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Ünnepélyes keretek között
helyezték el a lenti kézilabda
munkacsarnok Dr.alapkövét.
Szabó Tünde sportért felelős
államtitkár beszédében gratu-
lált a beruházáshoz, kiemelve,
hogy Lentiben mindig fontos
szerepet kapott az utánpótlás
és az élsport támogatása.

– A majdani csarnok nagy
segítséget jelent, hogy kinevel-
jünk egy következő generá-
ciót, szakszerű, minden igényt
kielégítő létesítményt biztosít-
va mindehhez. Tudjuk, hogy
minden sportág jövőképe olyan,
amilyen az utánpótlásának az
erőssége. A magyar kézilabda
utánpótlás nagyszerű eredmé-
nyeket szállított az elmúlt idő-
szakban, egymást érik a felnö-
vekvő generációk, melyek biz-
tosítják a világversenyeken a
szép eredményeket.

Az államtitkár szerint ha-
zánkban szinte utoljára állt le a
koronavírus miatt a sportélet,
de elsőként indulhatott is el:

– Mindehhez naprakész in-
formációkkal kellett rendel-
keznünk a sportági szakszövet-
ségekkel, a sportolókkal, szak-

Lerakták a kézilabdacsarnok alapkövét

emberekkel, a Nemzeti Nép-
egészségügyi Központtal, az
Országos Sportegészségügyi
Intézettel. Az ajánlásaink a
legfrissebbek voltak, betartot-
tuk a nagyon szigorú proto-
kollokat, ezeknek megfelelően
tudtuk legkésőbb zárni úgy-
mond azt a lehetőséget, hogy a
sportolás, edzés meddig tart-
hat. A világ nagyobb sportha-
talmai is bennünket figyeltek,
elemezték az intézkedéseinket,
tehát egy követendő példává
váltunk.

– Tudjuk, hogy az online
tér is megerősödött a sportban
ebben az időszakban. Ön is
egy ilyen szervezésű futóver-
senyre nevezett be!

– Neveztem és már le is
futottam a napokban az 5vös
(Eötvös) 5 km-es távot. Az
említett világjárvány is rámu-
tatott, hogy az egyik legfon-
tosabb eszköz a kezünkben a
sport, ezzel tudjuk megőrizni
az egészségünket.

Kocsis Máté, a Magyar Ké-
zilabda Szövetség elnöke kö-
szöntőjében rendhagyó módon
a közelmúlt „Kézisek kézise”

verseny eredményről beszélt,
kiemelve a győztes, a Lentiben
dolgozó Gódorné Nagy Ma-
riann munkásságát.

– Lenti városának a kézi-
labdacsarnok igénye az elsők

között volt. Sokat elárul a Zala
megyeiek általános lobbierejé-
ről, hogy az országosan első
ütemben építendő tizenhat
csarnokból – ha a fővárost és a

Az alapkőletétel pillanata.

Hatvanöt évvel ezelőtt kezdte tanítói pályáját a határ menti
településen élő, 1991 óta nyugalmazott . EzRákos Lajosné
alkalomból vasoklevelet vehetett át.

Soós Endréné Rédics Stokker Pálné, polgármestere, , a helyi
Móra Ferenc Általános Iskola igazgatója és , azTabáni Miklós
intézmény helyettes vezetője köszöntötte a 84 esztendős Rákos
Lajosné Soós Zsuzsannát.

Rákos Lajosné 1955-ben végzett a Zalaegerszegi Tanítókép-
ző Intézetben, ezután Zajkra helyezték, ahol egy évig tanított.
Ezt követően saját kérésére áthelyezték Szentgyörgyvölgyre,
ahol szintén egy évig dolgozott. A szentgyörgyvölgyi tanév
után szülőfalujában, Rédicsen helyezkedett el. Itt tanította az alsó
tagozatos diákokat egészen az 1991-es nyugdíjba vonulásáig. A
gyermekeket a betűvetés és számolás tudománya mellett helyt-
állásra és felelősségteljes munkára nevelte. Aktívan bekapcso-
lódott a tanórákon kívüli programokba, s kollégáival együtt so-
káig a falu kulturális életének egyik szervezője, tevékeny részt-
vevője volt. Munkáját 1991-ben Pedagógus Szolgálati Emlék-
éremmel ismerték el, s 2015-ben vehette át gyémántdiplomáját.

A nyugdíjas tanító ma is Rédicsen él férjével és lányával
együtt, de fiuk is Rédicsen telepedett le. Megtudtuk, hogy
korábban kedvelt időtöltése volt a kézimunkázás és az olvasás.
Ma már betegsége miatt főként otthon tölti idejét és szívesen
tesz sétákat.

Vasdiplomás pedagógus köszöntése

A képen elől Rákos Lajosné, mögötte Soós Endréné, Stokker
Pálné, Tabáni Miklós, lánya, Rákos Ildikó és férje.
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Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén

két egymás melletti földterület
(1945 m  és 1418 m ) eladó.2 2

A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.

Érdeklődni lehet: 30/378-4465

Két kiállítás várja a látogatókat június közepétől Lentiben
az újra nyitva tartó Városi Művelődési Központban.

Még március elején nyílt meg a helyi kreatív klubok kéz-
műves kiállítása, melyet aztán a veszélyhelyzet kihirdetése mi-
att csak rövid ideig tekinthettek meg az érdeklődők. A tárlat ez idő
alatt helyben maradt, így a kézimunkaklub és a kézműves kre-
atív klub tagjainak munkáit megtekinthetik a látogatók a kö-
vetkező hetekben.

Emellett a nyár folyamán végig látható lesz a művelődési köz-
pontban újságíró, fotóriporter, a Zalai Hírlap nyu-Győrffy István
galmazott főszerkesztője Zalai tájakon című fotókiállítása is az
intézmény nyitvatartási idejében, hétfőtől péntekig 10 és 20 óra
között. A művelődési központban zenés programokat egyelőre
nem tartanak a rendezvényekre vonatkozó előírások figyelembe
vételével, de az egyesületek, közösségek előtt már nyitva áll az
intézmény, igénybe vehetik a helyiségeket, a szolgáltatásokat.

Ismét fogad látogatókat…

Több mint egymilliárd fo-
rintból valósul meg Lentiben
a Zöld Város fejlesztés, amely-
nek ünnepélyes, beruházás indí-
tó programját – az időkapszu-
la elhelyezését – a közelmúlt-
ban tartották. Az eseményen
először , adr. Pál Attilát Zala
Megyei Közgyűlés elnökét kér-
tük a fejlesztések ismerteté-
sére:

– A Zala Megyei Önkor-
mányzat a Területi Operatív
Program keretében 27,7 milli-
árd forintból gazdálkodhatott,
ebből segíti a pályázatok meg-
valósítását. Ebből a keret-
összegből önrész nélkül pályáz-
hattak az önkormányzatok, és
külön prioritás, hogy a kisebb
települések számára, mint Len-
ti, a Zöldváros projekt is ren-
delkezésre állt. Ha összessé-
gében tekintjük, hogy a város
fejlesztésébe hogyan illeszke-
dik ez a program, akkor el
kell mondani, hogy több mint
3 milliárd forintos beruházás va-
lósult meg Lentiben. Gondol-
junk például a háziorvosi ren-

Induló Zöld Város fejlesztés Lentiben

delőkre, az óvodára, a Család-
segítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat épületeire – foglalta össze
a megyegyűlés elnöke.

A beruházást indító esemé-
nyen polgár-Horváth László
mester köszöntötte a megje-
lenteket:

– Átgondolt tervezés előzte
meg a projektünket, a különbö-
ző fejlesztéseink, újjáépítések,
felújítások sorát bővíti a most
induló beruházás. Célunk a vá-
rosközpont összekapcsolása a vá-
ros délnyugati részével, a gyógy-
fürdővel. Mindebben megvalósít-
juk a közterületeink állapotá-
nak fejlesztését, új pihenő-sza-
badidős övezet kialakítását, meg-
lévő parkolókat újítunk fel és
újakat alakítunk ki, sportpályá-
kat, játszótereket és hozzátar-
tozó kiszolgáló létesítményeket
építünk. Jelentős a beruházás,
mert 1 milliárd forint áll a ren-
delkezésünkre, jelentős, mert 4
hektáros területen valósítjuk meg
és azért is jelentős, mert több szeg-
mensét is érinti a közlekedés-
nek, akár a gyalogos, kerékpá-

ros, vagy gépkocsival történő
megközelítésre gondolunk. Úgy
gondoljuk, városunk turizmus-
ban betöltött szerepét is tovább
tudjuk ezzel a beruházással erő-
síteni.

Vigh László országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos a
fejlesztés kapcsán arról beszélt,
hogy az élhető környezet, az
élhető város csak a környezet, a

közlekedés megfelelő alakí-
tásával érhető el, Lenti jó úton
halad ennek elérésében.

Az esemény folytatásában
Kovács Károly projektme-
nedzser vázolta fel a beruhá-
zás részleteit, majd a résztve-
vőknek lehetőségük volt az idő-
kapszula elhelyezése után a
fejlesztési terület bejárására is.

dj

Az időkapszula elhelyezése. Balról Vigh László, Hordós
Krisztina, a kivitelező LE-KO Kft. ügyvezetője, Horváth László
és dr. Pál Attila. A Magyar Falu Program ke-

retében szereztek be egy önjá-
ró, fűgyűjtős traktort, munkapót-
kocsit, damilos kézi fűkaszát és
bozótvágót .Külsősárdon

Az új gépekkel főként a fa-
lugondnok dolgozik, de ha úgy
hozza a helyzet, akkor a pol-
gármester és az önkormány-
zati képviselők is elvégzik a
feladatokat. ,Gasparics Győző
a település első embere elmond-
ta: jelenleg nincs regisztrált mun-
kanélküli a faluban, így a köz-
munkaprogramban sincs kit fog-
lalkoztatni, de terveznek felven-
ni segítőt a falugondnok mellé.

Vigh László országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos ad-
ta át a gépeket a polgármes-
ternek és egy rövid körre is el-

Eszközöket szereztek be Külsősárdon
vitték a traktort kipróbálni. A
képviselő elmondta, hogy a Ma-
gyar Falu Program keretében
olyan fejlesztéseket tudnak meg-
valósítani a falvakban, melyek-
re eddig nem álltak rendelke-
zésre források.

– Nagy segítséget jelente-
nek ezek az új eszközök, me-
lyek használatával a park, a köz-
területek és a temető rendben
tartása könnyebbé válik – tá-
jékoztatott Gasparics Győző
polgármester. – Önerőből mind-
ezt nem tudtuk volna meg-
vásárolni. Nagy hangsúlyt fekte-
tünk a falu rendezettségére, az
itt élők is szorgalmasan gondoz-
zák portáikat, de úgy gondolom,
hogy az önkormányzatnak pél-
dát kell mutatni e téren is.

Vigh László és Gasparics Győző kipróbálta a traktort.

2020. július



Összeállításunk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával készült.

A Zala Megyei Kormány-
hivatal – az Operatív Törzs in-
tézkedéseinek folyamatos fi-
gyelemmel kísérése és végre-
hajtása mellett – minden szük-
séges intézkedést megtett a ko-
ronavírus-járvány elleni véde-
kezés hatékonyságának növe-
léséért. A magyar kormány, így
a Zala Megyei Kormányhi-
vatal számára a legfontosabb
feladat az állampolgárok vé-
delme volt. A kormányhivatal
az országos veszélyhelyzet
2020. március 11-i kihirdetését
követően a járványügyi ve-
szélyhelyzettel kapcsolatos fel-
adatok koordinálására munka-
csoportot hozott létre, amely
ellátta a hivatalt érintő, sokszor
azonnali intézkedést igénylő
feladatokat. A járványidőszak
tennivalóiról, tapasztalatairól
beszélgettünk dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízottal.

– Lehetne fontossági sor-
rendet felállítani az intézke-
dések között?

– Kiemelt feladatunk volt a
zalai egészségügyi intézmé-
nyek védőeszközökkel való el-
látása, hiszen a járvány köze-
pette elsődleges szempont volt
az emberi életek védelme, a
fertőzés terjedésének megaka-
dályozása. Számos alkalom-
mal vettünk át szállítmányt a
központi tartalékból, és juttat-
tuk el a megyei alapellátás és a
szociális intézmények számá-
ra. Emellett a minisztériumok
és az országos tisztifőorvos ál-
tal kiadott döntésekről és út-
mutatókról is folyamatosan tá-
jékoztattuk őket, a felmerülő
gyakorlati, szakmai kérdések-
ben rendszeres segítséget, tá-
mogatást is nyújtottunk nekik.

– Milyen plusz feladatokat
rótt a járványhelyzet a kor-
mányhivatal munkatársaira?

– Az egészségügyi védő-
eszközöket nemcsak az alap-
ellátást végző háziorvosok,
gyermekorvosok és intézmé-
nyek számára kellett kiosztani.
Az érettségi vizsgák biztonsá-
gos megszervezése érdekében
munkatársaink az érettségizők-
nek és a vizsgáztatóknak is
biztosították a védőeszközö-
ket, valamint részt vettek a
megyei idősotthonok ellenőr-
zésében is, ahogy az intézmé-
nyek fertőtlenítésében is se-
gédkeztek. Népegészségügyi
szakembereink rendelték el az
igazolt fertőzöttek és a határ-
átlépők részére a házi karan-
tént, és annak feloldását, ők
adták ki a külföldről hazatérők
számára a járványügyi megfi-
gyelésről szóló határozatot. A

Kulcsszerep hárult a Zala Megyei Kormányhivatalra a sikeres járvány elleni védekezésben
Beszélgetés dr. Sifter Rózsa kormánymegbízottal

kontaktkutatás szintén az ő
dolguk volt. Az óriási terhelés
ellenére feladataikat pontosan,
szakszerűen, a határidőket be-
tartva látták el.

– Az egészségvédelem mel-
lett milyen egyéb további szer-
vezési feladataik adódtak?

– A kormányhivatal védel-
mi titkárságára szintén jelentős
többletteher hárult az elmúlt
időszakban: kollégáim segítsé-
get nyújtottak a települési ön-
kormányzatoknak, felmérték a
lakosság ellátási igényét, az el-
látásra szorulók számát, és
kapcsolatot tartottak a helyi
karitatív és önkéntes szerve-
zetekkel. A kormányhivatal
fogyasztóvédelmi szakemberei
a vásárlók és a tisztességes
piaci szereplők védelme érde-
kében a veszélyhelyzet ideje
alatt is kiemelt ellenőrzéseket
végeztek a megyében. A vírus-
helyzet kezelése munkaszerve-
zés szempontjából is intézke-
déseket igényelt. A kormány
Gazdaságvédelmi Akcióterve,
illetve a járvány cégeket érintő
hatásai miatt a foglalkoztatási
osztályokon is jelentősen meg-
növekedtek az ügyszámok,
ezért más szakterületekről kor-
mánytisztviselőket csoportosí-
tottunk át, akik segítettek a
veszélyhelyzet alatt bevezetett
munkahelyvédelmi támogatási
igények feldolgozásában. A
különleges jogrend felhatal-
mazta a polgármestereket, hogy
a képviselő-testület jóváhagyá-
sa nélkül hozzanak határoza-
tokat. Törvényességi felügye-
leti osztályunk a polgármes-
tereknek, jegyzőknek jogértel-
mezési kérdésekben nyújtott
szakmai segítséget; figyelem-
mel kísérte továbbá a polgár-
mesteri döntéshozatalt annak
érdekében, hogy a szükséges-
ség és arányosság követelmé-
nye ne sérüljön, és a rendkí-
vüli felhatalmazást a hatéko-
nyabb védekezés érdekében al-
kalmazzák. A Pécsi Tudomány-
egyetem felkérése alapján
közreműködtünk a H-UNCO-
VER epidemiológiai kutatás-
ban érintett állampolgárok sze-
mélyes kiértesítésében, hozzá-
járulva az országos szűrővizs-
gálatra felkért személyek mi-
nél nagyobb körű részvételé-
hez. A járvánnyal összefüggő
kommunikációt az Operatív
Törzs tartotta kézben, mi me-
gyei szinten a kormányzati
kommunikáció minél szélesebb
körű megismertetésére töreked-
tünk: egyebek mellett számos
tájékoztató anyagot, szóróla-
pot, informáló plakátot, felhí-

vást helyeztünk ki. Honlapun-
kon, Facebook-oldalunkon fo-
lyamatosan hírt adtunk a szer-
vezetünket, ügyfélszolgálatain-
kat érintő változásokról, az
állampolgárok védelme érde-
kében bevezetett aktuális kor-
mányzati intézkedésekről.

– Hogyan védték az ügyfe-
leket a járványveszély alatt?

– Minden megtettünk azért,
hogy a járvány terjedésének
gátat szabjunk. Ügyfélszolgá-
latainkon nagy mennyiségű
fertőtlenítőszert, tisztítószert,
védőfelszerelést biztosítottunk,
az ügyfélpultokra elválasztó
plexifalat szereltünk. Ügyfél-
szolgálataink az ügyfelek és
ügyintézők védelme érdekében
a veszélyhelyzet ideje alatt a
szokásos rendtől eltérően mű-
ködtek, a telefonos kapcsolat-
tartást és az elektronikus ügy-
intézési módokat helyeztük
előtérbe, a személyes ügyinté-
zésre az előre időpontot fogla-
lók részére biztosítottunk csak
lehetőséget. Március 18-tól a
kormányablakbusz ügyfélfoga-
dását is felfüggesztettük, azon-
ban június 2. óta ismét igénybe
vehető a szolgáltatás. Mind-
emellett kormányablakaink is
már teljes nyitvatartás mellett
fogadják az ügyfeleket. A bü-
rokráciacsökkentés 2011 óta
kiemelt célja a kormányzat-
nak, ennek egyik elemeként a
veszélyhelyzetben számos ügy-
típus esetén bevezettük az el-
lenőrzött bejelentést. Ennek
lényege, hogy engedélyezési
eljárás helyett elegendő egy
elektronikus bejelentés, és
amennyiben a hatóság 15 na-
pon belül nem tiltja meg a
kívánt tevékenység folytatását,

úgy azt a 16. naptól el lehet
kezdeni.

– És mi lesz a lejárt okmá-
nyokkal? Milyen könnyítésre
számíthatnak az állampolgárok?

– A kormány a veszély-
helyzet alatt úgy döntött, hogy
a magyar hatóságok által ki-
állított okmány érvényességi
idejét meghosszabbítja. Így a
2020. március 11. és 2020.
július 3. között lejárt okmá-
nyok Magyarország területén
2020. december 15-ig érvé-
nyesek maradnak, tehát min-
denkinek lesz elég ideje ok-
mányai meghosszabbítására.
Az intézkedés vonatkozik a
járművek forgalmi engedélybe
bejegyzett műszaki érvényes-
ségi idejére is, azonban a lete-
lepedési, tartózkodási, beván-
dorlási engedélyekre ettől el-
térő szabályok vonatkoznak.
Jelentős könnyítés továbbá,
hogy a legtöbb elkészült ok-
mányt – a veszélyhelyzet le-
jártát követően is – postai úton
kézbesítjük az ügyfeleknek,
azokért tehát nem szükséges
bemenni kormányablakokba.

– A járványhelyzetben pél-
daszerű volt az összefogás. Ön
hogyan értékeli a közös munkát?

– Elsőként szeretném meg-
köszönni minden Zala megyei-
nek azt a példás fegyelmet, kö-
telességtudatot és segítőkészsé-
get, amelyet az egész veszély-
helyzet alatt tanúsított. A nem
mindennapi helyzet nem minden-
napi összefogást szült Zala me-
gyében, és ez az együttműkö-
dés lett a járvány elleni védeke-
zés sikerének alapja. Valamint
szeretném elismerésemet kife-
jezni a népegészségügyi főosz-
tály, a védelmi bizottsági tagok,
a kormányhivatali ügyfélszol-
gálatokon dolgozó munkatár-
saim helytállásáért, a polgár-
mesterek fáradhatatlanságáért,
akik az emberek érdekében fe-
lelősséggel éltek a rendkívüli
felhatalmazásukkal. A honvéd-
ség, a megyei rendőr-főkapi-
tányság, a megyei kórház, a
katasztrófavédelmi igazgató-
ság, a mentőszolgálat vezetői-
nek, munkatársainak elhivatott
munkája szintén hozzájárult az
eredményes védekezéshez. Úgy
érzem rendkívül összehangol-
tan dolgoztunk, valamennyi
felsorolt szervezet kiemelkedő,
felelősségteljes munkáról tett
tanúbizonyságot, mely sok
esetben munkaidőn túl, hétvé-
genként valósult meg.

Dr. Sifter Rózsa
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A szilvágyi levendulás

Szilvágyon a Szedd magad mozgalom keretében június 26
és július 10-e között ingyen szedhették a levendulát a helyi
lakosok.

Ünnepélyes keretek között
adták át a Mumor-Lentikápol-
na közötti felújított útszakaszt.
Horváth László polgármester
kiemelte, hogy Lentiben a
lakossági kéréseknek megfe-
lelően történik az utak, kerék-
párutak, járdák felújítása.

– Elkészült Lentihegyen
két külterületi út, a Lenti-Má-
homfa kerékpárút, a Gyöngy-
virág út, az Alkotmány és Kos-
suth úti járdák – emlékeztetett
a polgármester. – Jelenleg a
„Zöld Város projektben” zajla-
nak hasonló járda, kerékpárút,
parkoló építések. Folytatódnak
a Táncsics és Gyár utcában,
valamint Gyöngyvirág utcában
a munkálatok a Bánffy utcához
kapcsolódó szakaszával.

Az ünnepségen Mórocz Jó-
zsef, a Magyar Közút Non-
profit Zrt. Zala megyei igaz-
gatója tájékoztatott a beru-
házás paramétereiről:

Városrészeket köt össze

– A Területi Operatív Prog-
ram keretében az út három
kilométeren, változó, 5-6 m
útszélességben kapott új bur-
kolatot. Első körben a pálya-
szerkezeti hiányosságokat szün-
tettük meg, majd ezt követően
két rétegben vittük fel az asz-
faltréteget. Rendeztük a pad-
kaburkolatot, a vízelvezetést
és két helyen autóbusz-öblöt
alakítottunk ki.

– Azt gondolom, ha az
összköltségvetést vesszük ala-
pul, Zala megye nem áll
rosszul az útfejlesztések tekin-
tetében – mondta Vigh László
országgyűlési képviselő. – Épp
megállapítottuk dr. Pál Attilá-
val, a megyei közgyűlés el-
nökével, hogy ennél sokkal
több forrásra lesz még szük-
ségünk. Teszünk, dolgozunk
mindezért. Csak néhány na-
gyobb példát említve Zalaeger-
szeget összekötjük az autópá-

lyával, kétszer két sávos gyors-
forgalmi út halad majd Bala-
tonszentgyörgyig, melynek az
értéke 170 milliárd forint. El-
készült a Zalalövőt elkerülő út,
ami 14 milliárd forintos beru-
házás volt.

Berta István, a helyi önkor-
mányzat tagja érdeklődésünkre
több tényezőt is megemlített a
felújított útszakasz kapcsán:

– Ez az útszakasz a Mumor
és Bárszentmihályfa közötti

szakaszon teszi lehetővé a biz-
tonságos közlekedést (a Lenti-
kápolnáig tartó szakasz koráb-
ban megújult). Ebből a szem-
pontból erősíti a helyi közös-
ségek együttműködését, vala-
mint a közlekedésbiztonság
alapjait is megteremti. Aki
majd ezek után közlekedik
rajta, legyen kerékpáros, autós,
turista, vagy idevalósi, érezheti
majd a minőségi különbséget.

dj

Balról dr. Pál Attila, Vigh László, Horváth László és Mórocz
József.

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.
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Újra túráznak

A gyalogló idősklub tagjai Bödeházán.

Ahogy azt korábbi, Tor-
maföldéről szóló cikkünkben
kiemeltük, a helyi önkormány-
zat fő feladatának tartotta a
község arculatának a rendbe-
tételét, az addig elhanyagolt
közterületek karbantartását,
megszépülését. Kondákor Jó-
zsef polgármesterrel az eddig
elvégzett munkákról beszél-
gettünk.

– Számomra nagyon fon-
tos, hogy a két temetőnk, az
imaház környezete mindig
szép, gondozott legyen. A te-
lepülésen működő civil szer-
vezeteink, a sportegyesület új-
jáalakult elnöksége irányítá-
sával és a Szent János-hegyért
Egyesület a képviselő-testület
elképzeléseit szem előtt tartva
igen látványos munkát végez-
tek. Teljesen megújult a sport-
pálya és környezete. Az eddig
labdarúgásra alkalmatlan pálya
gyepfelülete gyönyörű zöldben
pompázik, az elhanyagolt kör-
nyezet új életre kelt. Lefestésre
került a pályát körbevevő
korlát, labdafogók, a kapuk, az
öltözők, kispadok, teljesen új
zuhanyzó és öltöző várja a
hozzánk érkező játékvezetőket
és labdarúgókat. Új padok ke-
rültek elhelyezésre a hazai és a
vendégcsapat szurkolói szá-
mára is. Reméljük a szép kör-
nyezettel és eredményes sze-
repléssel, felújított játszótérrel
újra benépesül vasárnap dél-
utánonként a sportpálya.

Tormafölde teljesen megújul
– Említette Szent János-

hegyért Egyesületüket is!
– Igen a Szent János-he-

gyért Egyesület egy több mint
kétszáz éves főfás prés felál-
lításán dolgozik, amit augusz-
tusban tartandó Szent János-
hegyi búcsú keretén belül sze-
retne újra felavatni és a láto-
gató vendégek számára egy
bemutató préselést tartani.
Egyébként mindkét egyesüle-

tünk pályázik a Magyar Falu
Program civil szervezetek szá-
mára kiírt jogcímekre.

– Milyen munkát végzett
önkormányzatuk?

– Önkormányzatunk a Start
Közmunka Mintaprogram ke-
retén belül vásárolt egy több-
funkciós mulcsozót, ami nagy-
ban megkönnyíti és gyorsítja a
zöldterületek karbantartását. A

program lehetővé tette nyolc
fő foglalkoztatását, négy férfi
és négy nő, akik megelégedé-
sünkre folyamatosan azon dol-
goznak, hogy szép, gondozott
településképet kapjanak a te-
lepülésen áthaladók, valamint
az ide érkező turisták. Az ed-
digi virágos parkok nagyságát
háromszorosára növeltük és az
elültetett közel 1700 tő virág

gondozása folyamatos felada-
tot biztosít dolgozóink szá-
mára. Szomorúan éltük meg a
mindenki számára kedvelt
Szent János-hegyi kilátó le-
bontását. Azon dolgozunk,
hogy minél előbb egy modern,
kiszolgáló helyiségeknek is
helyet biztosító új kilátó meg-
épülhessen.

dj

A virágos Tormafölde.

Féltető a pályánál.

A falu játszótere.

A járványügyi veszélyhely-
zet megszüntetése után újra
indította túráit a Gyalogló
Idősklub .Lentiben Császár
Dezső klubvezetőtől megtud-
tuk, hogy első alkalommal ke-
rékpárral mentek a lendva-
dedesi tóhoz, majd gyalogosan
járták körbe a tavat.

– A következő alkalommal
Bödeházára utaztunk. Itt a Ba-
rátság Parkban Bedő Andrea
polgármester fogadott bennün-
ket. Tájékoztatást kaptunk a
Mesés Hetés programjairól.
Ezt követően átmentünk Szlo-

véniába, Zsitkóc és a riganyóci
szőlőhegyen lévő kilátó érin-
tésével érkeztünk vissza a

parkba. A programokon 28 és
32 fő vett részt. Túráink tá-
mogatója a dr. Hetés Ferenc

Rendelőintézet Egészségfej-
lesztési Irodája.

(d)
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„Piros bor az üvegben, a
babám az ölemben, három éj-
jel, három napja így mulatok
én!” – énekli leg-Sláger Tibó
újabb szerzeményében, a hát-
térben pedig a lenti Kerka
Táncegyüttes tagjai tűnnek fel.

A közös munkáról maguk
az érintettek meséltek.

– A Kerka Táncegyüttes
egy kedves ismerőse, Toplak
Tamás zenész kereste meg a
csapatot azzal lehetőséggel,
hogy részt vehetünk egy ba-
rátja videoklipforgatásán –
tudtuk meg Borsos Bertalan-
tól, a táncegyüttes tagjától, a
Kerka Kulturális Egyesület ve-
zetőjétől. – A Kiskerka tánco-
sai már részt vettek ilyesmi-
ben, így a felnőtt együttes tán-

Sláger Tibó új klipjében közreműködtek a kerkások

cosai is kedvet kaptak, hogy
kipróbálják magukat egy for-
gatáson. Habár Sláger Tibóval
még nem találkoztunk koráb-
ban, így is pillanatok alatt ki-
alakult a megfelelő hangulat a
jó boros nótához. A produk-
cióra nem volt nehéz felké-
szülni, ugyanis a dalnak na-
gyon jó és könnyen táncolható
a ritmusvilága. Még az is elő-
fordulhat, hogy a jövő ismét
összehozza a csapatot Sláger
Tibóval.

Ezt megerősítette a zenész is.
– Nagyon örülök, hogy meg-

ismertem a Kerka Táncegyüt-
tes tagjait, jól sikerült a for-
gatás és a klip, melynek gyö-
nyörű helyszínt adott a zala-
egerszegi Vándor Vigadó –

tudtuk meg Sláger Tibótól. – A
Piros bor egy teljesen új szer-
zemény. Már egy ideje nem
foglalkoztam úgymond ma-
gammal, másoknak írtam dalo-
kat, viszont a közönség ked-
veli a mulatós nótákat, így az-
tán igyekszem igényes zenével
előállni. Ez egy egyszerű,
könnyen emészthető, de mar-
káns dal, kevés szöveggel, jó
ritmussal. Nagy szükség van
az ilyen muzsikára, oldja a
mindennapok feszültségét. A
mulatásnak pedig a jó bor és a
tánc elengedhetetlen kelléke.

Sláger Tibó hozzátette,
hogy előzetesen megnézte a
kerkások néhány fellépését a
videómegosztón, és nagyon
meggyőzőnek találta a produk-

ciókat. A táncosok a forgatásra
ötletekkel érkeztek, az egyik
lány üvegestáncot mutat be a
klipben, a fiúk vonatoztak is,
humort, vidámságot csempész-
ve az előadásba. A jól sikerült
közös munka a további együtt-
működést is magában hordoz-
za, televíziós szereplésekben
való részvételt ajánlott fel Slá-
ger Tibó a táncosoknak.

– Nem az a célom a klip-
pel, hogy nézettséget döntö-
gessünk. A járványhelyzet miatt
elmaradnak a fellépések, ezért
úgy gondoltam, csinálok ez
idő alatt egy új dalt – folytatta.
– Most jelenik meg az új
lemezem, megcélozzuk, hogy
platina legyen. Ennek kiegé-
szítője a videoklip.

Jelenet a forgatásról a kerkásokkal és Sláger Tibóval.

A NAV Zala Megyei Adó- és Vámigazgatóságának nyit-
vatartása 2020. július 13-ától a Zala Megyei Kormányhivatal
Zalaszentgróti, Lenti és Letenyei Járási Hivatalainak Kor-
mányablakaiban az alábbiak szerint alakulnak:

Zalaszentgrót, Csány László u. 2.
Hétfő 8:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Csütörtök 8:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Lenti, Zrínyi u. 4.
Hétfő 8:00 – 12:00 12:30 – 17:00
Szerda 8:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Csütörtök 8:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Letenye, Szabadság tér 3.
Hétfő 8:00 – 12:30 13:00 – 16:00
Szerda 8:00 – 12:30 13:00 – 15:00
Az adóügyek döntő többsége elektronikusan is intézhető,

ezért a hivatal kéri ügyfeleit, hogy válasszák az elektronikus
vagy telefonos ügyintézést, elkerülve a személyes megjelenést
és a sorban állást. A NAV általános tájékozatórendszere, a NAV
Infóvonal a 1819-es telefonszámon hívható.

(Forrás: NAV Zala Megyei Adó- és Vámigazgatósága)

Változik a NAV ügyfélfogadási rendje A mezőgazdasági tevékeny-
ségre helyezték át a hangsúlyt
Pákán a Start-munkaprogram
keretében. Az általános iskola
melletti területen a fóliasátor-
ban már szépen növekednek a
paprikák, paradicsomok és a
hagyma is szépen alakult.

Lukács Tibor polgármester
elmondta, hogy három éve
vonták művelésbe újra az is-
kolakertet. Két fóliasátrat épí-
tettek és jelenleg 10 fő fog-
lalkoztatásával konyhakerti
zöldségeket: paprikát, paradi-
csomot, hagymát, illetve krump-
lit termesztenek egyebek mel-
lett. Az elmúlt években meg-
növekedett a kereslet, ezért a
fólia mellett szabad területen
is ültetnek zöldségeket, illetve
további egy hektáron krumplit
termesztenek.

– A termést jórészt a helyi
iskola konyháján értékesítjük,
aztán mikor nagy dömping

van, akkor a lakosság felé is
meghirdetjük, vannak helyi és
a környékbeli vásárlóink is –
folytatta Lukács Tibor. – Idén
a járvány miatt kisebb volt
eddig a forgalom, kevesebb
friss terményt adtunk el, hi-
szen bezárt az óvoda és az is-
kola is, de most is vannak vá-
sárlók. A paradicsom, papri-
ka, uborka különösen népsze-
rű volt az elmúlt években,
reméljük így lesz idén is, a
fóliasátorban szépen növeked-
nek. A hagymát nemcsak fris-
sen szedve, hanem később is
tudjuk értékesíteni, amíg el-
adásra vár a termény, a kert
melletti tárolóban helyezzük el.

A polgármester hozzátette:
tavaly több mint fél millió
forint bevételük volt a kert
kincseiből, az összegeket min-
den évben visszaforgatják,
műtrágyát, vagy hasznos esz-
közöket vásárolnak belőle.

Művelésbe vonták a konyhakertet Pákán

Előtérben Szabó Tamás öntözi a fóliasátorban a paprikát,
hátul Lukács Tibor.
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A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

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

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

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

Fitos József lenti szárma-
zású, egykori válogatott labda-
rúgó és különböző korosztá-
lyos labdarúgó tanítványai vol-
tak a vendégei minap a Lenti
TE csapatának. A találkozó
részleteiről a házigazdák ré-
széről a klubKovács Bélát,
utánpótlás edzőjét kérdeztük:

– Tulajdonképpen a világ-
hálón találtunk ismét egymásra
Fitos Józseffel, aki 16-17 éves
koráig lakott Lentiben, ma
Szentendrén a SZEFI futball-
suli üzemeltetője és tulajdo-
nosa. Aztán a régi gyökerekre,
sporttársi kapcsolatra és az
LTE-nél folyó ugyancsak szín-
vonalas utánpótlás nevelésre
hivatkozva szerveztük meg ezt
a találkozót.

Mint kiderült, Fitos József
és korosztályos csapatai nagy
örömmel fogadták a meghí-

„Szinte a lenti focipályán nőttem fel…”
Beszélgetés Fitos József egykori válogatott labdarúgóval

vást, egyébként a volt váloga-
tott játékos a Lenti TE mellett
az NB I-es ZTE, Szombat-
helyi Haladás és Bp. Honvéd
játékosa is volt. Az utóbbi
klubbal háromszoros bajnoki
címet szerzett, a válogatott-
ban pedig tizenkétszer sze-
repelt, majd Görögországban
folytatta pályafutását.

– Az jut először eszembe,
hogy a gyermekkoromat tu-
lajdonképpen nem is a házunk-
ban, hanem itt, a focipályán
töltöttem – kezdte visszaem-
lékezését Fitos József „Fiti”.
– Gyönyörű most a pálya,
azért a mi időnkben nem volt
ilyen kiszolgálás, emlékeim-
ben azonnal a közeli magtár,
a Kerka patak ugrott be.

– A pályafutásod egyedül-
álló volt annak idején. Mire
emlékszel a legszívesebben?

– Az öt és fél éves görög-
országi kalandra, aztán az
1986-os válogatottban való sze-
replésemre. Csereként játszot-
tam a világbajnokságot is
megjárt csapatban, csodálatos
élmény volt. Tiszta szívemből
kívánom, hogy tanítványaim,
vagy itt a lenti fiúk is meg-
tapasztalják egyszer ugyanezt
az érzést, mikor nyolcvanezer

ember szurkolt nekünk a
Népstadionban.

Fitos József még elmondta,
nagyon büszke tanítványaira,
több tucat kis focistát tudott
különböző futball akadémiákra
továbbküldeni. Egyik kislánya
az FTC ellen játszott éppen az
MTK színeiben döntőt a kö-
zelmúltban.

dj

Fitos József és Kovács Béla.

Fitos József tanítványaival.

A koronavírus okozta
veszélyhelyzetben is gondos-
kodott klubtársaikról a Lenti
Civil Nyugdíjas Klub veze-
tése. klubve-Barta Ödönné
zető elmondta, hogy a tagdí-
jakból a klub 48 tagjának biz-
tosítottak egy-egy védőmasz-
kot, illetve két pár gumikesz-
tyűt, hogy ezzel segítsék őket
a koronavírus-járvány elleni
védekezésben.

– Három tagtársunk, Stampf
Ferencné, Szigeti Tiborné és
Szabadi Tamásné varrta a tár-
saságnak a maszkokat – mond-
ta Barta Ödönné. – Egyébként
nehéz időszakot éltünk meg

Maszkokat készítettek a klubtársaknak
most klubszinten is, korláto-
zottak voltak a közösségi kap-
csolattartás lehetőségei, elma-
radtak tervezett rendezvé-
nyeink. Lemondtuk a bűn-
megelőzési előadást, valamint
a májusi soproni kirándu-
lásunkat is elhalasztottuk. A
hetenkénti klubfoglalkozá-
sainkat sem tartottuk meg.

Nagyon reméljük, hogy
rövidesen visszaáll az élet a
régi kerékvágásba, elmúlik a
közvetlen veszély az idősebb
korosztály számára és akkor
be tudjuk pótolni elmaradt
programjaikat is.

dj

Maszkot varrtak társaiknak.
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Lerakták a kézilabdacsarnok alapkövét
tizenkilenc megyét idevesz-
szük, gondolhatnánk egy-egy
épül mindenhol – kettő Zalá-
ban lesz. Jó szívvel és teljes
támogatással álltunk a lenti
aréna mellé, az már csak az én
fejemből pattant ki, hogy idő-
vel „Gónarénának” is hívhat-
nánk. Kétgyermekes család-
apaként elmondhatom, hogy
mi, szülők olyan helyre sze-
retjük járatni gyermekeinket,
ahol biztonságban, jó feltéte-
lek mellett sportolhatnak. Eb-
ben a reményben vagyunk
most itt Lentiben, hogy öt-
száz nap múlva egy olyan
létesítményt adhatunk át,
amely lendületet adhat a tér-
ségi kézilabdasportnak, s eb-

ből az egész ország pro-
fitálhat.

Az ünnepélyes alapkőletéte-
len polgármes-Horváth László
ter további adatokkal is szolgált.

– Már 2017 nyarán módo-
sítottuk rendezési tervünket,
több alkalommal egyeztettünk
a fővárosi sportközpontok ve-
zetőivel, a tervezőkkel és a
beruházóval. A beruházás a
tavaly megjelent kormányha-
tározat tartalmának megfele-
lően indulhat egy kormány-
program részeként. Ezt a Vö-
rösmarty iskola melletti egy
hektáros területet az önkor-
mányzat térítésmentesen át-
adta a kormánynak, vállalva a
közművek telekhatárig törté-
nő kiépítését.

Egykori női kézilabda szövetségi kapitányok voksolása alap-
ján az Őrségben élő, a lenti Arany János Általános Iskola test-
nevelőjeként dolgozó nyerte el a min-Gódorné Nagy Mariann
den idők „Kézisek kézise” díjat a napokban. A díjazottal a lenti

„Kézisek kézise” lett a lenti testnevelő
kézilabda munkacsarnok alapkőletételi ünnepségén beszél-
gettünk.

– Folyamatosan képben voltam a versenyt illetően, aztán
amikor felhívott egy újságíró jelezve, hogy az első háromban
benne vagyok, arra gondoltam egy ilyen kézilabda tradíciókkal
rendelkező ország, mint a miénk, egy ilyen versenyben sokkal
több díjazottat is kiemelhetne. Én tíz évenként legalább tíz kézist
össze tudnék szedni egy ilyen díjra – mondta szerényen legjobb
kézisünk.

Gódorné Nagy Mariann kézilabdás „Kézisek kézise” díját
Kocsis Máté, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke is méltatta
az alapkőletételi ceremónián:

– Hatvan évre visszamenőleg kérdezték meg a volt szövet-
ségi kapitányokat a díjról. Olyan személyeket, akik együtt is dol-
goztak az ország legjobb női kézilabdázóival. 1982-be ugrunk
vissza, amikor Mariann, a VB-n a győztes szovjet, csehszlovák,
NDK elleni meccseken elért 52 gólból 30-at dobott. Ugyanekkor
a BEK-ben a világválogatottnak számító Kijev csapatát kiejtet-
tük az elődöntőben Mariann 10 góljával, a döntőben aztán a
Belgrád ellen oda-vissza 17-szer talált be…

– A sok győzelmünkből nehéz lenne választanom – veszi át a
szót ismét Gódorné. – 18 évesen világbajnoki, röviddel később
olimpiai résztvevő voltam, talán mégis a '82-es volt az „arany
évem”, amikor klubszinten és a válogatottal is gyönyörű sike-
reink voltak.

– Ma is fáklyavivője a kézilabdasportnak itt a térségben!
– Elég régóta működtetjük a GÓ-NA Szabadidő Központ és

Kézilabda Egyesületet, közel száz sportoló gyerekünk van,
nagyon szeretünk a férjemmel (Gódor Mihály kapusedző – a
szerk.) velük dolgozni.

– Hogyan lehet majd hasznosítani a munkájában a megépülő
kézilabda csarnokot?

– Sajnos egyik iskolában sincs „méretes” pálya, ez most az
lesz, amely akár a feljebbjutást is elősegítheti. Van ilyen célunk,
amit nem lesz könnyű megvalósítani, ugyanis nyolcadik osztály
után sokan máshol tanulnak tovább, az edzések így akadályozva
lehetnek, de majd meglátjuk!

dj

Gódorné Nagy Mariann a lenti kézilabdacsarnok alapkőleté-
telén.

Rédicsen a magyar-szlo-
vén határ mentén fekvő, a
község közigazgatási terüle-
téhez tartozó Tenke-hegy felé
vezető út újabb szakaszainak
felújítását végezték el a múlt
hónapban.

A zártkerti területek fej-
lesztését célzó, a Belügymi-
nisztérium által kiírt pályázat
biztosít ehhez anyagi fedeze-
tet, összesen mintegy 10 mil-
lió forintot. , Ré-Soós Endréné
dics polgármestere elmondta,
hogy két vállalt feladat való-
sul meg a beruházásban.

– A Tenke-hegyre vezető
úton mintegy 300 méter
hosszban végeztek aszfalto-

Útfelújítás és víztározó Rédicsen
zást, padkázást, illetve az út
szélesítését – tájékoztatott
Soós Endréné. – Ennek költ-
sége mintegy 8,7 millió forint.
A másik vállalásban pedig a
szintén Rédicshez tartozó lend-
vakecskési hegyen épül meg
egy 50 köbméter űrtartalmú
víztározó a fennmaradó 1,3
millió forint felhasználásával.
Ezen a hegyháton korábban a
Start munkaprogramban egy ön-
kormányzati területet kitisztí-
tottunk, és gyümölcsöst alakí-
tottunk ki, őshonos gyümölcs-
fákat telepítettünk. A növények
öntözése a kialakított víztáro-
zó által biztosítva lesz –
magyarázta a polgármester.

Az aszfaltozási munkálatokat Soós Endréné is megtekintette.
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A is bekacsolódott a ZMRFK Bűnmeg-Lenti Rendőrkapitányság
előzési Alosztálya által szervezett kerékpáros regisztrációs akcióba.

A kezdeményezés lényege, hogy egy regisztrációt követően a
kerékpárok adatai egy biztonságos, a rendőrség számára hozzá-
férhető adatbázisba kerülnek. A regisztrációkor minden kerékpár-
ra vonatkozó adat, információ rögzítésre kerül, amely egy későb-
bi bűncselekmény esetén megkönnyíti a hatóságok munkáját. A
nyilvántartási rendszer segítségével beazonosíthatóvá válnak a ke-
rékpárok és így azok nagyobb valószínűséggel visszakerülhet-
nek jogos tulajdonosaikhoz.

Lentiben immár második alkalommal tartottak ilyen akciót, de
megtudtuk, a jövőben havi rendszerességgel lehet majd regiszt-
rálni a BIKE SAFE programba.

A néhány perces adatrögzítés elemei a következők: a kerék-
pár azonosító adatait, típusát, vázszámát, egyéb jellegzetessé-
geit, rögzítik, lefényképezik a rendőrök, felveszik a tulajdonos
adatait, melyeket egy adatbázisba töltenek fel. A kerékpárok ada-
tai jogosultsági szintek szerint lekérdezhetőek a felhasználók és
a rendőrség számára. Az eltulajdonított regisztrált kerékpár meg-
találása esetén megkönnyíti a tulajdonos azonosítását a rendőr-
ség számára, segítségével az ellopott kerékpárok visszakerül-
hetnek a tulajdonosoknak.

Lentiben közel harminc kerékpárt regisztráltak az akcióban, volt,
aki az egész családjával elkerékpározott a Templom téren tartott
akcióra.

Megtudtuk még, hogy a helyi rendőrség munkatársai min-
den érkező korosztályt megszólítottak az eseményen, a fiata-
labbak figyelmét a közlekedésbiztonságra, a látni és látszani elv
betartására kérték, az idősebbek figyelmét a trükkös lopásokra,
mobiltelefonos és unokázós csalók bűncselekményeire hívták
fel és adtak tanácsokat azok kivédésére.
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Kerékpárokat regisztráltak

Rögzítették a tulajdonosok adatait, Borsos László regisztrál.

Határtalanul pikniket szer-
veztek nemrég , a fa-Bödeházán
lu határában, a szlovén-ma-
gyar határon található Hetés Ba-
rátság Parkban.

A koronavírus-járvány eny-
hülését követően a határ is meg-
nyílt, újra szabaddá vált az átjá-
rás Bödeháza és között.Zsitkóc
Bedő Andrea, Bödeháza polgár-
mestere a programmal kapcso-
latban elmondta, hogy a határ két
oldalán barátságok szövődtek,
míg a park kialakítása megvaló-
sult, és évek óta ezen a helyszí-
nen találkoznak rendezvénye-
ken és baráti összejövetelen a
közösség tagjai és vendégeik.

– Hónapokig nem találkoz-
hattak az utóbbi időszakban a
határ két oldalán élők, ahogy a
vasfüggöny idején sem – tette

Határtalanul piknik Bödeházán
hozzá Bedő Andrea. – Amiről ad-
dig történetek szóltak, most való-
ság lett, de szerencsére ennek az
időszaknak vége, és a közös-
ség tagjai úgy gondolták, hogy
az újranyitást és a szabadsá-
got meg kell ünnepelni. Közel
félszázan vettünk részt a ha-
tártalanul pikniken, többen el-
mondták az érkezők közül, ho-
gyan élték meg a bezártságot,
megosztottuk tapasztalatain-
kat erről az időszakról és egy
arra járó kerékpároscsapat is
csatlakozott hozzánk.

A járványhelyzet elmúltá-
val június végén Hetés újra meg-
telt gyaloglókkal is. A lenti ci-
vil nyugdíjasok gyalogló klubjá-
nak tagjai látogattak el a Ba-
rátság Parkba és fedezték fel a
határ menti látnivalókat.

A piknik résztvevői a parkban, balról Bedő Andrea.

2020. július
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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!

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 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 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037


