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2022. április 23-án által elnyert In-Lenti Város Önkormányzata
terreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program
Cross-Cultural Tool-Kit projekt keretén belül került megrendezés-
re a Szent György napi turisztikai vásár és Táncfesztivál. A táncfesz-
tivál résztvevőit , Lenti polgármestere köszöntötte.Horváth László

A rendezvény amatőr csoportok részére biztosított verseny-
zési lehetőséget, melyen 18 tánccsoport közel 500 táncosa kép-
viseltette magát 145 nevezett koreográfiával. A rendezvényen 5
kategóriában mérethették meg magukat a versenyzők. A leg-
népszerűbb a művészi látványtánc és az open kategória volt, me-
lyet a színpadi show tánc, a versenytánc és a hip-hop kategória
követett. A táncosok Dunántúl több településéről érkeztek.

A zsűri tagjai , Nívó díjas társastánc pedagó-Novák Tamás
gus, tánc- és drámapedagógus,Károly Róbertné Langstadler-
Kovács Melinda a nagysikerű Bonita Tánccsoport egykori
vezetője, valamint klasszikus balett ésLakatos-Varga Boglárka
modern táncpedagógus voltak. A zsűrinek többször is nehéz
dolga volt, hisz a felkészült versenyzők látványos és színvonalas
produkciókkal kápráztatták el a közönséget.

Lenti városát a Step Up tánccsoport (Domján Liza, Farkas
Iringó, Goór Ramóna, Hermán Szonja, Horváth Luca, Iványi
Anna, Kutfej Dóra, Metzinger Laura, Rábel Rebeka, Stángli

Szent György napi turisztikai vásár és Táncfesztivál Lentiben

Réka) Kelta Álom Ír Sztepp Tánccsoportés a képviselte. A Step
Up tánccsoportot tanította be, akik koreográ-Kerese Zsanett
fiájukkal ezüst minősítést szereztek.

Kelta Álom Ír Sztepp Tánccsoport 6 koreográfiát mutatott be,
a koreográfiákat állította össze és készítette fel aDeák Fanni
táncosokat, eredményeik a következők:

– – Light Jig: I. helyezésPusztai Eszter
– Reels (Pusztai Eszter, Tarai Emma, Sebestyén Dóra, Cse-

resnyés Jázmin): I. helyezés
– - Wellerman: II. helyezésSabján Botond
– Sabján Botond, -Masquerade: II. helyezésFerecskó Júlia
– Variation of Irish dance (Pusztai Eszter, Tarai Emma, Sebes-

tyén Dóra, Cseresnyés Jázmin, Sabján Botond, Ferecskó Júlia, Né-
meth Anna Margaréta, Ferecskó Tímea, Deák Fanni): I. helyezés

– Deák Fanni – Black Jack: Arany minősítés
A nap folyamán kétszer került sor eredményhirdetésre, Lenti

Táncfesztivál Bajnoka címet a Veszprémből érkező FootNotes
Dance Company kapta a legkreatívabb műhelymunkáért. A zsűri
a következő tánccsoportokat részesítette különdíjban: a horvát-
országi Muraszerdahelyről érkező Udruga mažoretkinja Murs-
kog Središća Westside TSE zalaegerszegi cso-, a szombathelyi
portja zalaegerszegi Royal Dance Studio SEés a . Előadói külön-
díjban részesült FootNotes Dance Company táncosa .Göde Izabella

Az I. eredményhirdetés előtt táncosok és nézők által alkotott
élő Lenti felirat drónfelvételére került sor, melyet össztánc
követett hozzávetőleg 300 fő részvételével, Deák Fanni által
bemutatott koreográfiára, ami óriási sikert aratott.

A Kelta Álom Ír Sztepp Tánccsoport.
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Rendhagyó módon kezdő-
dött a Lenti Önkormányzat
legutóbbi ülése, ugyanis Hor-
váth László polgármester kö-
szöntötte dr. Zsirai Marianna
háziorvost nyugdíjba vonulása
alkalmából, aki a 3.számú há-
ziorvosi körzet vezetője volt.

14 napirendi pontot tár-
gyalt a testület. Beszámolót
hallgatott meg a Volánbusz
Zrt. 2021-es tevékenységéről.

Önkormányzati ülés Lentiben

Horváth László polgármester és a nyugdíjba vonuló dr. Zsirai
Marianna háziorvos.

Lenti Város Önkormányzata
még 2012. december 21. nap-
ján közszolgáltatási szerződést
kötött a Zala Volán Zrt.-vel,
melynek jogutódja a Volán-
busz Zrt. Lenti Város közigaz-
gatási területén helyi, autó-
busszal végzett menetrend sze-
rinti személyszállítási feladat
elvégzésére, mely szerződés
2020-ig volt érvényben. Az
önkormányzat új pályázati

eljárást folytatott le, melynek
nyertes pályázója ismét a Vo-
lánbusz Zrt. lett. A közszol-
gáltatási szerződést a Volán-
busz Zrt. 2022. február 18-án
aláírta, melyet az önkormány-
zat részére továbbított.

Ugyancsak beszámoló hang-
zott el a Lenti Hivatásos Tűz-
oltóparancsnokság tavalyi mun-
kájáról. Mint kiderült, a tűzol-
tóság 56 településen végzi tűz-
oltási és műszaki mentési
munkálatait és a tavalyi évhez
képest a vonulási számban
nem volt növekedés. A tűz-
esetek száma csökkent, ezt a
csökkenést a szabadtéri tüzese-
tek száma határozza meg. Mű-
szaki mentésből legtöbbet a
viharkárok által okozott esetek
tették, ki, míg a közlekedési
balesetek is csökkenést mutat-
tak. A következő időszakra ki-
emelt célként került megfogal-
mazásra, a beavatkozási kész-
ség növelése mind a hivatásos,
mind az önkéntes tűzoltósá-
goknál, cél, további egyesüle-
tek beavatkozó státuszának
megszerzése és a gondozatlan
szabadterületek felderítésébe
történő bevonása a tűzbizton-
ság növelése érdekében.

Lenti Város Önkormányza-
ti Képviselő-testülete napi-

rendjére tűzte a lakóhelyi kör-
nyezet állapotának alakulásá-
ról szóló beszámolót.

Az elmúlt időszakban fo-
lyamatos minőségi javulás tör-
tént a város köztisztasági ál-
lapotában, jól bevált a házhoz
menő szelektív hulladékszál-
lítás meghatározott ütemterv
szerint működik. Lenti városa
levegőtisztasági szempontból a
jó levegőjű városok közé tar-
tozik. Az energiagazdálkodás
tekintetében a végrehajtott pá-
lyázatok eredményeként az ön-
kormányzati épületek fűtéskor-
szerűsítésének, nyílászáró cse-
réjének és külső hőszigetelé-
sének köszönhetően épületüze-
meltetés terén jelentős energia
megtakarítást sikerült elérni.

Végül elfogadásra került
Lenti város fenntartható ener-
gia és klíma akcióterve, amely
a Magyarország–Horvátország
Együttműködési Program pro-
jektjében valósul meg és tar-
talmazza többek között a fenn-
tartható energiafejlesztést a
környezetvédelem és megújuló
energiaforrások elve alapján,
továbbá a térségben élő állam-
polgárok életminőségének,
komfortérzetének további ja-
vítását is.

dj

A rendezvényen elsőként , polgármes-Horváth László Lenti
tere szólt. Elmondta, hogy az 1972-ben emelt intézmény és az itt
folyó nevelői munka már megérdemelte a teljes megújítást, hogy
a fiataloknak és a pedagógusoknak megfelelő, biztonságos kö-
rülményeket biztosítsanak. Jelezte, hogy a városban folyamatosan
újítják meg a közösségeket szolgáló épületeket, az elmúlt idő-
szakban több nagyobb beruházás valósult meg, vagy van folyamat-
ban. Az ezekre költött források meghaladják a 7 milliárd forintot,
ehhez csatlakozik közel 1,9 milliárd forinttal a Vörösmarty-
iskola megújítása, míg az intézmény konyhájának és éttermének
modernizálására az önkormányzat 200 millió forintot költött.

Kajári Attila Zalaegerszegi Tankerületi Központ, a igazgatója
részletezte a beruházást, mely során megtörtént az épületegyüt-
tes homlokzati- és födém hőszigetelése, külső nyílászárók cseré-
je, csapadék- és szennyvízelvezetés, ivóvíz bekötés. A belső épü-
letrészben mozgáskorlátozott mosdók kialakítása, akadálymente-
sített ajtók kerültek beépítésre, a szintek közötti mozgásról lift
gondoskodik. Tanári szobák, tantermek, szaktantermek kialakítá-
sa, padozatának cseréje, közösségi terek járólap-burkolat cseréje,
vizesblokkok és a tornaterem is felújításra került. Világítás-,
fűtéskorszerűsítés, valamint kazáncsere valósult meg. A felújítás
mellett az intézményi informatikai-, oktató- és fejlesztőesz-
közállomány is gazdagodott.

Kajári Attila kiemelte, hogy a Zalaegerszegi Tankerületi
Központ fennállása óta összesen hatmilliárd forint értékben
valósított meg fejlesztéseket pályázatok útján.

Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos arról
beszélt, hogy mindig akkor fejlődött az ország, mikor ke-
resztény-konzervatív irányítói voltak. Az iskola felújítása jelzi
mindazt, ami erre az oldalra jellemző. Mint mondta: a gyerme-
kek a jövő, a család mellett a pedagógusoknak is fontos szerepük
van a gyerekek fejlődésében és a példamutatásban.

Kovács Tamás, a Szabadics Zrt. ügyvezetője, Horváth László,
Vigh László, Kajári Attila, Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Köz-
gyűlés alelnöke, Szakál Zoltán lelkész, Végi Csaba esperes a
Vörösmarty-iskola avatásán.

Hivatalosan is átadták a felújított Vörösmarty-iskolát

Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke kérdé-
sünkre elmondta, hogy a Vörösmarty-iskola eddig is térségi fel-
adatokat látott el. Fontos kiemelni – hangsúlyozta –, hogy ez a
beruházás megfelelő körülményeket teremt ahhoz, hogy 21. szá-
zadi színvonalon folyjon az oktatás, s ha a tantestület meg tud
felelni a kihívásoknak, akkor a kiemelt szerep a jövőben foly-
tatódni fog. A beruházás a volumenét tekintve a lista elején van a
megyei iskolafejlesztések között.
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Idei második ülését 2022.
április 21-én, csütörtökön tar-
totta a .Zala Megyei Közgyűlés

A testület a meghívóban
szereplő napirendi pontokról
és azok tárgyalási sorrendjéről
tartott szavazást követően elfo-
gadta az elnöki beszámolót és
a lejárt határidejű határozatok-
ról szóló jelentést.

Második napirendi pontként
dr. Vereckei Csaba Iván megyei
rendőrfőkapitány tartott beszá-
molót Zala megye közbizton-
ságának helyzetéről, az ennek
érdekében tett intézkedésekről,
feladatokról. A tájékoztatásból
kiderült: megyénkben az előző
évektől eltérően emelkedett a
regisztrált bűncselekmények
száma, a közterületen elköve-
tett bűncselekmények száma
viszont csökkenést mutat, amely
a városi kapitányságok adatai-
ban is megjelenik. A kiemelten
kezelt bűncselekmények száma
szintén csökkent Zala megyé-
ben, azonban az on-line térben
elkövetett bűncselekmények,
elsősorban csalások száma to-
vább nőtt. Zala megye rendőri
szerveinek nyomozáseredmé-
nyességi mutatója 2021-hez
képest növekedett, 82,8 %-os.
A Zala Megyei Rendőr-főka-

Tájékoztató a megye közbiztonságáról
Ülést tartott a Zala Megyei Közgyűlés

pitányság 2022. évi főbb célki-
tűzései között szerepel a megye
baleseti statisztikájának javítá-
sa, a lakosság szubjektív köz-
biztonságérzetének fenntartása
és lehetőség szerint további
javítása, az illegális migráció
elleni hatékony fellépés és a
társadalmat foglalkoztató, szé-
lesebb sértetti kört érintő ügyek-
ben eredményes megelőző te-
vékenység kifejtése.

A rendőrségi beszámolót
követően a testület a Zala Me-
gyei Területfejlesztési Ügynök-
ség Közhasznú Nonprofit Kft.
2021. évi egyszerűsített éves
beszámolójának és közhasznú-
sági mellékletének elfogadásá-
ról döntött, majd a Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal 2021.
évi belső ellenőrzési jelentését
tárgyalta meg és fogadta el.

A pénzügyi témájú elő-
terjesztések között a közgyű-
lés elfogadta 2021. évi zár-
számadását, majd módosította
2022. évi költségvetését. A
mostani módosítással a költség-
vetés bevétel-kiadási főösszege
1.394.554 e Ft-ra módosult,
ami a 2021. évi maradvány
átvezetését is magában foglalja.

A soron következő szava-
zással a közgyűlés módosította

Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló rendeletét.

A testület jóváhagyta Zala
megye előzetes Integrált Terü-
leti Programjának módosítását,
Zala megye TOP+ fejlesztési
forrása a korábbi 55,952 mil-
liárd forintról 61,322 milliárd
forintra emelkedett. A forrás
növelése többek között közút,
energetikai, aktív turisztikai és
köznevelési fejlesztések meg-
valósítását teszi lehetővé me-
gyénkben.

Döntött továbbá a közgyű-
lés a Zala Megyei Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány Ala-
pító Okiratának módosításáról.

Végezetül a testület jóvá-
hagyta a HUNG-2022, a nem-
zeti értékek és hungarikumok
gyűjtésének, népszerűsítésének
támogatására irányuló pályázati
felhívásra benyújtott projektet,
valamint három, a Zala Megyei
Önkormányzat projektpartneri
részvételével az Interreg Cent-
ral Europe 1. pályázati felhí-
vására benyújtott pályázatot,
vállalva, hogy a pályázat nyer-
tessége esetén biztosítja a Za-
la Megyei Önkormányzat fel-
adatainak megvalósításhoz szük-
séges 5 %-os önerő összegét.
(Forrás: Zala Megyei Önkor-
mányzat)

Dr. Vereckei Csaba Iván részletes tájékoztatást adott Zala me-
gye közbiztonsági helyzetéről.

Mára már a községi ön-
kormányzatok nélkülözhetetlen
dolgozói lettek a falugond-
nokok, akiknek képzése egyre

Nélkülözhetetlen a munkájuk
Falugondnokok képzése

bővülő feladataik miatt igen
fontos. Immár második éve a
Zala Megyei Önkormányzat
irányításával történik mindez.

Május másodikán a Megye-
házán indult az újabb tanfo-
lyam, ami e hónap huszonhe-
tedikéig tart.

A tanfolyam megnyitóján dr.
Pál Attila, a megyei közgyűlés
elnöke köszöntötte a résztvevő-
ket. Kiemelte, hogy a falu, -
vagy tanyagondnokok igen fon-
tos szerepet töltenek be az adott
településen. Hazánkban harminc-
két éve működik ez a szolgá-
lat, Zala megyében a falugond-
nokok száma meghaladja a két-
százat. Nagyon fontos a szak-
mai felkészítésük, hiszen fela-
dataik rendkívül szerteágazóak.

A megyei közgyűlés elnöké-
nek köszöntője után már meg is
kezdődött a képzés. Dr. Mester
László, a Zala Megyei Önkor-
mányzat főjegyzője a nemzet, az
állam és az önkormányzatiság
témakörében adott tájékoztatást.

Dr. Pál-Harmath Judit, a
megyei önkormányzat munka-

társa jogi alapismeretekből tar-
tott előadást.

Az elméleti képzés mellett
„terepmunkát” is végeznek a
falugondnokok, erre Csatár-
ban, Szentgyörgyvölgyön, Szil-
vágyon Zalaszentgyörgyönés
kerül sor.

A képzésben részt vesz Pá-
csonyi Imre alelnök is.

Május 27-ig tart a falugondnokok képzése.

Dr. Pál Attila mondott köszöntőt.

Fotók: ZalatájFotók: Zalatáj
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A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Letenyei

Logisztikai Központjába keres kapacitásának

b vítése céljából munkavállalókatő teljes

munkaid s 2 m szakoső űfoglalkoztatásban

munkarendben 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 meg

rendelése alapján

o a beérkezett áru megfelel helyre történő ő

raktározása

Raktáros munkakör:  Teherautó rakodó

Fõ feladata:

o a teherautók leszedése és rakodása

Amit nyújtunk:

� Versenyképes fizetés

� Cafeteria

� Jelenléti prémium

� Továbbá mûszakpótlék.

� Ingyenes Lenti, Nagykanizsa,buszjáratok

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

Magyarország Bt, 8868 LETENYE, Mura út 2 címre.

Egyházközségi majálist
tartottak április 30-án Pákán
kulturális műsorral, ügyességi
játékokkal és szentmisével.

A egyházközség települé-
seiről várták az érdeklődőket
a pákai templom kertjébe. A ki-
sebbeknek szerveztek kézmű-
ves-foglalkozást, volt élő csocsó,
arcfestés és ügyességi verseny.
Utóbbiba a felnőttek közül is
többen bekapcsolódtak. A szent-
misét a templom kertjében Né-
meth Csaba helyi plébános és
Végi Csaba esperes közösen ce-
lebrálta. A kulturális program-
ban fellépett a helyi templom
kórusa és a zenésznövendékek,
illetve a helyi kézművesek is
kipakolták termékeiket.

Majális és családi nap
A megjelenteket a szentmi-

sét követően Cseresnyés Péter
államtitkár, a térség országgyű-
lési képviselője is köszöntötte.

– A koronavírus-járvány után
az egyházközségben úgy gon-
doltuk, hogy kellene olyan al-
kalom, mely összehozza a csa-
ládokat – beszélt a majális öt-
letéről Németh Csaba. – Sze-
rettünk volna minden korosz-
tályt megszólítani. A majális-
nak már megkopott a hagyo-
mánya, de új mondanivalót ad-
tunk a rendezvénynek, hiszen a
május az édesanyák, a Szűz-
anya hónapja, ezért a család-
ról is szól. A közösség tagjai
nagyban hozzájárultak a csa-
ládi naphoz, süteményeket,

palacsintát sütöttek és segítet-
tek a programok lebonyolí-
tásában.

– Sikerült együtt ünnepel-
nünk és ehhez mindenki hoz-

zátette valamit – mondta. –
Ezt látva, úgy gondolom, van
létjogosultsága a programnak
és szeretnénk a majálissal
hagyományt teremteni.

Szentmise a templomkertben.
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Május 10-én, kedden átvet-
te köztársasági elnöki hivatalát
Novák Katalin. ÁderReggel
János leköszönő államfő a Sán-
dor-palota bejáratánál fogadta
az új köztársasági elnököt.

Áder János és Novák Ka-
talin együtt vonult be az állam-
fői rezidenciába, majd együtt
mentek be az elnöki irodába és
léptek ki a Sándor-palota te-
raszára.

Novák Katalint március
10-én választotta meg köztár-
sasági elnöknek az Országgyű-
lés. Ő a hatodik köztársasági
elnök a rendszerváltás óta.

Az alaptörvény szerint a
köztársasági elnök kifejezi a
nemzet egységét, őrködik az
államszervezet demokratikus
működése felett, ő a Magyar
Honvédség főparancsnoka. Az
államfőt az Országgyűlés öt
évre választja, és legfeljebb
egy alkalommal lehet újra-
választani.

A köztársasági elnök hi-
vatalba lépése előtti napon

Átvette államfői hivatalát Novák Katalin
Zalaegerszegi a Sándor-palota hivatalvezetője

mutatta be munkatársait. A
Sándor-palota hivatalvezetői
tisztségét a zalaegerszegi szü-
letésű , korábbiEkler Gergely
államtitkár tölti be. Az új hi-
vatalvezető a zalaegerszegi
Zrínyi Miklós Gimnáziumban
érettségizett, majd az Eötvös
Lóránd Tudományegyetemen
szerzett angol-történelem sza-
kos bölcsész diplomát. Novák
Katalin kabinetfőnöke Schan-
da Tamás lett.

Altusz Kristóf korábbi kop-
penhágai nagykövet a jövőben
a diplomáciai területért felel,
Manno István eddigi írországi
nagykövet a protokollfőnök,
míg ,Király András László
Magyarország volt újdelhi
nagykövete tervezésért és
elemzésért felelős vezetőként
dolgozik.

A főhadsegédi feladatok el-
látása továbbra is Kun Szabó
István Mó-tábornokra hárul.
dos Mátyás az alkotmányos-
sági és jogi, míg Volf-Nagy
Tünde televíziós szakember a

Áder János fogadja Novák Katalint a Sándor-palota teraszán
2022. május 10-én.

Áder János és Novák Katalin eszmecseréje a Sándor-palo-
tában.

Fotók: MTI/Bruzák NoémiFotók: MTI/Bruzák Noémi

Március 23-án a Lovászi
Olajbányász Nyugdíjas Klub
Egyesület mérkőzésre hívta és
látta vendégül a Szlovéniából,
Kebeléről (Kobilje), Cseszt-
regről, Lentiből érkező baráti
társegyesületeket.

– Délután a vendégeink
részt vettek egy bunkertúrán
és a Maci Múzeumba is ellá-
togattak – kezdte beszámoló-
ját a versenyről .Rónási Mária
– A tekeversenyünk nagyon
izgalmasan alakult, harmadik

Nemzetközi tekeverseny Lovásziban

helyezést ért el
Csesztreg női és
férfi csapata, a
második helyet
Lenti női és férfi
csapat szerezte
meg, az első he-
lyen pedig a lo-
vászi női és férfi
csapat végzett.
Győztest egyéni-

ben is hirdettünk, a legtöbb fát
a férfiak közül Kebeléről Sala-
mon Marjan dobta. Lovászi-
ból nőiben Bíró Jánosné érte
el a legjobb eredményt. Ez-
úton is gratulálunk a győzte-
seknek, köszönjük, részvételt.

Rónási Mária hozzátette:
céljuk továbbra is fenntartani
a jó baráti kapcsolatot az
egyesületekkel. Ezt az ilyen
és hasonló sport és kulturális
rendezvények is erősítik.

dj

A díjak átadása a Lovászi étteremben.

A kapott 100 ezer Ft támo-„Civilkurázsi” Közalapítványtól
gatást őrségi tanulmányút megvalósítására használta fel a Lenti
Kertbarát Egyesület.

– A program első részében Szalafőre látogattunk. Első állo-
másunk a Kömpe szeme kilátó volt, innen tekintettünk meg a
hét szerből ötöt. Innen a Batha portára gyalogoltunk. Ez egy csa-
ládi vállalkozás, tevékenységük a régi családi hagyományokra
épül. Tökmagból és egyéb magokból is olajat sajtolnak. Egy
bemutató előadás után interaktív foglalkozás keretében tagjaink
is részt vettek a begyúrt alapanyag pirításában, préselésében.
Ezt követően az Őrségi Ízek Portáján ismerkedtünk a tájegység
gasztronómiai kínálatával. Délután Pityerszeren tárlatvezetés-
sel megtekintettük az Őrségi Népi Műemlék Együttest, végig-
jártuk szinte az egész területet, majd Nagyrákosra, a Németh
Portára látogattunk. Ez is egy családi vállalkozás, ahol állatte-
nyésztéssel, tejtermeléssel és feldolgozással, sajtkészítéssel fog-
lalkoznak. A tulajdonos bemutatta a birtokot, a sajtüzemet és
különféle sajtokat kóstoltunk. Utolsó állomásunk Magyarszom-
batfa volt, ahol megtekintettük az őrségi fazekas hagyományo-
kat őrző és bemutató Fazekasházat. Aztán a közösségi színtéren
a Röszler-fivérek láttak vendégül bennünket. Bemutatták a
helyi Öreg-hegyi birtokukon termelt boraikat, majd a program
borkóstolással zárult. A programunkon 39 fő vett részt –
mondta , a Lenti Kertbarátkör Egyesület elnöke.Röszler Attila

(d)

Az Őrségbe látogattak…
kommunikációs területet igaz-
gatja. A gazdasági igazgatósá-
got , az el-Kreutzer Richárd

nöki titkárságot Vicze Kata-
lin MTI,irányítja. (Forrás:
Zalatáj)
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Hetési szőttes műhely és múzeum Zalaszombatfán

A képen (b-j) Balog Anita, Kovács Katalin és Hácskó Imréné

Az Európai Művészet és
Kézművesség Napjai nemzet-
közi rendezvényhez csatlakoz-
va rendezték meg országosan a
Népi Kézműves Alkotóházak
és Műhelygalériák 9. Országos
Hetét március 26. és április 3.
között. A program keretében az
alkotóházak, kézművesműhe-
lyek és műhelygalériák ren-
dezvényein gyerekek és fel-
nőttek megismerkedhettek a
népi kézművesség különböző
területeivel. A programhoz csat-
lakozott Lentiben Hácskó Im-
réné népi iparművész, hetési
szőttes-készítő is, aki Zala-
szombatfán is várta az érdek-
lődőket.

A zalaszombatfai műhely-
ben három szövőszék is mű-
ködik, ezeket a látogatók kipró-
bálhatták – tudtuk meg Balog
Anita helyi közművelődési
szakembertől. – Kiállítást is
összeállítottunk, egyiket meste-
rünk, Hácskóné Zsuzsa, a má-
sikat a tanítványok munkáiból.

A hetési településen a me-
gyei népművészeti egyesület
és az önkormányzat segítségé-
vel sikerült a szőttesműhelyt
felszerelni, megszervezni a szö-
vőkört, valamint tábort is tar-
tottak, hogy újratanítsák a mes-
terséget. Azóta közelebbről és
távolabbról érkezők is ismer-
kedtek itt a szövéssel.

Bagladban, ahogyan sok
más településen is, a Nemzeti
Művelődési Intézet (NMI) által
elindított szakkör programon ke-
resztül szerveztünk mézeskalács
készítő tanfolyamot. A 20 alkal-
mas program egy kiállítással vég-
ződött, ahol az elkészült munká-
kat láthatta a nagyközönség.

A résztvevők mindegyike
kötődik valahogy Bagladhoz,

A közösségépítést is segítette
Bagladi mézeskalács készítő tanfolyam

de nem mindenki él itt; a
legfiatalabb 8 éves múlt, a leg-
idősebb a hetvennegyediket
tölti az idén, és volt férfi
résztvevő is.

A találkozások kiváló al-
kalmat teremtettek a résztve-
vőknek a többiek más aspek-
tusból való megismerésére, így
a közösségépítés egy fontos
része lett.

Lentiben, bárszentmihály-a
fai városrészben a helyi lakók
idén is húsvétra, az ünnepnek
megfelelően díszítették fel a
bárhelyi haranglábat és annak
környezetét.

Húsvéti díszek a haranglábnál

Díszes tojásokkal, nyúlfi-
gurákkal és virágokkal tették
színesebbé a városrész köz-
ponti helyszínét.

A hagyományt szeretnék
folytatni.

Húsvéti díszítés Bárszentmihályfán.

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

HIRDETÉSÉT feladhatja aHIRDETÉSÉT feladhatja a

havilapban.havilapban.
Lenti és VidékeLenti és Vidéke

Idén sem maradt el
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Adomány a menekülteknek

Kerkabarabás képviselő-
testületének szervezésében ado-
mánygyűjtésre (tartós élelmi-
szerek, ruhák, tisztítószerek,
stb.) került sor. A mintegy 3
tonna adományt Paál István
polgármester vezetésével a kép-
viselő-testület tagjai (Becze
Zsolt, Csrenkovicsné Balaicz
Krisztina Szilágyi Kriszti-) és
na Ba-falugondnok vitték el

Kerkabarabáson minden 14
év alatti gyermek húsvéti aján-
dékcsomagot kapott az önkor-
mányzattól, amit Nagycsütörtö-
kön meg is kellett keresniük.

A kisebbeknek – akik még
nem tudtak részt venni a kere-

Ajándékkeresés Kerkabarabáson

sésben – az önkormányzat el-
juttatta az ajándékot.

Mint azt polgár-Paál István
mester elmondta, nagy sikere
volt az akciónak, így valószínű-
leg jövőre is ezt a formáját vá-
lasztják a húsvéti ajándékozásnak.

Május elsején a Templom
térre várták az érdeklődőket
Lentiben majálisra.

A kreatív műhelyben kéz-
műves foglalkozások, arcfes-
tés, a szabadidős játékparkban
óriáscsúszda, mobil játszóház,
ugrálóvár közül választhattak
a gyerekek.

Majális Lentiben

A kulturális műsorban fel-
lépett a helyi Step Up Dance
tánccsoport, a Vörösmarty Hop
fanatic jump csoport, a Kerka
Táncegyüttes fiatal táncosai
Horváth-Herman Gréta énekelt
slágereket, majd a Musical Voi-
ces Társulat művészeinek retró
show-ja zárta a rendezvényt.

A képen a Musical Voices Társulat művészei.

Április végén lá-Lendvára
togatott , Ma-Szijjártó Péter
gyarország külgazdasági és
külügyminisztere, ahol találko-
zott , a Mu-Horváth Ferenccel
ravidéki Magyar Önkormány-
zati Nemzeti Közösség Taná-
csának elnökével, Magyar Já-
nossal, Lendva polgármesteré-
vel, valamint or-Vigh László
szággyűlési képviselő, minisz-
teri biztossal.

Az egyeztetéseket köve-
tően Vigh László arról számolt
be, hogy a külügyminiszter
kérésére támogatja a magyar-
szlovén határ mentén Böde-
háza Zsit-és a muravidéki

Hetést érintő fejlesztés
kóc közötti összekötő út ki-
építését.

A találkozón továbbá el-
hangzott: a kormány folytatni
fogja a szlovéniai magyar kö-
zösség oktatási, kulturális és
egyházi intézményeinek finan-
szírozását, a Magyar Falu
Programot és a gazdasági fej-
lesztéseket egyaránt. A mura-
vidéki gazdasági fejlesztési
program egy hatalmas siker-
történet. 651 vállalkozónak
nyújtott eddig a kormány
összesen 2,5 milliárd forintnyi
támogatást, amelynek nyomán
3,7 milliárd forintnyi beruhá-
zás jött létre a Muravidéken.

Magyar János, Szijjártó Péter és Vigh László a lendvai város-
háza előtt.

Lenti

rabásra. Ez a közel 1 000 lel-
ket számláló település Sza-
bolcs-Szatmár Bereg megyé-
ben, a Városnaményi járásban
található, alig 150 méterre az
ukrán határtól.

Az adomány fogadásán je-
len volt , a tér-dr. Tilki Attila
ség országgyűlési képviselője
és , BarabásDaróczi Gábor
polgármestere.
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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

Végéhez közeledik a „Zalai Innovatív Foglalkoztatási Pak-
tum megvalósítása” című, TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 azo-
nosítószámú projekt, mely 2017. január 1. és 2022. május 31.
között 1.102,99 millió Ft vissza nem térítendő támogatásból
valósult meg. A megyei foglalkoztatási paktum legfőbb célja a
Zala megyében munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrá-
nyos helyzetű személyek, közfoglalkoztatottak és inaktívak fog-
lalkoztathatóságának javítása volt.

Elmondhatjuk, hogy a Zala Megyei Önkormányzat vezetésé-
vel, a Zala Megyei Kormányhivatallal, a Zala Megyei Önkor-
mányzati Hivatallal, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Ala-
pítvánnyal és a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Köz-
hasznú Nonprofit Kft.-vel konzorciumban, kiváló partnerségben
megvalósuló paktum az elvárásokat túl is teljesítette.

A megvalósítás kezdetétől 2022. április 30-ig 773 ügyfél
került bevonásra, közülük 112 fő képzésben, 85 fő vállalkozóvá
válási támogatásban, 403 fő bér/bérköltség támogatásban, 199 fő
pedig egyéb támogatás nélküli munkaerőpiaci szolgáltatásban
részesült.

A projekt időtartama során számos rendezvény és találkozó
valósult meg a megye különböző településein, többek között a
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által koordinált
KKV és Mikrovállalkozási munkacsoport találkozói és konfe-
renciái, a projekt eredményeit bemutató éves paktumkonferen-
ciák, valamint 20 alkalmas helyi termék rendezvénysorozat.

A megyei paktum területi hatálya az egész megyére kiterjedt,
kivéve Zalaegerszeg és Nagykanizsa Megyei Jogú Városokban

lakcímmel rendelkező személyekre, azonban a megyei paktum-
mal párhuzamosan Zalaegerszeg és Nagykanizsa Megyei Jogú
Városok által létrehozott és a helyi paktumok (Zalaegerszeg-
Lenti; Nagykanizsa-Letenye; Keszthely-Zalaszentgrót) is segí-
tették a zalai álláskeresők munkához jutását.

A hat paktumban összesen 2 561 ügyfél vett részt, támoga-
tásukra 1,963 milliárd forint került felhasználásra. A leggyakoribb
támogatási forma a bér/bérköltség támogatás volt (1344 fő),
továbbá rendkívül nagy volt az érdeklődés az önálló vállalkozás
indítását segítő, vállalkozóvá válás támogatásra is. A paktumok-
nak köszönhetően 170 zalai vállalkozás indította el tevékeny-
ségét. A TOP programokban bevontaknak lehetőségük volt új
szakmák elsajátítására, 423-an vettek részt többek között:
Élelmiszer-, vegyi áru eladó, Vállalkozási ismeretek, Építő- és
anyagmozgató gép kezelője (Szakmairány:Targoncavezető) +
vezetőüléses targonca gépkezelő jogosítvány képzéseken. 701 fő
álláskereső egyéb támogatás nélküli munkaerőpiaci szolgálta-
tásban részesült, esetükben a mentorok az elsődleges munka-
erőpiacon történő elhelyezésre fektették a hangsúlyt: önéletrajz
elkészítésében, célállások felkutatásában, interjú-helyzetekre
történő felkészítésben nyújtottak segítséget.

A zalai paktumokban bevont álláskeresők száma járásonként

2022 májusában zárul a Zalai innovatív foglalkoztatási paktum

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Zalatáj KiadóA megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
keres a megye minden részéből.mellékállású tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

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!

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:

8 Lenti és Vidéke 2022. május



Lenti és Vidéke 92022. május

A rédicsi óvodásoknak
szerveztek programot nemrég
Bödeházán Bedő And-. Erről
rea, a hetési település polgár-
mestere számolt be.

– A Könyvtármozi kereté-
ben olyan programot kínál-
tunk a kicsiknek, amely leköti
őket, a választott film a Négy-
szögletű kerek erdő című me-
se volt, mely a szeretetről az
egymással való törődésről szól.
A mesenézés után a Horváth
Edit családsegítővel foglalko-
zást tartottunk és mivel még
húsvét előtt voltunk, kaptak a
gyerekek egy kreatív csoma-
got is haza, amivel lefoglal-
hatták magukat. A program
nagyon jó hangulatban telt az

idő, a kivitelezéshez segít-
ségül hívtuk Bödeháza és
Lendvajakabfa falugondnoki
buszát a sofőrökkel, s Lend-
vajakabfáról tortát is kaptak a
gyerekek.

Bedő Andrea azt is el-
mondta, hogy az idén elindí-
tott Könyvtármozi program-
sorozatban ez volt a negyedik
vetítés. Az óvodások a tervek
szerint ősszel újra ellátogat-
nak Bödeházára. A következő
hasonló összejövetel Lendva-
jakabfán lesz, de isBaglad
jelezte, hogy szívesen látja a
gyerekeket. Így megismerik a
gyerekek a falvakat, hiszen
igazi családbarát térséggé sze-
retnének válni.

Program az ovisoknak

Óvodások Bödeházán.

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.

Emléktáblákat avattak és fá-
kat ültettek a 2020-ban és 2021-
ben született lenti gyermekek-
nek. A lakosság részéről felme-
rült igényt teljesítve tartották
meg a rendezvényt a helyi iden-
titás és kohézió erősítése Len-
tiben című program keretében.

– Felmerült ötletként, hogy
a város legifjabb lakóiról is
meg kellene emlékezni, régi
szokás szerint ültessünk meg-
érkezésük tiszteletére fát, vala-
mint elhelyeztünk két táblát,
melyeken szerepel a gyerme-
kek neve és születésük ideje –
tudtuk meg a részleteket Ko-
vácsné Kocsi Zsuzsanna szak-
mai vezetőtől.

Ez alkalommal a 2020-ban
és 2021-ben született gyerme-

Újszülöttek tavaszi ünnepe Lentiben
keket és szüleiket szólítot-
ták meg.

– Azért tettük április végé-
re, Szent György nap környé-
kére az eseményt, mert ez a
tavaszi megújulás időszaka és
Lenti olyan város, ahol erős a
természethez való kötődés.

Lentiben 2020-ban 67, 2021-
ben pedig 57 gyermek szü-
letett, közülük 27-27 kis-
gyermek neve került rá a
táblákra.

A Helyi Értékek Háza ud-
varán tartott rendezvényen
Horváth László polgármester
is köszöntötte az egybegyűl-
teket, akik a fák elültetése és
az emléktáblák közös leleple-
zése után emlékplakettet adott
át a szülőknek.

A szülők is bekapcsolódtak a faültetésbe, köztük Kiss Tamás
önkormányzati képviselő is, jobbra Horváth László polgár-
mester.

A „TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért” 2022
mozgalomhoz csatlakozva ebben az évben is sokan szedtek
szemetet .Szilvágyon

– Fontos számunkra környezetünk védelme. Az akció kere-
tében 15 zsák hulladékot szedtünk össze az önkéntesekkel –
mondta polgármester.Péntek Katalin

Szilvágy is csatlakozott
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Zalaegerszegi Tankerületi Központ fenntartásában
lévő Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola inf-
rastrukturális fejlesztésről szóló projektje lezárult. Az
Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával,
és a Kormány által hazai többletforrás kiegészítéssel
1 milliárd 896 millió forint vissza nem térítendő
támogatásban részesült. A támogatás intenzitása a
projekt elszámolható összköltségének 100%-a.

A felújítás eredményeként a közösségi terek, a minden-
napos testnevelés infrastrukturális és eszköz feltéte-
leinek, egyes művészeti ágak, a tehetséggondozás és a
hátránykompenzáció biztosításához szükséges termek
és speciális eszközök fejlesztése valósult meg.
A vissza nem térítendő támogatásból az épület teljesen
megújult, megtörtént az épületegyüttes homlokzati- és
födém hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje, csapa-
dék- és szennyvízelvezetés, ivóvíz bekötés.
A Széchenyi 2020 program részeként megvalósuló fej-
lesztésnek köszönhetően mozgáskorlátozott mosdók,
akadálymentesített ajtók kerültek beépítésre, a szintek
közötti mozgásról személyfelvonó gondoskodik. Megújult
tanári szobák, tantermek, szaktantermek várják az ott
tanuló diákokat és tanítókat. A közösségi terek (folyosók,
zsibongó), vizesblokkok új járólap burkolatot kaptak. A
beruházásnak köszönhetően az intézmény felújított tor-
naterme, a tornaszoba és öltözők, esztétikus környezetet
biztosítva fogadja a sportoló diákokat, a hozzá beszerzett
számtalan sporteszköz használatával.
Az európai uniós támogatás segítségével világítás- és
fűtéskorszerűsítés, valamint kazáncsere is megvalósult.
A felújítás mellett az intézményi informatikai-, oktató- és
fejlesztőeszközállomány is gazdagodott.
A megvalósult projekt hozzájárul az esélyegyenlőséget
segítő oktatási formák, a fejlesztő- és felzárkóztató foglal-
kozások, valamint a változatos szabadidős tevékenysé-
gek megszervezéséhez.
A projekt nemcsak infrastrukturális beruházást hozott, ha-
nem komoly módszertani megújulást is jelent az intéz-
mény számára, amelyben idei tanévben 333 gyermek
tanul.
A „Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola infrastruk-
turális fejlesztése” megnevezésű, EFOP-4.1.2-17-2017-
00107 azonosítószámú projekt 2022.04.30-ig, a Széche-
nyi 2020 program részeként valósult meg.

További információ kérhető:

http://kk.gov.hu/efop-4-1-2-17-2017-00107

e-mail: zalaegerszeg@kk.gov.hu

Befejeződött a Lenti Vörösmarty Mihály Általános
Iskola Infrastrukturális fejlesztési projektje

2022/05/05

Borversenyt és díjkiosztó
ünnepséget tartott a napokban
a .Lenti Kertbarátkör Egyesület

– Borversenyünket koráb-
ban már megtartottuk, ma a
díjkiosztóra és a vacsorára,
kóstolásra hívtuk össze tagsá-
gunkat – mondta Röszler Atti-
la elnöke. – 66 mintát nevez-
tek a bírálatra, ebből 41 volt
tagi bor, a többit társegyesüle-
teink tagjai hozták a verseny-
re. 53 fehérbor, 3 rozé és 10
vörösbor volt a nevezettek kö-
zött. 15 aranyérmes bor lett,
ez átlagosnak mondható, vi-
szont nagyon sok volt az
ezüst, 33. Ez jellemző a mos-
tani évjáratra. Ugyancsak jó
eredménynek mondható, hogy
a tagság 7 bora kapott arany
minősítést.

Hatvanhat borminta Lentiben

Popovics Istvánné „Nagy-
arany” minősítést ért el, míg
párja, a VárosVéber László
bora díjat nyerte el a minő-
sítésen.

– Ezekhez a díjakhoz kel-
lett egy jó fekvésű (dél-keleti)
szőlő, egy igazi magyar fajta,
a Cserszegi Fűszeres, melyet
Bakonyi Károly nemesített ki,
valamint a Szürkebarát és a
kordonos művelés – foglalta
össze a tudnivalókat Véber
László borász. – Kellett a díj-
hoz még a párom, akivel
együtt műveljük a szőlőt és
kellettek a kertbarát kör tagjai
is, hiszen elhangzott, sokat kell
kóstolni a bort, hogy megfe-
lelő minőségű legyen – zárta
tréfásan a gondolatait a borász.
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Tagi aranyérmesek - Elekné Horváth Magdolna, Rónási Gyula,
Rónási Gyuláné, Véber László, Popovics Istvánné, Röszler
Attila.

A 2022. február 14-énNemzeti Média-és Hírközlési Hatóság
nagyszabású mobilkészülékcsere-támogatási programot indí-
tott, melynek keretében a magyarországi lakóhellyel rendel-
kező természetes személyek bruttó 20.000 forintos támogatást
vehetnek igénybe, ha a jelenleg használt legfeljebb 3G-képes
készüléküket 4, vagy 5G-képes eszközre cserélik.

A készülékcsere programmal kapcsolatos valamennyi infor-
máció elérhető a

www.netrefel.hu weboldalon
Hirdetések az alábbi linkről tölthetők le:
https://nmhh.hu/upload/hirdetesek keszulekcsere.zip

Lenti Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás!

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj

megújult honlapját!

www.zalatajkiado.hu
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A és aThermal Hotel Balance Lenti Lenti Termálfürdõ
és Szent György Energiapark munkatársakat keres
az alábbi pozíciókba:
– Szobalány
– Konyhai kisegítõ
– Éttermi kisegítõ
– Medenceõr
További nyitott pozíciók a www.balancehotel.hu
és a weboldalak karrierwww.lentifurdo.hu
menüpontjaiban.

Állásajánlatok
Lentiben

A kis göcseji zsákfaluban,
Barlahidán 20 alkalommal, hét-
főnként vesszőfonó foglalkozást
tartottak a közösségi házban, 5
fő részére, ami a Nemzeti Mű-
velődési Intézet „A szakkör”
támogatásával valósult meg.

A vesszőfonási alapisme-
retek „online oktatási rend-
szerben” kezdődtek gúzska-
rika készítésével, majd a kör
és ovális kosáralj készítésén át
a kosár felbokrozása, elszegé-
se, fülkészítés következett.

Vesszőfonó szakköri kiállítás Barlahidán
Az alkotásokból kiállítást

rendeztek, amit Hári Barnabás
polgármester nyitott meg. Kö-
szöntőt mondott Matyasovszky
Margit, a Nemzeti Művelődési
Intézet Zala Megyei Igazgató-
ságának vezetője, valamint tá-
jékoztatott az ősszel újra in-
duló szakköri lehetőségekről.

A kiállítást április 25-ig te-
kinthették meg az érdeklődők,
alkotni vágyók, a helyi kö-
zösségi házban.

N.M.

A szakkör tagjai Matyasovszky Margittal és Hári Barnabással.

Az elkészült alkotások…

Közös találkozó keretében
mutatták be a közelmúltban
Lentiben azt a projektet,
amely a közszférában munkát
vállaló nőket érintette. A kép-
zésekről és az eredményekről
a projekt felelőseit kérdeztük.

– Projektünk a női mun-
kavállalók helyzetének erősí-
tése céljából jött létre, és el-
sősorban a közszférában dol-
gozókat érinti – válaszolta
érdeklődésünkre Vinhoffer Ju-
dit projektmenedzser. – Nyel-
vi és kompetencia képzésre,
egyéb kompetenciák megis-
merésére volt lehetőség. Olyan
ismereteket kaptak a résztve-
vő, melyeket a mindennapjaik

Projekt a közszférában dolgozókért
során, és a munkahelyükön
egyaránt tudnak hasznosítani.

Csalló Andrea, a Szám-
Pont Kft. ügyvezetője a kép-
zések felelőse volt a projekt-
ben. Elmondása szerint ki-
emelést kapott az informatikai
képzés és tréning is.

– A foglalkozások sikerét
a részvételi arány is igazolja,
például német-angol kommu-
nikációs képzésünkön 5 cso-
portban 49 munkatárs, még a
digitális képességek fejleszté-
se képzésen 45 közszférában
dolgozó munkatársunk vett
részt – tette hozzá Csalló
Andrea.

dj

A projekt résztvevői.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Letenyei

Logisztikai Központjába keres munkavállalót

teljes munkaid s foglalkoztatásbanő 2 m szakosű

munkarendben azonnali belépéssel a

következ munkakörbe:ő

Általános karbantartó

Fõ feladata:

o Általános épület-karbantartási munkák,

kültéri munkákban való aktív részvétel,

gépek- berendezések üzembiztonságának

biztosítása.

o Képesség önálló és csapatban történő

ő űmunkavégzésre, megfelel m szaki

őszemléletmód, valamint alapvet gyakorlat

a karbantartás/mechanikus, elektromos, víz,

stb. területén.

Elvárások:

o Gépek, berendezések, épületek általános

karbantartásában szerzett tapasztalat,

űm szaki szakmunkás bizonyítvány.

o Pályakezd k jelentkezését is várjuk.ő

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, kér-

jük, önéletrajzát küldje a palyazat@mueller.de

e-mail címre, vagy személyesen hozza el

nekünk, illetve postai úton is elküldheti a Müller

Drogéria Magyar-ország Bt, 8868 LETENYE, Mura

út 2 címre.

A Bödeházi Önkormányzat
tervei alapján mind a négy
évszakra kibővítenék a prog-
ramkínálatot. Mindezzel kap-
csolatban pol-Bedő Andrea
gármester elmondta, ennek a
tervnek a része a húsvéti vá-
sáruk is és hasonlóan a tavalyi
adventi vásárhoz, ez alkalom-
mal is igyekeztek széles kör-
ből hívni az árusokat, hogy
minél több termék legyen el-
érhető.

– Helyi kiállítónk is akadt,
fontott kosarak kerültek a kí-
nálatba, de sütemény, fügéből
készült termékek, méz, húské-
szítmények, bor, dísz- és aján-
déktárgyak, is megtalálhatók a
vásárunkban – tette hozzá
Bedő Andrea.

„Négyévszakos” programok Bödeházán

A vásárra látogató Vigh Lász-
ló országgyűlési képviselő ér-
deklődésünkre kiemelte, fontosak
az ilyen találkozóhelyek, ahol
termelők, kézművesek kínálják a
termékeiket és a vásárlók szemé-
lyesen is találkozhatnak velük.

– Nagyon szép környezet-
ben fekszik a falu, szép, ren-
dezett településkép fogadja a
látogatókat. Célunk, hogy a
fejlődés folytatódjon. A Ma-
gyar Falu Program keretében
támogatunk minden olyan kis-
települést, amelynek vannak
ötletei, javaslatai. Szeretnénk
elérni tíz év alatt azt is, hogy
a falvakban minden járda,
közút, közintézmény megújul-
jon – mondta a képviselő.
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Vigh László képviselő is megtekintette a kiállítást és vásárt.

Húsvéti tojáskeresést ren-
deztek az ünnepeketRédicsen
megelőző napokban az óvodá-
hoz közeli kis faháznál, ahova
a dekoráció is került. A tele-

Az óvodásoknak kedveskedtek Rédicsen

pülési önkormányzat által szer-
vezett program az utóbbi két
évben elmaradt, de most újra
örülhettek a kicsik a csokitojá-
soknak és más finomságoknak.

Képen az ovisok a húsvéti díszek közt, ahol a csokitojáso-
kat keresték.
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A lenti Gönczi-gimnázium
tanulói nyertek az „Online biz-
tonság” elnevezésű rendőrsé-
gi, megyei szintű videó pályá-
zaton. A verseny kiírásáról Tóth
László rendőr őrnagyot, a
ZMRFK Bűnmegelőzési Alosz-
tály vezetőjét kérdeztük.

– A Biztonságosabb Internet
Világnapja alkalmából írtunk ki
egy pályázatot, amelyben az on-
line térben elkövetett bűncselek-
mények voltak a középpont-
ban. A filmeknek ezekre a veszé-
lyekre kellette felhívni a figyel-
met, bemutatni hogyan ne vál-
janak a fiatalok áldozatokká.
Nagyon kíváncsiak voltunk, ho-
gyan érzékelik ezt a problémát
a tanulók, amely általában az
egymás elleni gyűlölködésben,
kirekesztésben, online bántalma-
zásban valósulnak meg. Rövid,
felhasználóbarát videókat vár-
tunk, és nagyon tanulságos vi-
deók születtek.

A pályázat legjobbja Paher
Klaudia, Kőműves Balázs és
Kőműves Bence kisfilmje volt,

Gönczis videósok sikere
akik a közösségi média okoz-
ta függőséget vették célba ka-
merájukkal:

– A közösségi média haszná-
lata is okozhat függőséget, akár
elvonási tüneteket is, ugyan-
úgy, mint a kábítószer, azért is
lett ez a témánk – fejtette ki Ba-
lázs, aki már profi a videózás-
ban, klipeket gyárt, és ezek be-
vételeiből fejleszti technikai fel-
szerelését. – A filmben párhu-
zamba állítottuk a két függősé-
get, felhívva annak veszélyei-
re a figyelmet.

– Bence és jómagam vol-
tunk a szereplői a filmnek, mely-
ben megvásároltam a kábító-
szert, majd több információt
is megosztottam magamról az
online felületen. – vette át a
szót Klaudia.

A ZMRFK díját, – amely
egy technikai üzlet vásárlási utal-
ványát tartalmazta – nagy öröm-
mel vették át a diákok. Az ösz-
szegből tovább fejleszthetik tech-
nikai felszerelésüket.
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Gönczis nyertes videósok, balról Tóth László őrnagy, Kőmű-
ves Bence, Paher Klaudia, Kőműves Balázs videósok.

2022-re teljesen megújult az ország egyik legkisebb bírósága, a
Lenti Járásbíróság épülete, amelynek ünnepélyes átadására 2022.
április 20. napján került sor.

Az egybegyűlteket , a Zalaegerszegi Törvény-dr. Sorok Norbert
szék elnöke köszöntötte, majd az Országos Bírósági Hivatal (OBH)
képviseletében , a Műszaki Főosztály főosztályveze-Klenovics Róbert
tője nyitóbeszédében kiemelte: országos szinten nagyszámú fel-
újítás, illetve épületrekonstrukció zajlik. Zalában a most megújult
Lenti Járásbíróság mellett és is je-Nagykanizsán Zalaegerszegen
lentős fejlesztések történtek az elmúlt időszakban. Mindez úgy,
hogy ez idő alatt – ahogy közel 6 hónapig Lentiben is – végig
zavartalanul zajlott, zajlik az ítélkező munka az épületben.

Felújított bíróság Lentiben

– Idén 70 éve, hogy megalakult a Lenti Járásbíróság, s 40 éve mű-
ködik ugyanebben az ingatlanban, így mintegy születésnapi ajándék
a felújított épület – mondta , a Lenti Járásbíróságdr. Horváth Zsolt
elnöke, hozzátéve, ilyen volumenű átalakítás itt még nem zajlott.
Fűtés- és világításrekonstrukció, padlózat-, burkolat- és bútorcsere,
falak bontása – csak néhány az elmúlt év munkálatainak sorából,
amelyeket helyi, illetve zalai vállalkozók végeztek.

A munkakörnyezet, a tárgyalótermek és a közösségi tér is megújult
a 64 millió forintos beruházással zajló munkálatok során, amelyek
tovább folytatódnak: a bíróság ugyanis a társszervezetekkel közös
épületben helyezkedik el, s a következő lépés a közös egységek
modernizálása lesz.

Dr. Bartalné dr. Mentes Judit
sajtószóvivő

Dr. Horváth Zsolt, dr. Sorok Norbert és Klenovics Róbert
(balról jobbra).

A bíróság nagytárgyalója felújítás után.

Horváth Ottó, Zalabaksa
polgármestere jelezte lapunknak,
hogy a helyi polgármesteri hi-
vatal felújítási munkálatai miatt
változások lépnek életbe az ügy-
félfogadásban:

– A zalabaksai polgármesteri
hivatal belső felújítása miatt vál-
tozik az ügyfélfogadás. Ideig-
lenesen a művelődési házban
és a volt iskola épületében ta-
lálják meg az egyes irodákat,
itt folyik majd az ügyintézés.
Előreláthatólag ez az állapot
május 16-tól szeptember 15-ig
tart majd. A hivatal épületé-
ben az ajtók, a padozat cseré-
jére kerül sor, villanyszerelési

A zalabaksai önkormányzat felhívása
munkálatok történnek és ké-
ményfelújítás is lesz. Az ügyfél-
fogadás a művelődési ház épü-
letében, a közösségi teremben
történik, a pénzügy, a jegyző,
a körjegyző pedig az emeleten
található majd. A volt iskola be-
járata lesz a főbejárat, innen kell
megközelíteni a helyiségeket az
ügyfeleknek.

Horváth Ottó elmondta,
hogy a falu részt vett a Tele-
pülési Fásítási Programban,
30 fát ültettek a közelmúltban
a Czupi temetőnél, a zala-
baksai temetőnél és a sportpá-
lya környékén.

dj
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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!

Vidám hangulatú falunapot
rendeztek . AzKülsősárdon
eseményen nemcsak a helybéli
családok és a környező falvak
lakói vettek részt. Sokan láto-
gattak el ismét egykori lakó-
helyükre, szülőfalujukba – a
külsősárdiak mindenkit szíve-
sen fogadtak.

A meghívottak között volt
Vigh László országgyűlési képvi-
selő, aki Gasparics Győző Sán-
dor polgármesteren keresztül el-
ismerését fejezte ki a település
vezetésének és a szorgos lokál-
patrióta embereknek a közös-
ségépítő, generációkat megmoz-
gató, s szórakoztató programért.

Falunap Külsősárdon

Lenti és környékbeli általá-
nos iskolák alsó tagozatosai-
nak meghirdetett versenyre hat
intézmény tizenhét mesemon-
dója jelentkezett.

Mesemondó verseny Lentiben
– Ma a magyar népmese

győzött Lentiben! – mondta
Zágorec-Csuka Judit, az I. szá-
mú Lendvai Kétnyelvű Álta-
lános Iskola könyvtárosa, a

zsűri elnöke. A zsűri tagja volt
még Cséplőné Hökkön Ma-
rianna, a Móricz Zsigmond
EGYMI intézményvezető-he-
lyettese és Lapath Gabriella
könyvtárigazgató.

Eredmények: 1. Káli Hu-
nor Endre (Tófeji Kincskereső
Általános Iskola Gutorfölde
Telephely), 1. Rigo Karolina

Barbara Kovács(Tófej), 2.
Rebeka (Kerkai Jenő Általá-
nos Iskola, Csesztreg), 3.
Dornfeld Csenge (Lenti Vö-
rösmarty Mihály Általános
Iskola), 3. (Cseszt-Tóth Dávid
reg). Különdíjas Varga Nóra
(Lenti Vörösmarty Mihály Ál-
talános Iskola).

(d)

A mesemondó verseny résztvevői.

A és a kere-Lenti Petőfi Klub Pro Arte Kulturális Egyesület
tei között működő Spulni Csoport várta az érdeklődőket még a
húsvéti ünnepek előtt a művelődési központban tartott kézmű-
ves bemutatójával. A programon nyugdíjas pe-Pacsai Gézáné,
dagógus, csipkekészítő, a klub egyik tagja elmondta, hogy sze-
rették volna megmutatni a közönségnek, hogy milyen techni-
kákat alkalmaznak és milyen kézimunkákat készítenek a Spulni
Csoportban.

– Ezek a kézimunkás tevékenységek ismét egyre népsze-
rűbbek, nemcsak hasznos időtöltésként ajánljuk őket, hanem
nagyon szép termékeink is készülnek – mondta Pacsai Gézáné.

A Spulni Csoport tagjai kötéssel, horgolással, gyöngy-
fűzéssel, zsinórcsipke és vert csipke készítésével foglalkoznak,
s az ünnepre való tekintettel a tojásfestés hagyományát is
felelevenítették.

dj

A Spulni Csoport bemutatója

Lenti Spulni Klub bemutatója – tojásfestés.
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Szép mosoly egy nap
alatt – csak mese?

Nem a
Marton.Dentalnál!

Azonnali implantációt és

ideiglenes pótlást biztosítunk

már az első kezelési napon,

hogy Ön mosolyogva

távozhasson!

NÁLUNK
BIZTONSÁGBAN!

„A kulturális és turisztikai együttműködés folytatásának biz-

tosítása a határrégióban, újonnan kifejlesztett innovatív struk-

túrák és folyamatok” című (Cross-CulturalTool-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. május 29-én, vasárnap 13:30 órától, Lentiben egy ilyen

típusú tematikus rendezvény, a városban már hagyományos-

nak számító Gyermeknap kerül megrendezésre. A programok

között lesznek a gyermekek és kisgyermekes családok szá-

mára szabadidős és óriás játékok (légvár, óriás csúszda, óriás

darts, paintball, óriás jenga), népi/termény játszóház, illetve

egy 5 célállomásból álló kalandtúra várja majd a legkiseb-

beket. A kalandtúrát teljesítők jutalomban részesülnek. A

gyermekek számára kétfajta kézműves workshop is megren-

dezésre kerül.

Interaktív gyermekműsort biztosít 17:00 órától a KisKocsi

zenekar. A rendezény helyszíne: Városi Művelődési Központ

Lenti (8960 Lenti, Templom tér 5.) A rendezvényen való

részvétel díjtalan.

Gyereknap a magyar-horvát
együttműködés jegyében
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