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Hatalmas sikert ért el április
harmadikán a azFidesz-KDNP
országgyűlési választáson: sor-
rendben negyedik alkalommal
aratott kétharmados győzel-
met (136 képviselői hely a
199-ből).

Az országos fölény Zalában
is jellemző volt, hiszen mind-
három választókerületben a
kormánykoalíció jelöltje vég-
zett az első helyen, s szerzett
mandátumot.

A végleges, 100 százalékos
feldolgozottság melletti ered-

„Van mire szerénynek lenni!”
Folytatódhat a nemzetépítő munka

mény lapzárta után vált is-
mertté.

A zalai választási ered-
mények:

Az országos listára leadott
szavazatok: 1. Fidesz-KDNP
57,83 %, 2. DK, Jobbik, Mo-
mentum, MSZP, LMP, Párbe-
széd 30,91 %, 3. Mi Hazánk
6,74 %, 4. MKKP 2,53 %, 5.
Normális Párt 0,94 %, MEMO
0,94 %.

Az egyéni választókerületek
győztesei: 1. sz. választókerü-
let: 57,88 %, 2. sz.Vigh László

választókerület: Nagy Bálint
61,07 %, 3. sz. választókerület:
Cseresnyés Péter 53,86 %.

Az országgyűlési válasz-
tással párhuzamosan tartották
a gyermekvédelmi népszavazást,
amely ugyan eredményes volt,
de érvénytelen lett, mert nem
gyűlt össze az érvényességi

küszöbhöz szükséges 4 107 652
voks. Minden eddiginél ma-
gasabb volt az érvénytelen
szavazatok aránya (20,41 %).
Ezt megelőzően a 2016-os
kvótanépszavazásnál 6,33 %
volt az érvénytelen voksok szá-
ma (az adatok lapzárta előttiek
– a szerk.).

Orbán Viktor: „Van mire szerénynek lenni!”

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer ZoltánFotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Magabiztos győzelmet ért el Zalában a Fidesz-KDNP három
jelöltje: Vigh László (balról), Nagy Bálint, Cseresnyés Péter.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Az önkormányzati szőlő metszésével megkezdték a tavaszi
munkákat Szilvágyon. Ezt követően veteményeznek, hagymát,
sárgarépát, petrezselymet, dísztököt ültetnek a közösségi
kertbe, virágmagokat vetnek.

Ünnepélyes keretek között
adták át március 23-án Lenti-
ben Gó-a 283-szoros válogatott
dorné Nagy Marianna nevét vi-
selő kézilabda munkacsarnokot.
Az esemény kapcsán Vigh Lász-
ló országgyűlési képviselő el-
mondta, régi vágya volt Lenti vá-
rosának, hogy egy minden köve-
telménynek megfelelő szabvá-
nyos méretű kézilabda-csarno-
ka legyen, hiszen Gódorné Nagy
Marianna személyében egykori
olimpiai bronzérmes és világbaj-
noki ezüstérmes foglalkozik a
térségben az utánpótlás neve-
lésével.

– A beruházás a 2015-ben
indított kézilabda-munkacsar-
nok-fejlesztési program része-
ként valósulhatott meg – mondta
Vigh László. – Elkezdtük a min-
dennapos testnevelés beveze-

Nagyszerű létesítmény – méltó névadó
Kézilabda-csarnokot avattak Lentiben

Szalagátvágás előtt… Fodor János, a kivitelező Peszter Kft.
ügyvezetője, dr. Pál Attila, Gódorné Nagy Marianna, dr. Sifter
Rózsa, Sárfalvi Péter, sportigazgatásért és sportágfejlesz-
tésért felelős helyettes államtitkár, Kocsis Máté, Horváth
László, Vigh László és dr. Juhász Roland, állami vagyongaz-
dálkodásért felelős államtitkár.

tését és tudjuk, van olyan gyer-
mek, aki csak annyit sportol na-
ponta, amennyire az iskolában le-
hetősége van. Ezért is nagyon fon-
tosak az ilyen, a tömegsportot és
az élsportot egyszerre segítő fej-
lesztések.

– A diákoknak és a csapa-
toknak is egyaránt fontos, hogy
egy szabványos méretű új csar-
nokban sportolhatnak, mondta
az átadási ünnepség előtt érdek-
lődésünkre a me-dr. Pál Attila,
gyegyűlés elnöke:

– Akár egy testnevelés órát,
de egy nemzetközi mérkőzést is
meg lehet itt tartani, tehát egya-
ránt szolgálhatja a térség és az itt
hagyományos kézilabdasport elő-
remenetelét ez a létesítmény –
fogalmazott az elnök.

Horváth László, Lenti polgár-
mestere köszönetet mondott a ter-

Balról dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, dr. Pál Attila, a
megyegyűlés elnöke, Kocsis Máté, a MKSZ elnöke és Vigh
László országgyűlési képviselő.

vezőknek és a kivitelezőknek a
kézilabda-munkacsarnok megépí-
téséért. Kifejtette, hogy a város-
nak ezen a részén, ahol a kézi-
labda-munkacsarnok is felépült,
az Átkötő út és a Vörösmarty út
közötti részen három projekt is
megvalósult az elmúlt időszakban,
melyek összértéke mintegy 4,5
milliárd forint.

Az ünnepélyes átadás díszven-
dége , a Magyar Ké-Kocsis Máté
zilabda Szövetség elnöke, a Fi-
desz parlamenti frakcióvezetője
volt, aki beszédében méltatta az
egykori kézilabdázót, a sportág
történetének egyik legkiemelke-
dőbb alakját, Gódorné Nagy Ma-
riannát.

– Lentiben van húzónév,
edző, sok gyerek és jó hely, el-

jött tehát a kézilabda történeté-
ben az a nagyszerű pillanat, hogy
az élvonalbeli szereplés szem-
pontjából fehér foltnak számító
Zala megyét feltegyük a térképre
– mondta az elnök, aki a férfi
válogatott szereplésével kapcso-
latos kérdésünkre is szívesen
válaszolt.

– Nagyon bízom Chema
Rodríguez munkájában, legu-
tóbb több fiatal játékos kipróbá-
lására is lehetőség nyílt. Úgy
gondolom, senki nem számí-
tott a januári EB-fiaskóra, ami-
kor a csoportból sem sikerült
tovább lépnünk, pedig szoros
mérkőzéseket játszottunk. Itt
állunk a VB-selejtező előtt,
ami már az olimpiára is kva-
lifikál, tehát erre kell koncent-
rálnunk. A németek ellen már
összefogottabb volt a csapat,
a hibák is látszanak. Bízom ben-
ne, hogy Chemával akár cso-
dákra is képes lesz a válo-
gatott.

Megtudtuk, hogy a multi-
funkciós, 1725 négyzetméte-
res létesítmény több mint 1,2
milliárd forintból valósult meg,
a kormány elfogadott típuster-
ve alapján. Az épületben 150
ülőhelyes nézőteret alakítottak
ki, de öltözők, kiszolgálóblok-
kok, valamint 48 férőhelyes par-
koló is megépült az ideérke-
zők kiszolgálására.

Dányi József

Horváth László polgármester
elmondta, hogy város ezen
körzetében 4,5 milliárd forin-
tos fejlesztés valósult meg.

Tavaszi munkák Szilvágyon
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A pandémia után végre mél-
tó módon köszöntötte a tele-
pülés önkormányzata a falu
idős lakóit . AZalaszombatfán
település szépkorú lakói közül,
aki tudott részt vett a programon.

Idősek napja Zalaszombatfán
Az időseket Szabó Zoltán

polgármester köszöntötte, il-
letve hallhattak szavalatot is.
A program vendéglátással és
jó hangulatú beszélgetéssel
zárult.

Szabó Zoltán polgármester mondott köszöntőt Zalaszombatfán.

A megyei jogú városokban
a listára le-Fidesz-KDNP
adott szavazatok alapján ki-
alakult sorrendet április 6-án
közöltük honlapunkon (www.
zalatajkiado.hu).

Ezen az országos listán
Zalaegerszeg áll az élen, meg-
előzve ésSopront Szom-
bathelyt.

Tarolt a Fidesz-KDNP
Most nézzük, hogy Zala

megye további nyolc városá-
ban (Zalaegerszegen és Nagy-
kanizsán kívül) milyen volt a
Fidesz-KDNP-listára leadott
szavazatok százalékos aránya!

Mint látható, valamennyi
városban 50 százalék felett
volt a kormánypártok listájára
leadott szavazatok aránya.

Több mint 10 napirendi
pontot tárgyalt meg legutóbb
tartott soros ülésén Lenti Város
Önkormányzati Képviselő tes--

tülete. A 37/2022. számú hatá-
rozatával döntött arról, hogy
támogatási kérelmet nyújt be
„Felhívás víziközmű hálózatok
átalakítására, hatékonyságnö-
velő fejlesztésére, víziközmű
rendszerek műszaki állapotá-
nak felmérésére, problémák
feltárására” című felhívásra
Lenti város közigazgatási te-
rületén ivóvízhálózatok és
szennyvízhálózatok hatékony-
ságnövelő fejlesztésére. A pá-
lyázathoz szükséges önerő
biztosítása érdekében az ön-
kormányzat 275.977.000 Ft
hitelt kíván felvenni, mely
miatt az önkormányzat tárgy-
évben keletkezett, tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettsége
megnő, ezért szükséges az
önkormányzat saját bevételei-
nek és a Stabilitási törvény
által meghatározottaknak meg-
felelően az ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek a

Ülést tartott a képviselő-testület Lentiben
költségvetési évet követő há-
rom évre várható összegének
módosítása.

Döntött a testület a 2022-
23-as nevelési év óvodai be-
iratkozási rendjéről. Ennek
megfelelően a beiratkozás idő-
pontjaként a 2022. május 2.
(hétfő) és 2022. május 3. (kedd)
napokat javasolta az óvoda-
vezető helyettes.

Elfogadta a testület a
Gönczi Gimnázium átszerve-
zésére vonatkozó javaslatot. A
hónap elején aKajári Attila,

Zalaegerszegi Tankerületi Köz-
pont igazgatója arról tájékoz-
tatta az önkormányzatot, hogy
a Gönczi Ferenc Gimnázium
vonatkozásában 2022. évben a
fenntartó részéről kategória
kiegészítésre kerül sor, ugyan-
is a bejövő évfolyamban autiz-
mus spektrumzavarral küzdő
tanuló fog az intézménybe
járni. Ezért a gimnáziumban az
SNI tehát sajátos nevelési
igény megfelelő fogyatékosság
típus kategóriája bekerül a
tartalmak közé.

Menetrend módosítást is
elfogadott a Volánbusz Zrt.
tájékoztatása alapján a testület,
amely a Lenti - Csesztreg -
Szentgyörgyvölgy - Őriszent-
péter – Zalalövő és a Lenti -
Csömödér - Páka - Bázake-
rettye autóbuszvonalakat érin-
ti majd.

Végül elfogadta a testület a
Lenti Városgazdálkodási Kft.
ügyvezető igazgatója 3.500.000 Ft
pénzügyi támogatási kérele-
mét, ugyanis az elmúlt évek-

hez képest kevesebb vállal-
kozási megbízása van a kft-
nek, amely árbevétel kiesést je--

lentett. A temetkezési szolgál-
tatások díja a pandémia miatt
fennálló veszélyhelyzet idő-
szakában nem emelkedhetett,
így a temetésből származó
többletköltséget a kft. nem ér-
vényesíthette, továbbá 2022.
évtől a bér-, és járulék költsé-
gek is emelkedtek – volt ol-
vasható a kérelem indok-
lásában.

Több mint 10 napirendi pontot tárgyaltak.
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A Széchenyi 2020 program keretében Zalabaksa, Pórszom-
bat, Csesztreg, Kálócfa, Kerkabarabás, Kozmadombja közsé-
gek 608,4 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támoga-
tást nyertek el Zalabaksa és térsége ivóvízminőség javítása és
vízellátásának fejlesztésére – tudtuk meg Horváth Ottótól
Zalabaksa polgármestertől.

– A beruházás összköltsége 774,89 millió forint, ehhez
nyertük az előbb említett támogatást, a fennmaradó összeget
pedig a központi költségvetés finanszírozza majd – folytatta
tájékoztatóját Horváth Ottó. – Minderre azért volt szükség,
mert a vízellátó rendszer üzemelő kútjaiból kitermelt nyers víz
minősége arzén és mangán összetevők tekintetében nem felelt
meg a 201/2001 számú kormányrendeletnek.

– Hány kitermelő kútjuk van egyébként?
– Három fúrt kútunk van, amely ellátja a településeket, eb-

ből sajnos két kút műszakilag is leromlott állapotban van, vala-
mint távol is esik a tervezett beruházástól területileg, ezért itt
majd új kútak létesítése válik szükségessé. A tervek szerint a
víztornyunk területén kap majd helyet az új kút is.

– Hogyan áll jelenleg a beruházás?
– Március végén a munkaterület átadása megtörtént, amely

a kútlétesítési engedélyére vonatkozik, egyéb rekonstrukcióra
később kerül sor. A beruházás határideje 2023 júliusára lett
kitűzve – hangzott a polgármester tájékoztatójában.

dj

Javuló ivóvízminőség Zalabaksa térségben

„Nézd meg a temetőt, és
megtudod, hogy milyen em-
berek lakják a települést”

A ravatalozókülsősárdi
felújítása a Magyar Falu
Program pályázati támogatá-
sából valósult meg. Szeret-
ném kinyilvánítani köszönete-
met országgyűlésiVigh László
képviselőnek, aki segített a
pályázati támogatás elnyeré-
sében. A kivitelezőnek, amely
jó minőségben és határidőre
elkészült a felújítással. A
hivatal dolgozóinak, akik a
pályázati előkészítésben és az
elszámolásban vettek és vesz-
nek részt.

A Magyar Kormány 3.9
millió forinttal támogatta a köz-

Megújult a külsősárdi ravatalozó

A Magyar Falu Program itt is segített.

séget, ebből az összegből lett
kialakítva az új vizesblokk, a
belső és külső festés, a csator-
na és a lemezelés cseréje, a
térköves sétány kialakítása.

Önkormányzatunk saját
forrásból vásárolt kovácsolt
kaput, melyet a településünk
lakói társadalmi munkában
szereltek fel.

Köszönöm a segítséget.
Külsősárd ismételten szeretné
kinyilvánítani köszönetét a
Magyar Kormánynak!

Az átadáson részt vett
Vigh László országgyűlési
képviselő és a kivitelező cég
vezetője, Stángli Attila.

Gasparics Győző
polgármester

Sajtóbejárás keretében mu-
tatták be a közelmúltban a
felújított lenti Vörösmarty Mi-
hály Általános Iskolát. A fenn-
tartó tankerület vezetőjét, Ka-
jári Attilát kérdeztük a beru-
házásról.

– Azt gondolom, jól sike-
rült megvalósítani az iskola
teljes körű felújítását, amely
kezdődött az energetikai meg-
újulással, új nyílászárókat ka-
pott az épület, a tantermek
padozata és a belső nyílászá-
rók is kicserélésre kerültek.
Megvalósult az épületegyüttes
homlokzati- és födémhőszige-
telése, a csapadék - és szenny-
vízelvezetés. Komoly eszköz-

Bemutatták a felújított iskolát
fejlesztéssel járt a felújítás,
gazdagodott az intézmény in-
formatikai-oktató- és fejlesztő-
eszközállománya is. Kapcso-
lódva a mindennapos testneve-
lés kívánalmaihoz, a tortate-
rem teljes felújítása is megtör-
tént, a 700 m alapterületű2

épületrész új óriásablakokat,
speciális sportpadlót, teljes
akusztikai fal- és mennye-
zetburkolatot kapott. Mindez
1,896,31 millió forintba került.

A bemutatón jelen volt
Vigh László országgyűlési kép-
viselő, aki elmondta: régi, az
1970-es években épült iskola
kapott megújítást, amely el-
használódott az évek folya-

mán. A kormány támogatásá-
val megvalósult projekt által a
város egyik legfontosabb ok-
tatási intézménye került méltó
körülmények közé.

– Nagyon örülünk annak,
hogy az egyik legrégebbi isko-
lánk újulhatott meg a támoga-
tásból – mondta Horváth
László polgármester a sajtóbe-
járáson. – Külön köszönjük a
pedagógusoknak, szülőknek,
hogy sikerült az iskolai életet a
munkálatok alatt zavartalanul
megszervezni. A beruházás
nagyon fontos részét képezi,

hogy a főzőkonyha és az
étterem belső terei is meg-
újultak, illetve új, modern
konyhatechnológiát építettek
be, így már akár 1100 főre
tudnak majd főzni a felújítás
második üteme után. A város
látja el a közétkeztetés fel-
adatát, így nagyon fontos ez a
főzőkonyha az öt működő
konyhánk között, amely most
a legmodernebb eszközállo-
mánnyal lett felszerelve –
emelte ki Horváth László pol-
gármester.

dj

Megújult külső, belső terek.

A Magyar Falu Programon nyertek támogatást
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A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Letenyei

Logisztikai Központjába keres kapacitásának

b vítése céljából munkavállalókatő teljes munkaid ső

foglalkoztatásban munkarendben2 m szakosű

betanított munkára a következ munkakörökbe:ő

Raktáros munkakör:  Áruátvevõ

Fõ feladata:

o a beszállítóktól érkezõ szállítmányok tételes

ellenõrzése, átvétele és a számítógépes

rendszerben történõ rögzítése.

Elvárások:

• űFelhasználói szint számítástechnikai ismeret

Raktáros munkakör:  Targoncavezetõ
Fõ feladata:

o a beérkezett áru megfelelõ raktárhelyre

történõ szállítása, beraktározása

o áttárak szállítása

o göngyölegek kezelése

o egyéb raktári munkák

Elvárások:

• őÉrvényes targoncavezet i engedély

Raktáros munkakör:  Komissionáló
Fõ feladata:

o az áru raktárhelyr l gyalogosan történő ő

kiszedése és összekészítése az üzletek

megrendelése alapján

o a beérkezett áru megfelel helyre történő ő

raktározása

Amit nyújtunk:

� Versenyképes fizetés
� Cafeteria

� Jelenléti prémium

� Továbbá mûszakpótlék.

� Ingyenes Lenti, Nagykanizsabuszjáratok ,

Zalaegerszeg, Csurgó Barcsés irányából is,

több települést is érintve.

� Kedvezményes vásárlás üzleteinkben.

Amennyiben felkeltettük érdeklõdését, kérjük,

önéletrajzát küldje a e-mailpalyazat@mueller.de
címre, vagy személyesen hozza el nekünk, illetve

postai úton is elküldheti a Müller Drogéria Ma-

gyarország Bt, 8868 LETENYE, Mura út 2 címre.

Ünnepi megemlékezést tar-
tottunk az 1848-Külsősárdon
49-es forradalom és szabadság-
harc 174. évfordulóján.

Nemzeti ünnepeink közül
kiemelkedő helyet foglal el már-
cius 15, hiszen minden magyar,
a legkülönbözőbb gondolkodá-
sú ember magáénak vallja, sa-
játjának érzi. A magyar nép min-
dig tiszta szívvel, fenntartások
nélkül ünnepli eme magasztos

Megemlékezés Külsősárdon

eseményt. Büszkén emlékezik
vissza a 174 éve lezajlott for-
radalom és szabadságharc pél-
daértékű üzeneteire.

Az 1848–49-es forradalom
és szabadságharc a leggazda-
gabb erkölcsi, szellemi és ér-
zelmi erőforrásunk.

A Hősi emlékműnél az em-
lékezők koszorút helyeztek el.

Gasparics Győző
polgármester

Április elején 90. születés-
napja alkalmából köszöntötte a
település képviselő-testülete
Darvas Józsefnét családja köré-
ben a faluházban megtartott ün-
nepségen.

Az ünnepelt 1932-ben szüle-
tett Szentistvánlakon, mely már
Bödeháza része. Egész életét a
faluban töltötte férjével, aki Gá-
borjánházáról származott. Két

Szépkorú köszöntése Bödeházán

lányuk öt unokával ajándé-
kozta meg őket, és született
nyolc dédunoka is. Darvas Jó-
zsefné, Rozika néni ma is el-
látja magát, családtagjai rend-
szeresen látogatják és segí-
tenek neki.

Az ünnepségen köszöntőt
mondott polgár-Bedő Andrea
mester, kép-Végi Zsuzsanna
viselő pedig verset szavalt.

A képen balról Bedő Andrea polgármester, hátul Végi Zsu-
zsanna és Büki Lajos önkormányzati képviselők; Darvas
Józsefné mellett lányai, Joós Istvánné (balról) és Balogh
Gézáné.
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„Tegyünk közösen gyermekeink jövőjéért!
Kérjük, adója 1%-ának felajánlásával támogassa az Arany János Alapítványt.

Adószámunk: 19277064-1-20

Köszönettel fogadjuk és a Lenti Arany János Általános Iskola és Alapfokú

Művészeti Iskola tanulóinak javára fordítjuk további felajánlásaikat is, amit

az alábbi bankszámlaszámra tehetnek meg:

”11749022-21442427

Lenti

Idén is elindította prog-
ramjait aLentiben Gyalogló
Idősklub Császár, tudtuk meg
Dezsőtől, a klub vezetőjétől:

– A járványhelyzet miatt
az előző két évben felérté-
kelődtek a szabadtéri progra-
mok, hiszen itt könnyebb volt
betartani a korlátozásokat.
Ebben az időszakban 10-10
túrát szerveztünk.

– Milyen programokat si-
került tartani még?

– Népszerűek a tekézéssel
összekötött túráink, melyet az
idén két alkalommal tartot-
tunk meg a Margaréta tekéző-
ben. A pályát két óra időtar-

Túrák a természetben
tamra béreltük ki, mindenki-
nek lehetősége volt, hogy
kipróbálja ezt a sportot. A
következő túránkat a Tőzike
fesztivállal kapcsoltuk össze,
amikor szakképzett vezető se-
gítségével ismerkedtünk a
parkerdővel. Később a Lend-
vai Sportszövetség meghívá-
sára az ottani nyugdíjasokkal
vettünk részt egy közös túrán
Lendva-Lendvahegy térségében.

A klubvezető elmondta,
hogy programjaikat idén is
támogatja a dr. Hetés Ferenc
Rendelőintézet Egészségfej-
lesztési Irodája.

(d)

A Gyalogló Idősklub tagjainak egyik túráján.

Március végén tartotta éves
közgyűlését a Lenti Kertbarát-
kör Egyesület. A művelődési
házban tartott eseményen a
tagság 80%-a jelen volt, tudtuk
meg , aRónási Gyulánétól
felügyelőbizottság elnökétől.

– A közgyűlésen először
Röszler Attila egyesületi elnök
értékelte a 2021. évi tevékeny-
séget – mondta Rónási Gyu-
láné. – Az elnöki összefog-
lalóból kiderült, hogy a jár-
ványügyi korlátozások miatt
számos szakmai előadás, szak-
mai kirándulás elmaradt.

Közgyűlést tartott a Lenti Kertbarátkör Egyesület
A folytatásban beszámoló

hangzott el az egyesület 2021.
évi gazdálkodásáról, majd a
mérlegbeszámoló és a felügye-
lőbizottság tájékoztatója kö-
vetkezett.

– A 2022. évi szakmai
program elfogadásával zártuk
a közgyűlést – tette hozzá
Röszler Attila elnök. – Tervez-
tünk egy őrségi tanulmányutat,
szakmai kirándulást az etyeki
borvidékre a Rókusfalvi-bir-
tokra, valamint borversenyüket
kellett előkészíteni.

dj

A lenti Civil Nyugdíjas
Klub tagjai az elmúlt idő-
szakban három alkalommal
látogattak el a zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színházba.

– Valamennyiünk számára
nagy élmény volt „A fejede-
lem”, „A király beszéde” va-
lamint „A kőszívű ember fiai”
előadások megtekintése. A

Színházi élmények
programot az „Életet az
Éveknek” Országos Nyugdí-
jas Szövetség Zala Megyei
Szervezete koordinálta. Klu-
bunk köszönetet mond a Kol-
ping Támogató és Foglalkoz-
tató Központnak az utazáshoz
nyújtott segítségért – mondta
Császár Dezső klubvezető.

-dj-

A fotón balról jobbra, Völgyi Zoltán, Marton Attila, Röszler
Attila elnök, Rónási Gyuláné, Elekné Horváth Magdolna.

Ha elolvasta, adja tovább!

Lenti és VidékeLenti és Vidéke
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Több mint tíz éve tartják
meg évről évre a rédicsi
kertbarátok a disznóvágást.
Gaál Károly, a civil szervezet
elnöke elmondta, hogy már
korán reggel közel 20-an
dolgoztak össze és került fel a
rendfára a 140 kilós disznó,
hogy aztán a reggelit elkészít-
sék, a sült vért hagymával,
majd szétosztva többeknek a

Hagyományőrző disznóvágás
feladatot és a húst. Otthon sü-
tötték meg a pecsenyét, il-
letve toros káposztát is ké-
szítettek.

Közben persze véleményt
mondtak egymás pálinkájáról
és a borokról is.

Este pedig, ahogy lenni
szokott, a kultúrházba együtt
vacsoráztak, aztán zenés esttel
zárult a program.

„Egy közös cél, gyönyörű
versképek és sok-sok lelkes
versszerető”… Ezzel a szlo-
gennel igazi versünnepet tar-
tottak a közelmúltban a Lenti
Városi Könyvtárban.

– A nagy költő előtt tisz-
telegve minden évben csatla-
kozunk a megyei könyvtár
József Attila versmondó ver-
senyéhez – tájékoztatott Baksa
Melinda könyvtáros. – Idén

József Attila tiszteletére
tizenkét kisdiák mérettette
meg magát ezen a nívós ese-
ményen, melynek helyi területi
fordulójára március 28-án,
délután került sor.

A versmondást háromtagú
zsűri értékelte: Szekeres Fri-
gyesné zsűrielnök, az Utassy
Versmondó Kör tagja, Sztár-
csevicsné Szabó Judit, a Lenti
Vörösmarty Mihály Általános
Iskola Rédicsi Tagintézménye

tanára, aLapath Gabriella,
Városi Könyvtár Lenti intéz-
ményvezető-igazgatója.

5-6. osztály: 1. Burján Ar-
túr Dániel (Kerkai Jenő
Általános Iskola, Csesztreg),
2. Pusztai Eszter (Lenti Arany
János Általános Iskola), 3.
Kostorják Lilien (Lenti Arany
János Általános Iskola), kü-
löndíj: Tompa Gergő (Len-
ti Arany János Általános Is-
kola).

7-8. osztály: 1. Toplak Ta-
mara (Lenti Arany Általános
Iskola), 2. Rácz Bíborka (Lenti
Arany Általános Iskola), 3.
Kovács Virág (Lenti Vörös-
marty Mihály Általános Isko-
la), különdíj: Gazdag Rebeka
(Lenti Vörösmarty Mihály
Általános Iskola).

A megyei versenyre to-
vábbjutottak: Burján Artúr
Dániel, Kostorják Lilien,
Toplak Tamara, Rácz Bíborka.

A díjazott résztvevők.

H
ungarikum

H
ungarikum

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090

• • • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l

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

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

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

mester több, mint 40 éves tapasztalata!
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A kulturális és turisztikai együttműködés folytatásának biz-
tosítása a határrégióban, újonnan kifejlesztett innovatív struk-
túrák és folyamatok című (Cross-Cultural Tool-Kit, kódszám:
HUHR/1901/3.1.2/0159) projekt keretében a horvát és magyar
partnerek összesen 11 nagyszabású tematikus eseményt szer-
veznek, ahol kulturális szféra képviselői, civil szervezetek, egye-
sületek, kézművesek és művészek kiállíthatják termékeiket és
bemutathatják szolgáltatásaikat.

Lenti Város Önkormányzata projektpartner szervezésében
2022. április 23-án Lentiben egy ilyen típusú tematikus rendez-
vény, a Szent György napi turisztikai vásár és Táncfesztivál kerül
megrendezésre. A vásári programon turisztikai szolgáltatók,
magyar és horvát kézművesek, helyi termelők vesznek részt.

A fesztiválra, a táncversenyre a jelentkezési határidőig hip
hop, színpadi showtánc, versenytánc, open és művészeti lát-
ványtánc kategóriákban 144 koreográfiával nevezett 18 tánc-
csoport, közel 500 fő részvételével. A táncosok Dunántúl több
településéről érkeznek, valamint a horvátországi Muraszer-
dahely mazsorettcsoportja is bemutatkozik. A táncosok egyéni,
duó/trió, csoport és formáció koreográfiákkal lépnek színpadra.

A fesztivál helyszíne a Városi Művelődési Központ Lenti
lesz, érdemes lesz ellátogatni, hisz a felkészült versenyzők
látványos és színvonalas produkcióit láthatja a közönség,
valamint a délelőtti és délutáni műsorblokk között a Városi
Művelődési Ház előtti téren össztáncra is sor kerül, melyhez
bárki tánctudás nélkül is csatlakozhat.

Szent György napi turisztikai vásár és Táncfesztivál
a magyar-horvát együttműködés jegyében

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.

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!

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

HIRDETÉSÉT feladhatja aHIRDETÉSÉT feladhatja a

havilapban.havilapban.
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