevének is jót tesz –
mondta Soós Endréné.
Szabó Mária Nikolettától
megtudtuk, hogy hat éve kezdték el kialakítani az áfonyaültetvényt párjával, fokozatosan növelve a bokrok számát.
Ma már összesen mintegy 3
ezer négyzetméteren 1300 bokor van jelenleg, 2 évestől 10
évesig. A gyümölcs több fajtája megtalálható náluk, próbálták a legnagyobb szemű,
legjobban fogyasztható, legédesebb fajtákat megtartani.

Újabb útszakasz újult meg

A képen Szabó Mária Nikoletta (balról) és Soós Endréné az
áfonyásban.

Rosszabb termés esetén is 22,5 ezer kilogrammot termelnek évente.
Az áfonyának június 20-tól
augusztus 20-ig van szezonja,
heti két alkalommal szüretelnek. Az áfonyás télen nem igényel gondozást, ősszel megmetszik, tavasztól pedig öntözik, ehhez öntözőrendszert

építettek ki. Előtérbe helyezik
a biogazdálkodást. Az áfonyacserjéknek speciális talajkeverékre, savanyú tőzegre van
szükségük ahhoz, hogy szépen
fejlődjenek, illetve csak esőés kútvízzel ajánlott öntözni
őket. Egy-egy bokor megfelelő
gondozás mellett 20-30 évig
életképes.

Tábor a lovászi kultúrházban
Mórocz József (balról), Horváth László és Vigh László közösen tekintették meg a felújított útszakaszt.

Újabb szakasz újult meg a Lenti-Bajánsenye összekötő
úton, a lentikápolnai városrészhez közeli részen 2,5 km hosszban, 530 millió forint értékben.
A szakasz avatásán Vigh László miniszteri biztos, a térség
országgyűlési képviselője elmondta, hogy a Magyar Falu Programban valósult meg ez a fejlesztés, mely a környékbeli településeken élők napi közlekedését könnyíti meg. A LentiBajánsenye közti szakaszon jelentős forgalom bonyolódik, naponta 6 ezer gépjármű halad el itt. Sokan igyekeznek munkába,
viszik a gyerekeket óvodába, iskolába, ezért nagyon fontos,
hogy biztonságos körülmények közt tudják ezt megtenni.
Horváth László, Lenti polgármestere örömét fejezte ki,
hogy ebből az útfelújításból a lentiek is profitálhatnak, hiszen
Lentikápolna és Bárszentmihályfa ezen az úton keresztül is
megközelíthető. Hozzátette, hogy a közelmúltban újult meg a
két településrész között az út, ami szintén nagyon fontos az ott
élőknek, továbbá – szintén a kormány támogatásával – újulhat
meg a kerékpárút is Lenti és Lentikápolna között, biztonságossá téve a közlekedést a biciklisek számára.
Mórocz József, a beruházó Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Zala megyei igazgatója a felújítás műszaki tartalmáról szólt.
Eszerint két réteg aszfaltburkolattal erősítették meg az utat,
elvégezték a padkák kialakítását, a vízelvezetést, valamint az
autóbusz-megállóhelyek is megújultak. A közeljövő feladatairól szólva elmondta, hogy vissza van egy rövidebb szakasz,
mely Lenti határától a most megújult részig tart, ami legkésőbb
jövőre elkészül.

Gyöngyszövő tábort szerveztek Lovásziban az Olajbányász Művelődési Házban
általános iskolásoknak.
Soós Veronika, a művelődési ház vezetője elmondta,
hogy a helyi iskolában rendelkezésre állnak gyöngyszövéshez szükséges eszközök,
szövőkeretek, tanév közben
azonban nincs idő a munkaés főként időigényes foglalatosságra, ezért nyári tábor
keretei között hirdették meg a
kézműves-tevékenységet. –
Két turnusban fogadjuk a gyerekeket, több mint tíz gyermek jelentkezett mindkét alkalommal – mondta. – A fog-

lalkozás egész napos, a
gyöngyszövés mellett vannak
játékok, és strandolás színesíti
a programot az önkormányzat
jóvoltából.
A tábort vezető Soós Veronika hozzátette, hogy első
alkalommal tanít gyöngyszövést gyerekeknek, akik nagyon érdeklődők, szépen dolgoznak, és szebbnél szebb darabok, főként karkötők kerültek ki a kezeik közül. A
gyerekek egyetértettek abban,
hogy nem olyan nehéz a
gyöngyszövés, mint amilyennek elsőre tűnhet, élvezik az
alkotás folyamatát és jól érzik
magukat a táborban.

A képen a gyöngyszövő gyerekek.
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Ütemterv szerint…
Az ütemterv szerint zajlik
Lentiben a mintegy 1,2 milliárd forintból megvalósuló kézilabda-munkacsarnok építése.
Vigh László országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos és
Horváth László polgármester
júliusban megtekintette a munkálatokat.
– Régi terv volt Lentiben,
hogy a helyi kézilabdázás további fejlődéséhez megépüljön egy méltó, megfelelő méretű csarnok, mely központja
lehet a helyi kézilabdázóknak,
akik így már magasabb osztályba is léphetnének, illetve nemzetközi mérkőzéseknek és más
rendezvényeknek is otthont adhat a létesítmény – mondta
Vigh László. – Itt él a magyar
női kézilabdázás egyik legnagyobb alakja, a olimpiai bronz-

és világbajnoki ezüstérmes Gódorné Nagy Marianna, aki férjével, Gódor Mihállyal együtt
kézilabda utánpótlás-neveléssel
foglalkozik. A versenysport mellett a csarnok a tömegsport igényeit is kiszolgálja majd.
Horváth László polgármester
a munkálatok menetéről szólt.
–Jelenleg a tetőszerkezet befejezésén dolgoznak a kivitelező munkatársai, hamarosan a tetőfedés is elkészül – magyarázta Horváth László. – Két, a tetőhöz csatlakozó függőleges attika fal kiépítése is folyik, ha
ezek elkészülnek, már jobban
tudnak az épületen belül is dolgozni. Folyamatosan végzik a
burkolási munkákat, megkezdték a gipszkartonozást, a gépészeti csövek beépítését, a szellőzőrendszer is majdnem ké-

Vigh László és Horváth László a kézilabda-munkacsarnoknál.

szen van. Az állami beruházás
keretében épülő létesítményhez
a város biztosította a telket és
vállalta a közüzemi csatlakozások kiépítését, ami szintén folyamatban van, illetve a kézilabdacsarnok mellett elkészült egy trafóállomás, mely biztosítja a csarnok és a szomszédos Vörös-

marty-iskola energiaellátásának egy részét, továbbá már
építik ki a gázvezetéket is.
Úgy gondolom, ha jó tempóban halad az építkezés a következő hónapokban, akkor a
tervezett időpontra, decemberre befejeződhet a beruházás.

Ismét üzemel a strand Lovásziban
ális helyiségek vízszerelése felújításra szorul, a köztéri padok
nagyon megkoptak, így ezek
felújítását határoztuk el. A belső felújításoknál pótoltuk a
csempéket, új lefolyókat kaptak
a helyiségek és már csak a
medence feltöltése volt hátra.
Ez utóbbi azért kicsit kalandosra sikeredett, mert a kánikula
idején a vízmű alacsony nyomással tudta biztosítani számunkra a feltöltéshez a vizet,
de végül megoldódott ez a probléma is. Folyamatosan üzemelünk, a látogatottságról elmondható, hogy naponta 50-60
fürdőző fordul meg itt, amely

adatok megnövekednek az itt
táborozók és különböző csoportok látogatása által.
– Mekkora összeget fordítottak felújítása?
– Tervezett összegből, több
millió forintot költöttünk erre
a beruházásra, amelyet önerőből valósítottunk meg. Tapasztalatunk szerint szeretik az emberek ezt a strandot, jó alternatíva annak, aki nem a természetes vizeket, hanem például kisgyermekes családként
egy nem zsúfolt, biztonságos
fürdési lehetőséget keres – zárta
gondolatait Kovács Ferenc.
dj

A lovászi strand.

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

en
s
s
e
d
Hir k !
nálun

um
ik
ar

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Lenti és Vidéke havilapban.

ng

épített fürdőzési lehetőségre
vágynak. A felújítási munkálatokról Kovács Ferenc polgármester számolt be lapunknak:
– A kihagyás után felmértük, hogy az öltözők, a szoci-

Hu

A tavalyi egyéves szünet
után ismét üzemel a lovászi
strand, amely kitűnő alternatívát nyújthat a helyieknek,
a kerékpárral, gyalogosan túrázóknak, ha nem túlzsúfolt, de

• Bérfőzés • Kereskedelmi főzés • Palackozás • Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l
Nálam az 40-50 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 40 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090
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„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!

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

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

www.titzala.hu

