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A baloldal legvisszataszí-
tóbb hagyományait tökéletesen
folytatva fo-Márki-Zay Péter
lyamatosan becsmérli, gyalázza
a vidéki embereket. A Media-
works Hírcentruma Zalatájés a
is összegyűjtötte a baloldal mi-
niszterelnök-jelöltjének legbot-
rányosabb kijelentéseit az el-
múlt hetekből. Lapzártáig talán
ezek voltak a legérdekesebbek,
de természetesen folytatjuk, hi-
szen Márki-Zay Péter igen ter-
mékeny ezen a téren.

Az ellenzék miniszterelnök-
jelöltje több alkalommal tett
sértő megjegyzéseket a vidéken
élő emberekre. Az egyik botrá-
nyos kijelentése december 6-án
hangzott el a közösségi oldalán
közzétett videóban, ahol arról
értekezett, hogy a vidéki embe-
rek tudatlanok, buták. A Gyur-
csány Ferenc vezette baloldal
miniszterelnök-jelöltje így fo-
galmazott: „Azokat a döntése-
ket valakinek meg kell hozni,
hogy például migránsszámlálós
kampány kell, hiszen hogyha a
pesti, belpesti liberálisok érzé-
kenységét venném figyelembe,
akkor ezt a választást már most
elbuknánk. Ugyanúgy, ahogy
'18-ban is elbukták azok, akik
nem tartották fontosnak, hogy
felvilágosítsák a falusi, egysze-
rű tudatlan embereket is arról,

Márki-Zay Péter és a vidéki emberek
Szinte minden nap van sértő megjegyzése

hogy ki hozza be a migránsokat,
ezt a hibát most nem fogjuk
elkövetni, akkor sem, ha ez egyes
ellenzékieknek nem tetszik.”

Egy másik hétvégi videójá-
ban ismét a migráció témaköré-
ben Márki-Zay arról beszélt,
milyen fontos, hogy az utolsó
faluban is „mindenkinek kinyíl-
jon a lámpa a fejében”. Tehát,
hogy ha a migráció kérdését
minden, a legutolsó falu legtu-
datlanabb emberéhez is sikerül-
ne eljuttatni, hogy az csak a
Fidesz, nos akkor a '22-es vá-
lasztásra ez óriási hatással len-
ne – fejtegette a baloldal je-
löltje.

„Talán az utolsó faluban is
mindenkinek kinyílna a lámpa
a fejében, hogy migránsokat
csak a Fidesz hoz be Magyaror-
szágra. És ezt érdemes lenne
tudatni, mert még egyszer, na-
gyon sok ostoba ember van,
aki azt hiszi, hogy a Fidesz be-
vándorlásellenes” – sértegette
tovább az embereket Márki-Zay.

A baloldal miniszterelnök-
jelöltje nem ekkor sértette meg
először a vidéki embereket, hi-
szen már az október 23-i Béke-
menetre a fővárosba érkezőket
is tudatlannak minősítette. Az
ATV Egyenes Beszéd című,
október 25-i műsorában azt
mondta: „...a Telexnek a videó-

ját ajánlom mindenki figyelmé-
be, ott azért nemcsak arról van
szó, hogy ez nem egy szeretet-
és békemenet volt, hanem gyű-
lölködés, de az is látszik, hogy
tényleg vannak olyanok, akik-
nek fogalmuk sincs róla, hogy
hol vannak, buszokkal oda vit-
ték őket, tömeget demonstrál-
tak, a polgármester kipipálhatta
a házi feladatát...”

Márki-Zay Péter láthatóan
nem bánta meg ezeket a kije-
lentéseit, hiszen nemrég ismét
otrombán megsértette a falusia-
kat. Élőben jelentkezett a Face-
book-oldalán, ezúttal kampány-
tanácsadójával, Simon András-
sal az oldalán. A beszélgetés
elején egyből szóba került,
hogy több lap is felhívta a fi-
gyelmet az elmúlt hetekben ar-
ra, hogy a baloldal jelöltje eltö-
rölné a rezsicsökkentést, hogy
sürgősségi osztályokat, szülé-
szeteket zárna be, vagy hogy
támogatja a fizetős egészség-
ügyet.

Ennek kapcsán Márki-Zay
elmesélt egy történetet, misze-
rint egy vidéki kocsmában is
szembesítették egyik állításá-

val, amire egyik aktivistája úgy
reagált, hogy ott helyben fizet
egymilliót, ha be tudják bizo-
nyítani, hogy ezt mondta, mire
visszakoztak beszélgetőpartne-
rei. Márki-Zay szerint ebből az
következik, idézzük szó szerint,
hogy „még egy vidéki kocsmá-
ban is meg lehet győzni ezzel
embereket”. Tehát a vidéki
kocsmákba, presszókba betérő
embereket vitaképtelen és buta
embereknek állította be. Mind-
ezt megfejelte azzal, hogy rá-
adásul alkoholisták is, délelőtt
10 órakor már részegek.

Márki-Zay Péter azzal állt
elő egy fórumon, hogy Zalában
nincs traumatológia. Ám ezzel
önmagát járatta le, hiszen köz-
tudott, hogy a megyében három
kórházban is van traumatológia
osztály (Zalaegerszeg, Nagyka-
nizsa, Keszthely). Márki-Zay
újabb lesrefutásán nem lepő-
dünk meg, ám Zala megye 1.
számú választókerületének bal-
oldali képviselőjelöltjétől, a
Zala Megyei Kórház egykori
főigazgatójától, dr. Csidei Irén-
től elvárható lett volna a kor-
rekt „helyreigazítás”.

– Képviselőjelölt asszony, hát megmondhatná a miniszterel-
nök-jelöltünknek, hogy nálunk, Zalában három városban is
van traumatológia!...

Fotó: Tiéd a Város Facebook oldalaFotó: Tiéd a Város Facebook oldala
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A Zala Megyei Közgyűlés
2022. január 27-én, csütörtökön
tartotta idei első ülését.

A testület elfogadta a meg-
hívóban szereplő napirendi
pontokat és azok tárgyalási sor-
rendjét, majd az elnöki beszá-
molót és a lejárt határidejű
határozatokról szóló jelentést.

A közgyűlés módosította
2021. évi költségvetését, amely-
nek bevétel-kiadási főösszege
1.007.018 e Ft-ról az elmúlt
időszakban bekövetkezett vál-
tozások miatt 1.017.065 e Ft-
ra módosult. Majd elfogadásra
került az önkormányzat és a
hivatal 2022. évi költségvetése
825.185 e Ft-os bevételi és
kiadási főösszeggel, amely tar-
talmazza a törvényi kötelezett-
ségből fakadó tisztségviselői
illetményemelést. A közgyűlés
arról is határozott, hogy a 2022-
2024-es költségvetési évekre
nem tervezett adósságot ke-
letkeztető ügyletet és nem kí-
ván ilyet tervezni a 2023-2025-
ös költségvetési évekre sem.

A soron következő szava-
zással a Zala Megyei Közgyű-
lés elfogadta a Zala Megyei

Elfogadták a 2022. évi költségvetést
Ülést tartott a Zala Megyei Közgyűlés

Területfejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. 2022.
évi üzleti tervét 355.780 eFt
közhasznú bevétellel és ráfor-
dítással, 0 eFt vállalkozási ered-
ménnyel, továbbá megállapítot-
ta ügyvezetőjének 2022. évre
vonatkozó megbízási díját.

A testület jóváhagyta a
Testvér-települési programok
és együttműködések 2022. évi
pályázati kiírásra benyújtott
„Zala összeköt bennünket” és
„Kézműves örökségünk nyo-

mában” projekteket, valamint
a nemzeti értékek és hungariku-
mok gyűjtésének, népszerűsíté-
sének támogatására irányuló
HUNG-2022 pályázati felhí-
vásra benyújtandó projektet. A
megyei önkormányzat 2021.
decemberi döntésének folytatá-
saként újabb kerékpárút fejlesz-
tési támogatási kérelmek be-
nyújtásáról is határozott a Tes-
kánd-Zalaegerszeg, valamint a
Lenti-Hernyék szakaszok meg-
valósítása érdekében.

Jogszabályi kötelezettségnek
eleget téve elfogadásra került a
Zala Megyei Önkormányzat
2022. évi közbeszerzési terve,
amelyhez kapcsolódóan a testü-
let felhatalmazta dr. Pál Attila
elnököt az év közben szükséges-
sé váló módosítások átvezetésére.

Végül a közgyűlés elfogad-
ta a megyeidr. Mester László
főjegyző által előterjesztett, hi-
vatali munkáról szóló részletes
beszámolót. (Forrás: Zala Me-
gyei Közgyűlés)

Újabb kerékpárút fejlesztési támogatási kérelmek benyújtásáról is döntöttek.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Ez alkalommal a járvány-
helyzet miatt szűkebb körben,
csak a Szent János-hegyért
Egyesület tagjaival és a hozzá-
juk csatlakozókkal, a társegye-
sület képviselői nélkül tartot-

Vince-napi pincebejárás Tormaföldén

ták meg a Vince-napi progra-
mot a gazdák. Délelőtt a lakosi
hegyháton találkoztak, és Boa
Géza pincéjénél került sor a
Vince-naphoz kötődő hagyo-
mányok felelevenítésére.

Először Keléné Juhász Ilo-
na, az egyesület elnöke kö-
szöntötte a megjelenteket és
idézte fel a naphoz köthető
szokásokat, majd Kondákor
József Tormafölde, polgármes-
tere, a Da Bibere Zalai Bor-
lovagrend ceremóniamestere
szólt az egybegyűltekhez. El-
mondta, hogy a hagyomány
ápolása mellett azért is fontos
ez a program, hogy találkoz-
zanak, és, mint Márton-napon,
most is meglátogassák a pincé-
ket, megkóstolják egymás bo-
rait és tapasztalatokat cserél-

jenek. Hozzátette, hogy a bo-
rok minősége hasonló, mint az
előző években, egy-két eset-
ben még jobb is, viszont a ter-
més mennyisége néhány gaz-
dánál alatta maradt a ko-
rábbinál.

Ezután a házigada Boa Gé-
zával közösen végezték el az
első vesszővágást, majd „meg-
etették” és „megitatták” a szőlőt.

A lakosi hegy bejárása után
a Szent János-hegyen is több
gazdához ellátogattak, majd a
napot a pincejárás végeztével
közös vacsorával zárták.

Kondákor József és Boa Géza végezte az első vesszővágást.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

HirdetésszervezõketHirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!keresünk a megye minden részébõl!
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Az 1969-ben vonatbaleset-
ben elhunyt katonákra emlé-
kezett a közelmúltban Lenti
Város Önkormányzata és a
Szépkorúak Civil Szervezete. A
koszorúzással egybekötött meg-
emlékezés előtt Dömény Sán-
dor vezérőrnagyot a lenti ala-
kulat korábbi tisztjét kérdeztük:

– Nehéz szívvel lehet fel-
idézni ezeket az eseményeket,
amely egy eseménysorozat
volt, melynek végén bekövet-
kezett a tragédia. Jómagam jó-
val később, 1981-ben kerültem
a zajdai laktanyába, de ennek a
zászlóaljnak voltam század-
parancsnoka, majd zászlóalj-
parancsnoka. A parancsnoki
épület előtt közlekedve mindig
megadtuk a tiszteletet az akkor
még ott álló szobornak, fejet

Katonai hősökre emlékeztek
hajtva elhunyt bajtársaink em-
léke előtt.

Megemlékező beszédében
a vezérőrnagy felidézte a vég-
zetes napon történteket:

– Lentiben, a zajdai lakta-
nyában diszlokáló akkori Ma-
gyar Néphadsereg 6783 had-
rendi számú alakulatának harc-
kocsizászlóaljánál szolgálatot
teljesítő katonatársaink, a haza
védelmére felkészítő, eredmé-
nyes gyakorlatsorozat befeje-
zését követően hazafelé tartot-
tak 1969. január 31-én. Reggel
7 óra 57 perckor történt a bal-
eset, amikor a herendi vasútál-
lomás negyedik vágányán vesz-
teglő, éppen a kijárási enge-
délyre várakozó katonavonat-
ba belerohant a Szombathely
irányából érkező gyorsvonat

egy helytelen váltóállítás kö-
vetkeztében. Az azonnali gyors-
fékezés ellenére, mintegy 70
kilométer óránkénti sebesség-
gel történt meg az ütközés. Tíz
katona és a vonat vezetője
veszítette életét.

Az eseményen Horváth
László polgármester elmondta,

a közelmúltban a Honvédelmi
Minisztérium nyújtotta támo-
gatásból megújulhattak Lenti-
ben a Táncsics úton elhelyezett
honvédségi emlékművek, me-
lyek méltó helyet kaptak az
újonnan kialakított Kortárs
Közparkban.

dj

A megemlékezők.

A Lenti Művelődési Köz-
pont aulájában került sor a
város önkormányzata által ren-
dezett megemlékezésre. Kö-

A Magyar Kultúra Napja Lentiben
szöntőbeszédet Drávecz Gyula
alpolgármester mondott:

– Himnuszunk születése
napját, január 22-ét legújabb
kori történelmünk avatta a
Magyar Kultúra Napjává. Ez
az a nap, amikor főhajtással
emlékezhetünk meg legfonto-
sabb közös kincsünkről, amely
megkülönböztet bennünket más
népektől, s ez a magyar kultú-
ra. Kölcsey Ferenc író, költő,
kritikus a reformkori irodalom
és költészet egyik legnagyobb
alakja 199 évvel ezelőtt je-
gyezte le a Himnusz sorait. A
Himnusz a költő legnagyobb
hatású verse. 1823-ban a nem-
zeti újjászületés hajnalán írta,
szatmárcsekei magányában. Elő-
ször hat évvel később 1829-
ben Kisfaludy Károly Aurora
kiadványában jelent meg.

Az alpolgármester beszé-
dében kiemelte, hogy a Him-
nusz minden magyar számára
nem csak vers, egy ünnepi dal,
hanem olyan nemzeti ima, ami
időtől és helytől függetlenül
magyar népünk kifejezője.
„Nyelvében él a nemzet” idéz-
te Széchenyi István mondatát,

majd Kodály Zoltán szavait
említve megállapította „Kultú-
rát nem lehet örökölni, az
elődök kultúrája egy-kettőre
elpárolog, ha minden nemze-
dék újra meg újra nem szerzi
meg magának.

Az eseményen ünnepi mű-
sort adott a zalaegerszegi Kő
kövön együttes, Kirakós cím-
mel a kortárs magyar költészet
megzenésített verseit előadva.

dj

Drávecz Gyula alpolgármes-
ter köszöntője.

Lenti
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Végéhez közeledik a CO-EMEP projekt

Az Interreg V-A Magyar-
ország-Horvátország Együtt-
működési Program 2014-2020
forrásaiból támogatott CO-EMEP
projekt lassan a végéhez ér,
hiszen a 2020 júliusában indult
pályázat 20 hónapos futam-
ideje 2022. február 28-án lejár.
A horvátországi Muraköz Me-
gyei Energetikai Ügynökség és
a Zala Megyei Önkormányzat

alkotta partnerség egy igazán
innovatív projekten dolgozha-
tott együtt, ugyanis a fő cél-
kitűzés az energiaszegénység

csökkentése volt a határmenti
térségben. A jelenség sok vi-
déki háztartást érint horvát és
magyar oldalon egyaránt –
azaz számukra mindennapos
gondot okoz a megfelelő fű-
tési/hűtési rendszer hiánya. E
problémára összpontosítva a
pályázat keretein belül számos
eredmény született: létrejött
egy együttműködési hálózat az
energiahatékonyság területén
tevékenykedő szereplők köz-
reműködésével, közös útmuta-
tók, javaslatok és megoldások
készültek, munkacsoport talál-
kozókat és információs napot
tartottak, illetve energetikai
auditok is végbementek 10
kiválasztott háztartásban.

A projekt közel kétéves
időtartama során számos ren-
dezvény és találkozó valósult
meg, amelyekre a helyi támo-
gatói csoportok, azaz a helyi
önkormányzatok, az energia-
ügyi és fejlesztési ügynöksé-
gek, civil szervezetek, vala-
mint a szociális jóléti intéz-
mények kaptak meghívást. A
2021. október 7-én megrende-
zett információs napon a részt-
vevők a projekt bemutatása
mellett hasznos ismeretekkel
lettek gazdagabbak a jelenleg
futó energetikai témájú uniós
projektekről, a napelemes

rendszerek és okosotthonok
kialakításáról, valamint a klí-
mastratégiák fontosságáról.

Emellett a projekt egyik
legfontosabb tevékenysége-
ként a partnerek energetikai
auditokat és általános épület-
gépészeti méréseket hajtottak
végre 10 kiválasztott háztar-
tásban (5 magyar és 5 horvát).
Összesen három mérésre került
sor: termografikus mérés (hő-
veszteség mérés hőkamerával),
Blower-door teszt (légtömör-
ség mérés) és végül az U-érték
mérés (hőszigetelő képesség
mérés). Az U-érték mérő esz-
közt valamennyi háztartás ese-
tében 7 napig a családi házban
hagyták, és a szakemberek egy
héten keresztül figyelték az
általa kibocsátott értékeket, je-
leket. A mérések eredménye-
képpen az ingatlantulajdono-
sok konkrét iránymutatásokat
kaptak az energiahatékonyság
növelésével kapcsolatban. Ezen-
kívül még a projekt zárása
előtt egy egyedülálló online
energiagazdálkodási eszköz is
kifejlesztésre kerül, amely a
lakosság számára elérhető lesz.
Ennek segítségével láthatják,
hogy milyen intézkedéseket
alkalmazhatnak az otthonuk-
ban azért, hogy csökkenjen az
energiaszegénység kockázata.

Termografikus mérés.

Légtömörség mérése.

Nagy érdeklődés övezte az eseményt.
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ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás: 1.102,99 millió forint
Projektazonosító:

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum 2017 év eleje óta
segíti a Zala megyében élő álláskeresők munkához jutását. A
TOP program tervezetten 2021 őszén zárult volna, azonban a
paktumot megvalósító konzorcium látva a támogatások iránti
jelentős érdeklődést 2021 márciusában többletforrás igényt
nyújtott be az Irányító Hatóság felé. A kérelem elfogadását kö-
vetően 140 millió forintnyi plusz forrást ítéltek meg a projekt
támogatásának növelésére. Az eredetileg 962.991.790 forint
összköltségű projekt költségvetése 1.102.991.790 forintra emel-
kedett, a határideje pedig kitolódott 2022. május 31-ig.

A megvalósítás kezdetétől 2021. december 31-ig 767 ügyfél
került bevonásra, közülük 112 fő képzésben, 85 fő vállalkozóvá
válási támogatásban, 397 fő bér/bérköltség támogatásban, 199 fő
munkaerőpiaci szolgáltatásban részesült.

A bevonásra került ügyfelek legnagyobb hányadát az inaktí-
vak teszik ki (182 fő), ők azok, akik a programban vonás előtt
nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres jövedelmet biztosító
munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem
tudtak volna munkába állni. A célcsoport ezen része jellemzően
nem regisztrált álláskereső, de az aktivitás erősítésével és a mun-
kaerő-piaci tanácsadók által nyújtotta segítséggel a paktum ese-
tükben is hozzájárult a munkaerő-piaci beilleszkedéshez. Az
inaktívak után legjelentősebb az 50 év feletti álláskeresők (146
fő) és a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (96 fő)
bevonása. (1. ábra)

A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című
projekt ugyan 2022 májusában lezárul, azonban a TOP Plusz
program keretében a Zala Megyei Önkormányzatnak lehetősége
volt a „Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműkö-
dések” elnevezésű felhívásra pályázatot benyújtani 2022 ja-
nuárjában. Bízva a pozitív elbírálásban, a projekt megvaló-
sításának időszakában tervezetten további 2000 zalai álláskereső
részesülhet foglalkoztatást elősegítő támogatásokban.

2021-ben is folytatódott az álláskeresők támogatása
1. ábra

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

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

www.titzala.hu

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.
Telefon: 92/596-936,

e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:
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700 éves idén . ALovászi
kerek évforduló alkalmából Já-
nosi Ferencet, Kerka-völgyea
Baráti Kör Egyesület elnökét,
helytörténészt kerestük fel.

– A falu neve fejedelmi, il-
letve királyi szolgáló népek
lakhelyére utal, arra, hogy ló-
tenyésztéssel foglalkoztak az
elődeink. Mindez István kirá-
lyunk előtti időszakra vezet-
hető vissza, mindezek ellenére
az első írásos említése egy ok-
levélben maradt fenn, 1322-
ből. A Károly Róbert idejéből
való dokumentum, Lovászit
úgy említik, mint a területet,
amely a lovászoké. A történe-
lem folyamán a falu egy kis-
nemesi település volt, az itt élő
birtokosok nevét a „Lovászi”
előtaggal illették.

– Vannak ilyen neveink?
– Igen Lovászi Bálint, Lo-

vászi Elles János, aztán 1347-
ben Lendvai Miklóst említik
itt egy peres ügyben, aztán ké-
sőbb 1408-ban egy királyi em-
ber, Lovászi Nagy Jakab tűnik
fel. 1469-ben egy új név je-
lenik meg, Barkóczi János,
akinek a neve a mai napig is
megtalálható a földrajzi ne-
veink között. A falu életében
nagy szerepet játszott a Kerka
folyó, vagy patak, melynek
első említése 1117-ből szár-
mazik, akkor Karka néven em-
lítik, majd a XV. századtól lesz

Lovászi 700 éves
Kerka a neve. Mindehhez kap-
csolódik az első vízimalom
említése, ez 1596-ra esik.
Megtudjuk azt, hogy később a
török korban ez elpusztul. Ér-
dekes ugyanitt, hogy a Torma-
földénél lévő gátat úgy építet-
ték meg a helyiek, hogy a fo-
lyó átkelhető legyen, de aztán
a szécsiszigeti várkapitány ka-
tonai szempontokat figyelem-
be véve – hiszen akkor az el-
lenség is használhatja – elbon-
tásra került. Ebből az időszak-
ból származik a Rávás elne-
vezés, melyet szintúgy haszná-
lunk és az ehhez fűződő le-
genda a kis templomról, a ha-
rangról melynek hangját kará-
csonykor csak a hívő emberek
hallhatják.

– Milyen egyéb meghatáro-
zó eleme volt Lovászinak?

– A foglalkozáshoz kapcso-
lódó kovácsmesterség, hiszen
minden fémből készült szük-
séges kellék, szerszám ezek-
ben a műhelyekben készült a
leírások szerint az 1500-1600-as
években. Aztán ugorjunk egy
nagyot az időben, az 1900-as
évek elején a sajtóban na-
gyobb tűzvészekről, balesetek-
ről, sajnos gyilkosságokról is
hangos volt a vidék, aztán az
1920-as, 30-as években fejlő-
dik a térség kereskedelme, sza-
tócsboltok nyílnak, húsáru-ér-
tékesítés folyik, jégvermet épí-

tenek a temető mellett. Aztán
elérkezünk 1940-be az első
olajkút fúrásának idejére, amely
hatalmas fejlődést jelentett a
településnek.

– Egy jeles évforduló az
idei, milyen terveik vannak a
megünneplésre?

– Kiállításokat tervezünk,
egyik meglepetésanyagunk ép-

pen az olajiparhoz kapcsolódik
majd, amely még sehol nem
jelent meg. Valamint egyéb mó-
don, például túrák szervezésé-
vel is feldolgozzuk múltunkat,
az a tapasztalatunk a termé-
szetben megtartott megemlé-
kezéseink, ünnepeink nagyon
sikeresek az itt élők számára.

dj

Jánosi Ferenc helytörténész.

A település első említése az oklevélben.

Elnyert pályázataikról, s
további terveikről tájékoztatta
lapunkat Horváth Ottó, Zala-
baksa polgármestere:

– Nyertes pályázatunk van
a Zalabaksai Közös Önkor-
mányzati Hivatal belső felújí-

Belső felújítások a zalabaksai hivatalban

tására, ez egy 39 millió fo-
rintos támogatás, amely ma-
gába foglalja a vizesblok-
kok, ajtók, a padozat cseréjét,
a villanyrekonstrukciót, amely
munkálatok májusban kez-
dődnek.

– Hogyan folytatódhat a hi-
vatali munka a felújítások alatt?

– Terveink szerint az állo-
mányt a művelődési házba
fogjuk áthelyezni, az ügyfélfo-
gadás és egyéb hivatali munka
ott folytatódik.

– Milyen további terveik
vannak?

– A Dankó út felújítására
gyakorlatilag már harmadszor
adtuk be a pályázatunkat, ez kö-
zel 14 millióra rúg, nagyon sze-
retnénk végre megoldani a pá-
lyázat sikerének a függvényében.
A Magyar Falu Programban
pályáztunk gépekre, karbantar-
tó gépparkra, mintegy 8,9 mil-
liós értékben, melyre a telepü-
lés rendjének fenntartása miatt
van szükség a kaszálás, bok-
rok, növényzet karbantartása
céljából. Ez az igényünk tar-
talmaz még egy ágaprítót és

egy pótkocsit a traktorunkhoz.
Ez nagyon hiányzik, ugyanis a
zöldhulladék kezelésében je-
lentősen segítene, hiszen égetni
már nem lehetséges. Ehhez
még egy deponáló helyet is ki
kell jelölnünk, a keletkezett
mulcsot pedig fel tudjuk hasz-
nálni. Ugyanebben a program-
ban pályáztunk a temetői járda
felújítására 6 millió forint ér-
tékben, valamint további ki-
sebb feladataink is lesznek,
például a ravatalozó csatorná-
zása, az esővíz elvezetésének
megoldása, útjaink kavicsozá-
sa, padkázási feladatok. Lea-
der pályázataink is vannak, a
civil szervezeteink, sportegye-
sületünk működtetése is fon-
tos, hiszen mindez a település
érdekét szolgálja – zárta tá-
jékoztatóját Horváth Ottó.

(d)

A Zalabaksai Önkormányzati Hivatal épülete.
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Az egyébként is szerteága-
zó feladatokat ellátó kormány-
hivatalokra a koronavírusjár-
vány, illetve a gazdaság újra-
indítása miatt újabb tennivalók
vártak az elmúlt időszakban.
Többek között ezekről és az
idei tervekről is beszélgettünk
dr. Sifter Rózsával, Zala me-
gye kormánymegbízottjával.

– Röviden összefoglalva
hogyan ítéli meg a Zala Me-
gyei Kormányhivatal elmúlt
évi tevékenységét?

– A hivatal – sokrétű tevé-
kenysége révén – számos terü-
leten jelen van a zalai társa-
dalom életében. A kormány
által hozott döntések helyi
szintű végrehajtását biztosít-
juk. Sokáig tartana felsorolni,
hogy mi minden tartozik fel-
adataink közé. Kapcsolatba
kerülünk a kisgyermekes csa-
ládokkal, a pályaválasztás előtt
álló gyermekekkel, de az érett-
ségi szervezése is teljes mér-
tékben hozzánk tartozik. A
megváltozott munkaképessé-
gűek ellátásaival kapcsolatos
eljárások mellett a foglalkoz-
tatás elősegítése, az álláskere-
sők támogatása is feladatunk,
de a nyugdíjjövedelmek meg-
állapításával kapcsolatos teen-
dőket is hivatalunk végzi.
Mindezek alapját – az elsődle-
ges kapcsolódási pontot az
állampolgárok irányába – kor-
mányablakaink jelentik. A kor-
mányzati ügyfélszolgálati iro-
dák mellett az állami szolgál-
tatások elérését a megyénkben
működő kormányablak busz is
segíti.

– Milyen fejlesztések segí-
tik az állampolgárok minél
magasabb színvonalú kiszol-
gálását?

– Kollégáink képzése mel-
lett nagy gondot fordítunk arra
is, hogy ügyfeleinket megfe-
lelő körülmények között fo-
gadjuk. Az elmúlt évben csak-
nem 460 millió forintot fordí-
tottunk épületeink állagmeg-
óvására és felújítására, mely-
nek egyik kiemelt elemét a
zalalövői okmányiroda kor-
mányablakká történő átalakí-
tása képezte. Az újonnan át-
adott ügyfélszolgálati iroda ré-
vén – melynek januári átadá-
sán dr. György István, a Mi-
niszterelnökség területi köz-
igazgatásért felelős államtitká-
ra is részt vett – Zala megye
már tíz új típusú kormányab-

Hangsúlyozottan jelen vannak a megye társadalmi életében
Beszélgetés dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával

lakkal rendelkezik. 2021-ben
lezárult továbbá a Zala Megyei
Kormányhivatal által vezetett
„Ügyfélkapcsolati rendszerek
fejlesztése” című KÖFOP pro-
jekt is, melynek egyik kiemelt
rendszerelemét az állampol-
gárok számára elérhető kor-
mányablak mobil applikáció
képezte. Saját erőből megva-
lósított fejlesztéseink tekinte-
tében pedig egy speciális köz-
úti ellenőrzést lehetővé tévő
irodabusz beszerzése említhető
példaként, amely szeptember
óta végzi munkáját Zala me-
gye útjain.

– A koronavírus-járvány
hogyan befolyásolta a rendez-
vények tartását?

– Az engedélyezett keretek
között, a védelmi intézkedések
betartása mellett már számos
rendezvényen vehettünk részt,
melyek közül jó néhány ese-
ményt saját magunk szervez-
tünk. Büszkék vagyunk arra,
hogy 2021-ben Zala megye
adott otthont az Állami Fő-
építészek Szakmai Fórumának.
A Greentech Konferencia és
Szakkiállítás pedig remek be-
mutatkozási lehetőséget jelen-
tett a tavaly létrejött Környe-
zetvédelmi, Természetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási Fő-
osztályunk részére. Saját szer-
vezésű eseményeink közül a
Zala Megyei Államigazgatási
Kollégium elmúlt évi ülése
emelhető ki. A konferencia –
melyre ezúttal a keszthelyi
Amazon Házban került sor –
kiváló alkalmat kínált arra,
hogy az államigazgatási szer-
vek vezetői szakmai eszmecse-
rét folytassanak a közelmúlt-

ban lezajlott szervezeti válto-
zásokkal összefüggésben. To-
vábbra is nagy hangsúlyt fek-
tetünk a fiatal generáció meg-
szólítására, akiket különböző
programok, pályázatok útján
tudatosítunk abban, hogy Ma-
gyarország, a hazájuk számít
rájuk, a tudásukra, képessé-
geikre a jövőben is szükség
lesz. A kormányhivatal tehát
kiemelt figyelmet fordít az ál-
talános iskolát befejező, a to-
vábbtanulásban érintett diákok-
ra is, ennek egyik mérföldköve
az a Pályaválasztási Program,
melyet a tavalyi évben – mű-
ködésünk óta először – online
formában valósítottunk meg.

– A járvány sajnos tovább-
ra is itt van velünk. Korábbi
beszélgetésünk során Ön min-
dig részletes tájékoztatást adott
a Zala Megyei Kormányhi-
vatal járványkezelésben nyúj-
tott szerepéről. Mit tudna most
összefoglalóan kiemelni?

–2021 januárjában Zalában
is megalakult a megyei oltási
munkacsoport, majd kezdetét
vette a védőoltások prioritási
rend szerinti beadása. Az oltá-
sok felvételét április 23-tól on-
line időpontfoglaló segítette,
majd augusztus elsejétől Euró-
pában elsőként Magyarorszá-
gon vált elérhetővé a harmadik
oltás. 2021 novemberében ke-
rült sor az első oltási akció-
hétre, amelynek során időpont-
foglalás nélkül fogadták az
oltakozni vágyókat. Büszke
vagyok arra az elhivatottságra
és odaadásra, amellyel a kor-
mánytisztviselők az új és nagy
leterheltséggel járó feladatok-
hoz megfelelően alkalmazkod-
tak, melynek eredményekép-
pen az általunk nyújtott szol-
gáltatások változatlan színvo-
nalon elérhetőek maradtak. Az
oltási akcióprogram 2022-ben
is folytatódik. Ezek időpontjai-
ról és helyszíneiről folyamatos
tájékoztatást kapnak az állam-
polgárok.

– Az idei tervek közül em-
lítene néhány fontosabbat?

– Az egyik már megva-
lósult, hiszen az interjú elején
említettem a zalalövői kor-
mányablak átadását. Mind-
emellett ebben az évben sor

kerül Zalaegerszegen a Ka-
zinczy téri és a Kelemen Imre
utcai épület felújítására is, 95,
illetve 89 millió forint érték-
ben. Fontos és hangsúlyos kor-
mányzati szándék a mező-
gazdaságból élők támogatása.
A kormány soha nem látott
nagyságrendű források révén
folytatja a falvak és kisvárosok
infrastruktúrájának megújítá-
sát. A Magyar Falu Program is
ezt a célt szolgálja, de a falusi
CSOK kiterjesztése is a vidéki
életminőség javítására irányul.
Zalában ez már 241 települé-
sen elérhető. Nemrégiben tör-
ténelmi léptékű vidékfejlesz-
tési program indult. A kor-
mány 2027-ig 7537 milliárd
forintot fordít a magyar vidék
erősítésére, fejlesztésére, mely
a korábbi összeg háromszoro-
sa. A kormányhivatalra ezen
programok végrehajtásában is
kiemelt szerep hárul.

– Nincs ez másképp a ma-
gyar családpolitikai intézke-
dések tekintetében sem…

– Egyértelmű, hogy a ma-
gyar politika a családokra
épül. Ennek alapelemei közé
tartozik a 13. havi nyugdíj
visszaépítése, a 25 év alattiak
SZJA mentessége, de említ-
hetném a GYED és a GYOD
összegének megemelését is.
Emellett minden dolgozó szülő
– aki családi kedvezményre
jogosult – visszakapja a 2021-
ben megszerzett jövedelméből
levont személyi jövedelem-
adót, a levont ekho kéthar-
madát, valamint a kata negye-
dét. Azt gondolom a magyar
családpolitika egyre több or-
szágban lesz követendő példa.

– Változott-e a kormányhi-
vatal feladatköre az elmúlt
időszakban?

– Ennek egyik kiemelt
példája, hogy az idei évtől
hozzánk került az önkormány-
zatok jegyzőitől – a telekala-
kítási eljárásokkal összefüg-
gésben – az építésügyi és te-
lepülésrendezési szakkérdések
vizsgálata. A kormányhivata-
lok feladatköre tehát folyama-
tosan bővül, felkészült szak-
embereink azonban biztos ala-
pot adnak ezek magas szakmai
színvonalon történő ellátásához.

Dr. Sifter Rózsa, Zala megye
kormánymegbízottja.

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal

támogatásával jelenik meg.
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Az egyházközség külső

segítséggel felújította a kerka-

barabási kiskápolnát, vala-

mint egy TOP-pályázat kere-

tében több, mint 100 millió

forintos pályázati támogatás-

sal árkolási munkák kezdőd-

hetnek a faluban – foglalta

össze polgár-ifj. Paál István

mester a február negyediki

sajtótájékoztató lényegét la-

punknak.

– Mennyibe került a ká-

polna felújítása?

– Megközelítőleg 1,8 mil-

lió forint. Folytatni szeretnénk

a csatorna, illetve a tetőszer-

kezet hibáinak a kijavításával.

A Magyar Falu Program ke-

retében pályázatot is adtunk

be mintegy 5 millió forintos

költségvetéssel, ami magában

foglalja a kerítés és a kapuk

cseréjét is. Ugyanabban a

programban gépek beszerzé-

sére is pályáztunk, ezek a

zöldterületek karbantartására,

ágaprítására szolgálnának 13

millió forint értékben.

Vigh László országgyűlési

képviselő és , aPácsonyi Imre

Zala Megyei Közgyűlés alel-

nöke közösen ismertette an-

nak a TOP-os pályázatnak a

lényegét, amelynek keretében

a falu összes utcájában meg-

történhetnek az árkolási mun-

Az árkolási munkákról is egyeztetett Pácsonyi Imre (balról)
Vigh László és ifj. Paál István.

A felújított kápolna kívülről és belülről…

Szíjártóházán is meglepték a település két legidősebb lakóját

születésnapjuk alkalmából. és kö-Végi Istvánnét Halász Dénest

szöntötte , a falu polgármestere a képviselő-testületBán Lajos

tagjaival közösen.

Mindketten januári születésűek, Halász Dénes 81. születés-

napját, Végi Istvánné Zsuzsa néni a 80. életévét töltötte be idén.

Mindketten házasságuk révén kerültek a településre több évti-

zeddel ezelőtt. A hagyományteremtő szándékkal életre hívott ün-

nepségen a jelenlévők jó egészséget kívántak a két ünnepeltnek,

s ajándékkal és vendéglátással is kedveskedtek nekik.

Szíjártóházai szépkorúak

kálatok 102 millió forintos

költségvetéssel.

Pácsonyi Imre elmondta,

hogy a terület és településfej-

lesztési operatív program ke-

retében kezdetben 912 millió

forint állt rendelkezésre a me-

gyében vízelvezetési fejlesz-

tésekre, amit aztán az igé-

nyek növekedése miatt 6,3

milliárd forintra növeltek. Ez a

projekt mintegy 70 települést

érint.

Kerkabarabási fejlesztések

A képen Kerpács Gyuláné önkormányzati képviselő, Halász
Dénes, Bán Lajos polgármester, hátul Heller-Antal Zsanett
jegyző, Végi Istvánné és Szegő Jánosné alpolgármester.

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj

megújult honlapját!

www.zalatajkiado.hu
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Januárban aBödeházán
település legidősebb lakóját
köszöntötték az önkormány-
zati képviselő-testület tagjai.
Az ünnepelt Czigány Pálné,
Margit nénit kis ünnepség
keretében családtagjai köré-
ben köszöntötték a kultúr-
házban 90. születésnapja al-
kalmából.

Czigány Pálné 1932-ben
született Szentistvánlakon, mely
már Bödeháza része. Egész

Bödeháza legidősebb polgára

életében a faluban élt, férjet is
innen választott. Egy lányuk
született, mellette 2 unokának,
3 dédunokának és már egy
ükunokának is örülhet. Mióta
férjét elvesztette, egyedül él,
családtagjai gyakran látogat-
ják és segítik. Idős korá-
hoz képest jó egészségnek
örvend, szívesen gondozza
virágait, a veteményest, és
nagyon ragaszkodik szülőfa-
lujához.

A képen Végi Zsuzsanna önkormányzati képviselő, Bedő
Andrea polgármester, elöl a születésnapos Czigány Pálné,
mögötte lánya, Sipos Jenőné és unokája, Bende, mögötte
Heller-Antal Zsanett jegyző és Büki Lajos önkormányzati
képviselő.

Több döntés is született a január végi önkormány-Lentiben
zati ülésen. Egyebek mellett konzorciumi pályázatban való
részvételről is tárgyaltak a képviselők, méghozzá egy kerék-
párút építés kapcsán. Eszerint újabb szakaszon, ésLenti Her-
nyék között épülhet kerékpárút a térségben konzorciumi
pályázat keretében. A projektben való részvétről is döntött a
testület. A , mint konzorciumvezetőZala Megyei Önkormányzat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz
keretében 100 százalékos támogatási intenzitású kerékpárút-
fejlesztési pályázatot kíván benyújtani a területileg érintett
települési önkormányzatokkal közösen. A projekt keretében a
75-ös számú főúttal párhuzamosan építendő önálló nyom-
vonalú kerékpárút Lenti mumori városrészétől, a temető be-
járati úttól kezdődően a hernyéki elágazásig valósulna meg, a
Lenti és Zajda közti meglévő rész felújításával. A pályázatban
tervezett kerékpárút teljes hossza 4,9 kilométer. A beruházás
teljes megvalósítására összesen 666 millió forint áll ren-
delkezésre.

Emellett a lenti nyári nyitva-Mesevár Óvoda és Bölcsőde
tartásáról is döntöttek az ülésen. A Mesevár Óvoda Vörösmarty
utcai székhely intézménye 2022. június 20-tól - 2022. augusz-
tus 31-ig tart nyitva, ez idő alatt a Petőfi úti telephely zárva
lesz. A bölcsőde az előző évekhez hasonlóan az idei év nyári
hónapjaiban is általános nyitvatartási rend szerint biztosítja a
gyermekek ellátását, hétköznaponként napi 11 órában, reggel 7
órától este 18-ig.

Döntöttek a képviselők

Ünnepélyes keretek között
adták át felújítottKálócfa
önkormányzati hivatali épüle-
tét. Az eseményen Szabó And-
rás polgármester foglalta össze
a beruházás részleteit:

– A hivatali épület felújítsa
Leader program keretében va-
lósult meg, melyet már 2018-
ban elkezdtünk. Akkor 5 millió
forintot nyertünk a felújításra,
sajnos az időközbeni áremel-
kedések miatt további 3 millió
forint önerőre volt szükség a
munka befejezéséhez. Korsze-
rű, takaros és nagyon szép lett
az épület, kiszolgálja a tele-
pülés lakosságát.

– Milyen munkálatokat vé-
geztek?

– Teljesen akadálymentes-
sé vált az épület, belső nyílás-
zárócsere és új külső fogadja az
ügyeiket intézőket. Tavaly még
Magyar Falu Program segítsé-
gével megújítottuk a temető
felé vezető utunkat, ott még
egy parkolót is ki tudtunk ala-
kítani. Elmondható tehát, hogy
épül, szépül a falu és termé-
szetesen további terveink is
vannak egyéb munkák elvég-

Megújult a hivatali épület Kálócfán
zésére. Pályázni szeretnénk
egy gépjármű és eszköztáro-
lóra, valamint a falugond-
noki autónkat szeretnénk le-
cserélni.

Az átadáson jelen volt Vigh
László, a térség országgyűlési
képviselője, aki beszédében
kiemelte: több támogatási le-
hetőség is a falvak rendelke-
zésére áll terveik megvaló-
sítására:

– Egy nagyon szép kis fa-
luban vagyunk, ahol a pol-
gármester és a képviselő-tes-
tület az adott lehetőségeket ki-
használva megpróbálja a leg-
többet kihozni. Nemrég a kul-
túrháznál, majd a temetőnél is
voltak felújítási munkák, úgy
tudom, hogy a település lélek-
száma is kedvezően alakul, itt
is egyre többen vásárolnak in-
gatlant. A tervekhez több for-
rás is rendelkezésre áll, a már
említett Leader, a Magyar Falu
Program, amelynek jellegze-
tessége, hogy a támogatás már
a második héten a falu szám-
lájára kerül, továbbá a Vidék-
fejlesztési pályázat, vagy a
TOP-program.

A miniszteri biztos hozzátet-
te: a jövőben is támogatják a fal-
vak, így a kálócfai testület terveit,

hogy minél több forrást tudja-
nak biztosítani a beruházásokhoz.

dj

Balról Göncz Lajos alpolgármester, Szabó András polgármes-
ter, Vigh László orszgy. képviselő, Szabóné Kiss Marianna fa-
lugondnok, Szabó Péter képviselő.
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A külterületi ingatlanok vé-
delme céljából közös szolgá-
latot hajtott végre a Lenti
Rendőrkapitányság KMB szol-
gálata és a Lenti és Térsége
Polgárőr Egyesület. Szabó Gá-
bor egyesületi elnök elmondta,
akciójuk egyben az Országos
Polgárőr Szövetség program-
jához is kapcsolódik.

– Lentihegyen és Csiboda
területén hajtjuk végre az ak-
ciót, célunk, hogy kapcsolatot
tartva a helyi gazdákkal, pin-
cetulajdonosokkal kiszűrjük
azokat az egyéneket, akik bű-
nözési szándékkal jönnek a

Közösen a vagyonvédelemért
területre – avat egyéb rész-
letekbe Szabó Gábor. – A
pincefeltörések, terménylopá-
sok megelőzhetők a vagyonvé-
delem alapvető követelmé-
nyeinek betartásával, fontos a
lakossági éberség, a gyanús
eseményekről való jelzésadás
irányunkba. Ezeket segítik elő
a vagyonvédelem céljából meg-
tartott járőrőzések.

A lenti egyesület egyéb-
ként a járás területéhez tartozó
53 falut ellenőrzi, több tele-
pülésen rendelkezik polgárőr
csoportokkal, akik segítik a
munkájukat.

Dr. Farkas Tibor r. alez-
redes, kapitányságvezető így
jellemezte a polgárőrséggel

régóta meglévő fontos együtt-
működést:

– A rendőrségnek két
stratégiailag fontos partnere
van. Az egyik a polgárőrség, a
másik az önkormányzatok.
Lentiben több polgárőr egye-
sület is működik, heti, havi
szinten tartunk velük közös
járőrszolgálatot. Nagyon fon-
tos eleme az együttműködé-
sünknek az információ át-
adása, hiszen jelzéseket ka-
punk tőlük, hogy melyek azok
a közbiztonság szempontjából
kockázatos helyek, időszakok,
ahol meg kell jelennünk, elle-
nőrzéseket kell végrehajtanunk.

A kapitányságvezető hoz-
zátette: fontos, hogy az önkor-
mányzatok is a szívükön visel-
jék a vagyonvédelemmel kap-
csolatos feladatokat, valamint
a magánszemélyek szerepe sem
elhanyagolható a megelőzésben.

– Nem tudunk minden vé-
dendő érték mellé rendőrt
állítani, ebben az állampol-
gárok felelőssége is mérvadó,
mindenkinek tennie kell a
saját értékeinek megvédésé-
ért, hiszen kifizetődőbb a
megelőzés, mint a bűncselek-
mény elkövetése utáni kárfel-
mérés – foglalta össze dr.
Farkas Tibor alezredes.

dj

Eligazítás az akció előtt, balról Deák Attila r. ftlzs, a szolgálat
vezetője, Vatali István polgárőr, Szabó Gábor egyesületi elnök,
Molnár Zoltán polgárőr, Kiss Attila r. ftlzs Lenti Kmb-s.

Vince-napi hagyományőr-
ző rendezvényt tartott a
nemrég a Lenti Kertbarát Kör
Egyesület. A Lentihegyen, a
Kovács-borházban, a pincelá-
togatás után érkező borászok
és még a szőlővessző megál-
dása előtt elnö-Röszler Attila
köt kérdeztük a részletekről:

– A járványhelyzet miatt
idén is bizonytalan volt, hogy
egyáltalán megszervezzük-e a
hagyományőrző napunkat, de
a tagság fele jelezte a rész-
vételét, így összegyűltünk Len-
tihegyen és több gazdához is
ellátogattunk, megkóstolva és
értékelve az új borokat.

Röszler Attila még hozzá-
tette, jó közepesnek ítélték
meg az évjáratot, érett, tar-
talmas borokat kóstoltak, még
bőven van ideje érni, tisztulni
a nedűknek.

A Vince-napi ceremóniára
a Kovács-borház szőlősorai
között került sor. Itt az egye-
sületi elnök emlékezett meg a

Vince-nap a Kovács-borháznál

Vince-naphoz kapcsolódó ha-
gyományokról, majd a házigaz-
da köszöntötteKovács Tamás
a gazdákat és osztott meg ve-
lük néhány tapasztalatot, taná-
csot a metszéssel kapcsolatban.

– Külön felhívnám a fi-
gyelmet a zölden maradt sző-
lővesszőkre, amelyek fertőzést

jelenthetnek, még nem késő
kivágnunk azokat – hangzott
Kovács Tamástól.

Ezután megmetszette be-
mutató jelleggel a szőlőt, majd
Ipacs Bence plébános megál-
dotta azt a jó, bőséges termés
reményében.

dj

Balról Kovács Tamás borász, Röszler Attila elnök, Rónási Ma-
rika borlovag, Ipacs Bence plébános.
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Rédicsen is házhoz szállítot-
ta az önkormányzat január vé-
gén a szociális tűzifát a rászoru-
ló családoknak. Soós Endréné
polgármester elmondta, hogy
összesen 70 köbméter fát kapott
az önkormányzat pályázat útján.

– Azok a rászorulók igé-
nyelhettek belőle, akik lakás-
fenntartási támogatásban része-
sülnek – tájékoztatott a polgár-
mester. – Huszonhárom igény-
lés érkezett, köztük azonos
arányban osztottuk szét a jó
minőségű tüzelőt, amelyet az
önkormányzat saját költségén
házhoz is szállított.

Rédicsi szociális tűzifa
A településen széles a szo-

ciális juttatások köre, segítik a
rendkívüli élethelyzetbe került
lakókat, valamint lakásfelújítás-
hoz is nyújtott már több csa-
ládnak segítséget az önkor-
mányzat a szociális keretből.
Százezer forintot lehetett ezen
a címen igényelni, a helyiek
közül 30-an éltek ezzel a lehe-
tőséggel tavaly. Emellett igényel-
hető a községben szociális jut-
tatás lakásfenntartáshoz, illetve
az önkormányzat az általános
iskolásokat is évről évre segíti
karácsonyi és iskolakezdési tá-
mogatással.

Az önkormányzat dolgozói szállították házhoz a tüzelőt.

Baglad 2021-ben a Magyar
Falu Programban útfelújításra
nyert közel 4,9 millió forintot,
ezt kiegészítve a beruházást
azóta le is zártuk, a Csillag krt.
nem átmenő forgalmat bonyo-
lító szakaszának teljes újraasz-
faltozása megtörtént.

Településünk 2022-ben is
számít a MFP-os pályázati lehe-
tőségekre, elsősorban önkor-
mányzati ingatlant szeretnénk
felújítani.

Lakóink, ahogy a máshol
élők is, nagyon szomjazzák a
közösségi találkozókat, ezért
2021-ben a kisebb rendezvé-
nyekre, ha lehet szabadtériek-
re koncentráltunk. Újdonság
volt az adventi gyertyagyúj-
tás, melyeket a műemlék harang-
lábunk mellett tartottunk, ünnepi
hangolódás és tartalmas beszél-
getések színhelye lett.

2022-ben is folytatni fogjuk.
Idei első programunk a Nem-
zeti Művelődési Intézet segítsé-
gével szervezett, februárban kez-
dődő mézeskalács készítő tan-
folyam, melynek lezárása ápri-

Bagladi beruházások

lisban egy kiállítással történik.
Immár hagyománnyá vált far-
sangi fánksütést is megtartjuk.

Lóránt Beáta
Baglad polgármestere

A temetői
közlekedés meg-
könnyítéséért
megújult járda
segíti a sírkert-
be érkezőket, –
tudtuk meg
Kercsmár István
polgármestertől,
aki a faluköz-
pont komplex
megújítását is
részletezte.

– M i n t e g y
100 méter hosz-
szúságú térkö-
ves járdát építet-
tünk a közmunka

Új járda és megújuló faluközpont Reszneken

program keretében. A járdatü-
kör elkészítését saját erővel a
gumilánctalpas mélykotrónk-
kal végeztük, majd a szegély-
kő lerakását, a betonozást, a
zúzalékkő behordást és a tér-
kő lerakását a közmunkások
oldották meg. Így a ravatalo-

zó megközelítése már nem a sí-
rok között a fűben, rossz idő-
ben a felázott talajon történhet,
hanem az épített járdánk szol-
gál erre. A legutóbbi temetésen
mindenki a kialakított parko-
lóba állt járművével, majd az új
járdát használta. Tulajdonkép-

pen ez volt az első építési té-
telünk a programban, melyet az
idén is folytatni szeretnénk közel
100 m térkövezést fogunk majd2

vállalni a faluközpontban. A kul-
túrház előtti elhasználódott térkö-
ves rész lesz kicserélve, majd az
ez évi program lehetőségeit ki-
használva a szabadidőparkban
alakítunk ki térköves utat és par-
kolókat. Sor kerül még ugyanitt
a buszváró megújítására és egy
közel 60 m hosszú, téglakőből
kirakott kerítés megépítésére is.
Ezekhez a munkákhoz az anyag-
költséget a Start munkaprog-
ram és pályázat biztosítja szá-

munkra, a munkák jelentős
részét pedig ismét a közmun-
kások végzik el. Kiemelném,
hogy komplex faluközpont meg-
újításról beszélhetünk, 10 mil-
liós az előbb részletezett be-
építendő anyag értéke, továbbá
új beadott pályázatunk a köz-
ponthoz vezető útvonal felújítá-
sát célozta meg. Az épületek
felújítása mellett így jelentősen
javulni fog a faluközpont kiné-
zete, korszerűvé, szebbé, élhe-
tőbbé tesszük ezáltal a telepü-
lésünket – hangzott a polgár-
mester tájékoztatójában.

dj
Az új ravatalozóhoz vezető térköves járda.
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Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090

• • • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l

Nálam az 40-50 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 40 éves tapasztalata!

Külterületi utak felújításá-
ra nyújtott be a telepü-Pákán
lés önkormányzata pályázatot.
A kiírás keretében a Kis-he-
gyen, illetve a Újhegy-Csok-
ma hegyháton két útszakasz
megújítását végezhetik el.

Kül- és belterületi útfelújítások valósulhatnak meg Pákán
– Összesen elnyertünk több,

mint 51 millió forintot – tud-
tuk meg polgár-Lukács Tibor
mestertől. – Az egyik szaka-
szon 812, a másik szakaszon
1638 négyzetméter felület asz-
faltozását végzik el. Van egy har-

madik út is, ahol 1200 négy-
zetméteres részt állítanak hely-
re. Nem mind a három útnál
érinti a felújítás a teljes hosszt,
mert három éve már végeztünk
egy zártkerti program keretében
felújítást egyes szakaszokon és
még jó állapotban vannak.

– Belterületi utak felújításá-
ra pedig a Magyar Falu Prog-
ramba pályáztunk február elején
– folytatta a polgármester. – Há-
rom utca érintett itt: a Hegyal-
ja út, aminek a megújítása ma-
gában közel 5 millió forint költ-
ség, mellette a Rózsa utca, ami a
temetői parkolóhoz kapcsolódik,
erre 15 millió forintot for-
dítanánk, a harmadik az Ifjúság
út, mely az iskola előtt halad el.
Itt várhatóan nem fedezik majd
a források az útszakasz teljes
hosszát, csak mintegy 130 métert
tudunk rendbe tenni és az ott
található két buszöblöt, mert ösz-

szesen maximum 45 millió
forintra pályázhatunk és a
fentiekkel összesen elértük a
keret felső határát. Az Ifjúság
úton így fennmarad még egy
mintegy 210 m hosszú rész,
amit majd a későbbiekben
újítunk fel, ha lesz rá pályá-
zati lehetőség.

Mint azt Lukács Tibor el-
mondta: a Rózsa utca be-
csatlakozik a temető parko-
lójába, melynek aszfaltozá-
sára szintén nyertek el még
tavaly pályázati forrást, ösz-
szesen közel 5 millió forintot,
amihez az építőanyagoknál
tapasztalt áremelkedések mi-
att 2-3 millió forint önerővel
is be kell szállnia az ön-
kormányzatnak. Így a tervek
szerint a parkolóval együtt az
út is megújul. Előbbinél ha-
marosan el is kezdődnek a
munkák.

Második korcsoportban a teremlabdarúgás megyei döntőjét
Lentiben, az Arany János Általános Iskola tornacsarnokában
rendezték. Öt csapat vett részt a versenyen. A Lenti Arany-
iskola csapata harmadik helyezést ért el, első a Nagykanizsa
Zrínyi-Bolyai, második a Zalalövői Ált. Iskola csapata lett.

A harmadik helyen végzett Arany-iskola együttesének tagjai:
Szabó László, Rostási Olivér, Szabó Vajk, Ribarics Ármin, Hajdú
Dávid, Horváth Benett, Horváth Bence, Horváth Brendon. Fel-
készítők: ésGyöre László Drávecz Gyula.

Harmadik korcsoportban Nagykanizsán rendezték meg a terem-
labdarúgás megyei döntőjét. Itt a Lenti Arany János Általános
Iskola együttese első helyezést ért el. Az iskola győztes csa-
pata: För Patrik, Becze Viktor, Török Regő, Nyári Krisztián,
Csonka Dániel, Jakab Barnabás, Szabó Zétény, Rostási Olivér,
Wünsch Kristóf, Váradi Levente Ferenc, Szabó Barnabás. Fel-
készítő: Horváth Bálint.

Első és harmadik hely

Lukács Tibor mutatja a felújítás előtt álló temetői parkolót
Pákán.

A harmadik korcsoportos csapat.

A második korcsoportos együttes.
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Idén már két alkalommal is rendeztek darts versenyt Lenti-
ben mumori Margaréta Tekézőben, a városrészben található .

A városi tekebajnokság, illetve az NB III-as bajnokságban
szereplő mérkőzéseinek is helyet adó sportlé-Lenti Teke Klub
tesítményt az utóbbi időben rendszeresen birtokba veszik helyi
és környékbeli dartsosok. A baráti együttlétek után pedig nem-
rég verseny ötlete is felmerült.

– Közönségigényt kiszolgálva szerveztük meg a versenye-
ket, a dartsosok közül többen segítségünkre voltak, amiért kö-
szönetet is mondok nekik, hiszen mi a tekézőben ilyen ese-
ményt még nem szerveztünk – tájékoztatott , a te-Rábel László
kéző tulajdonosa. – Első alkalommal 18, a második versenyen
pedig 22 tagú mezőny jött össze. Mindkét viadal jó hangulat-
ban zajlott, a közönség is jól szórakozott, remek és sportszerű
volt a küzdelem, és ismét megtapasztalhattuk a sport össze-
kovácsoló erejét.

Az I. Margaréta Darts versenyt január közepén végül Deák
Gergő Ábrahám Ádámnyerte meg, második lett , harmadik
Gáspár László Horváth Gábor, míg a legjobb kiszállónak
bizonyult, aki ezért különdíjat kapott. A február elején tartott
kupán szintén Deák Gergő végzett az első helyen, illetve ő lett
a torna legmagasabb kiszálló játékosa és a legtöbb 180-at
dobója is. Második lett , harmadik , aJuhász Péter Török Róbert
különdíjat pedig egy ifjú tehetség, kapta.Gáspár Márk

Darts a tekecsarnokban

A II. Margaréta Darts verseny legjobbjai, b-j: Juhász Péter,
Deák Gergő, Török Róbert, elöl Gáspár Márk.

Immár a negyedik állomá-
sához érkezett a Lenti Városi
Könyvtár városrészi öröksége-
ket bemutató kiállítás sorozata
a minap nyílt be-máhomfai
mutatóval. Az eseményről elő-
ször könyv-Lapath Gabriella
tárvezetőt kérdeztük:

– A hagyományainknak
megfelelően ez a kiállítás is az
itt élő közösség tagjainak se-
gítségével jött lére, az ő gyűj-
tésük, támogatásuk alapján si-
került összeállítani a kiállítás
anyagát. Pályázatunk a hely-
történeti emlékek felkutatásá-
val, a helyi lakosság identitá-
sának megerősítését szolgálja.
A látható anyag „Településünk
természeti fotókon” címet kap-
ta, különböző évszakokban,
látásmóddal enged betekinteni
a falu múltjába. Nagyon sok
fotót kaptunk az itt élőktől,
ennek megfelelően ez egy
szubjektív válogatás, próbáltuk
érzékeltetni a sokszínűséget,

„Soha nem volt ilyen még a faluban…”
az ábrázolt növények, állatok
és tájak tekintetében.

– Hol lesz a következő ál-
lomás a sorozatban?

– Lentiszombathelyre láto-
gatunk, ahol „A vallási élet ré-
gen és ma…” címmel állítunk
ki gyűjteményt.

A kiállítást Heller-Antal
Zsanett jegyző, volt máhomfai
lakos nyitotta meg, aki kérdé-
sünkre a faluhoz való kötődé-
séről, a visszatérés érzéseiről
beszélt:

– Nagy megtiszteltetésnek
érzem, hogy felkértek a kiállí-
tás megnyitására, nem csak
helyi lakosként, de több évig
városrészi képviselőként is
szerveztem itt korábban a kö-
zösségi életet, a jelen körülmé-
nyek között kitűnő kezdemé-
nyezésnek tartom a kiállítás
megszervezését. Soha nem
volt ilyen még a faluban és kü-
lönösen fontos, hogy a gyűjtött
anyag digitalizálva lesz, bár-

mikor megtekinthető, így örök
emléket állíthat az utókornak,
láttatva, hogy milyen volt a
falu, hogy éltek itt régen az
emberek?

– Netán Ön is részt vett a
dokumentumok gyűjtésében,
küldött be fotókat?

– Igen, korábban és a mai
napig is szívesen megörökítem
a számomra érdekes pillana-
tokat, egyébként nem költöz-
tem messzire, gyakran hazalá-
togatok ebbe a csodálatos kis
faluba!

dj

Heller-Antal Zsanett megnyitója, mellette Lapath Gabriella
könyvtár vezető.

Tavaly 8 millió forint pá-
lyázati támogatásból valósult
meg a József Attila út aszfal-
tozása és az útpadka helyre-
állítása .Szíjártóházán

– Most a Rákóczi utca
megújítása a cél, erre a Ma-
gyar Falu Programban szeret-
nénk pályázatot beadni – tud-
tuk meg polgár-Bán Lajos
mestertől. – Jelentős helyreál-
lításra lenne szükség, hogy jól
járható legyen ez a közel 500
méter hosszú út, hiszen már
több helyen leszakadt a burko-
lat, kátyúkat kell kerülgetni, he-
lyenként túlságosan szűk, két
autó egymás mellett alig fér el,
és az aszfalton át már helyen-
ként benőtte a növényzet is.
Mint a falu más útjai, ez is egy
zsákutca, de többen laknak itt,
és a rossz minőségű, baleset-

Útfelújítást terveznek
veszélyes részen nehezen kö-
zelítik meg az ingatlanokat –
Az előzetes számítás szerint
11 millió forintra lenne ehhez
szükség, illetve egy ekkora
összegből még másik szakasz
megújítását is el tudnánk
legalább kezdeni, és ha majd
az is elkészül, akkor a faluban
az összes útszakasz jól járható
lenne – magyarázta Bán Lajos.

Az útfelújítás mellett több
kisebb munkálatot, jobbára ál-
lapotmegóvást terveznek erre
az évre, és bíznak benne, hogy
Szíjártóháza egyetlen nagyobb
eseményét, a minden évben a
pünkösd előtti hétvégén a He-
tés vendégül lát! című gaszt-
ronómiai és kulturális progra-
mot is meg tudják majd szer-
vezni, nem akadályozza ezen
tervüket a pandémia.

Bán Lajos polgármester mutatja a felújításra váró Rákóczi
utcát.
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„Klímaváltozással kapcsolatos

szemléletformálás és stratégiaalkotás

Lenti Városban”

című KEHOP-1.2.1-18-2018-00040

azonosítószámú projekt

keretében valósul meg.

Lenti Város Önkormányzata és a horvátországi Mursko
Središće (Muraszerdahely) működik együtt a kulturális és
turisztikai együttműködés folytatásának biztosítása a határré-

Új arculat készült a magyar-horvát
együttműködés jegyében

gióban, újonnan kifejlesztett inno-
vatív struktúrák és folyamatok ál-
tal) című (Cross-Cultural Tool-Kit,
kódszám: HUHR/1901/3.1.2/0159)
projektben, melynek keretében el-
készült a projekt új logója, amely a
résztvevő városok címereivel, azok színeiben szimbolizálja a
partnerek, a helyi civil szervezetek kulturális, turisztikai célú
együttműködését.

A projektpartnerek célja, hogy a létrejövő közös turisztikai
stratégia, turisztikai promóciós és kommunikációs terv, kulturá-
lis rendezvények a kifejlesztett kulturális „eszköz-tárral” biz-
tosítsák az összehangolt kommunikációt a polgárok, a szekto-
rok, non-profit szervezetek között. Az új arculat és a projekt
során megvalósuló vállalások megtalálhatóak a projekt honlap-
ján ( https://www.crossculturaltoolkit.com/), illetve az érdeklő-
dők Lenti.hu - Lenti város honlapja, a Lenti közösség, Mura-
szerdahely esetében pedig Mursko Središče, illetve a Centar za
kulturu „Rudar” Facebook oldalán találhatnak információkat és
követhetik nyomon a projekt kulturális rendezvényeit, a
megvalósult eredményeket.

További képek honlapunkon megtekinthetõk:

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 SíremlékGránit Márvány Síremlék

A síremlék a megemlékezés kézzelfogható jelképe,
ezért kiválasztására különös gondot fordítsunk.

Mindannyian olyan síremléket szeretnénk készíttetni,
mely évtizedekig méltóképpen õrzik az elhunyt emlékét.

A környék legnagyobb választékával állunk rendelkezésére.
Vállaljuk egyedi tervezésû síremlékek kivitelezését.

Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.
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Böõr Kõfaragó Kft.Böõr Kõfaragó Kft.

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!


