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Szent Ferenc szavait idéz-
te fel , adr. Kövér László
Magyar Országgyűlés elnöke
Lenti várossá nyilvánításának
40. évfordulója tiszteletére
tartott ünnepségen mondott
beszédében. A házelnök a vá-
ros fejlődése kapcsán említet-
te meg a ferences rend ala-
pítójának gondolatait, mely
szerint először azt kell ten-
nünk, ami szükséges, majd
azt, ami lehetséges, és így ér-
hetjük el a lehetetlent, ahogy
Lenti városa is tette, az épít-
kezés és a rombolás küzdel-

„Megtettük a lehetetlent…”
Negyven éve avatták várossá Lentit

kat, amit szeretünk. Városnak
lenni feladat, változnak az elvá-
rások, a léptékek. Milyen volt
Lenti 40 évvel ezelőtt, milyen
most és milyen lesz 5-10-15 év
múlva? Mindez nagyban az itt
lakókon múlik, rajtunk, akiknek
a város a lakóhelyünk, az ott-
honunk és egyúttal sorsunk is.

A polgármester a továb-
biakban köszönetet mondott
mindazoknak, akik tehetségük-
kel, munkájukkal, szorgalmuk-
kal nemcsak a saját, de váro-
sunk boldogulásáért és közös-
ségeikért is tettek.

Dr. Kövér László házelnök
lapunknak a következőképp
méltatta a kerek évfordulós
Lentit:

– Mindenekelőtt gratulá-
cióval kezdeném, hiszen az,
hogy Lenti 40 éve város még
nem jelenthet semmit, de az a
tény, hogy az eltelt időszakban
– különösen az utóbbi 10 évben
– ekkorát fejlődött, az érdeme a

település polgárainak, közös-
ségének és természetesen ér-
deme a város vezetőinek is.
Érdeme még a megyei po-
litikusoknak, akik ehhez azért
segítséget adtak és bizonyára
benne van ebben, amit hála
Istennek az elmúlt nyolc esz-
tendőben Magyarország kor-
mánya tudott adni Lentinek.
Egyet emelnék ki ebből,
megszabadítottuk az adósság-
állománytól az önkormány-
zatokat, így Lentit is és a
felszabaduló forrásokat rész-
ben olyan fejlesztésekre tudták
fordítani, amelyek most már
szárba szökkentek, sőt virágza-
nak. Látszik, hogy a város nem
csak egy történelem adta
szükséghelyzetből lett várossá
– gondolok itt Lendva elcsato-
lására –, hanem valóban város
a szó minden értelmében.

Az ünnepség folytatásá-
ban a városi kitüntetések

Állnak balról Molnár László, a Mol-Ker Vill-Kft. alapítója, Czi-
gány Tibor, a Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője,
Fracz József, Kövér László, Horváth László, Vigh László or-
szággyűlési képviselő. Ülnek: Joó Adrienn, az óvoda szülői
közössége képviseletében, mellette Gál Elekné óvodavezető,
Nákits Lászlóné, Kovács Lászlóné, Kocsisné János Mária és
dr. Kiss Gyula.

méből táplálkozó magyar tör-
ténelmi sors útján.

A kerek évfordulós ünnep a
Szent Mihály templomban tar-
tott szentmisével kezdődött,
melyet szom-dr. Székely János
bathelyi megyéspüspök celeb-
rált. A Művelődési Központ
színháztermében Horváth Lász-
ló, Lenti polgármestere köszön-
tötte a megjelenteket:

– 40 évvel ezelőtt kapott
városi rangot Lenti, ma azon-
ban nemcsak ezt a napot ünne-
peljük, hanem a közösséget,
amelyben élünk, az otthonun-



(Folytatás az 1. oldalról)

2 201 . r9  januáLenti és Vidéke

Ipacs Bence, Lenti plébá-
nosa, a Szent Mihály Temp-
lomban áldotta meg a Kertba-
rát Kör Egyesület Lenti
borosgazdák által termelt
borokat.

Megáldották a borokat

A boráldás után a tagok a
Favorit Fogadóban töltöttek el
egy kellemes estét, ahol a
feltálalt finom vacsora mellé
kóstolták meg a megáldott
borokat.

A borosgazdák a templomban.

Év végi találkozóval zárta a tavalyi esztendőt a Lenti
Kertbarát Kör Egyesület, Horváthmelyen a tagság mellett
László RöszlerLenti polgármestere is részt vett. Az eseményen
Attila elnök foglalta össze az elmúlt évben megvalósított prog-
ramokat és a 2019-es év terveiről is beszélt:

– Szokásos, hagyományos rendezvényeinket – borverseny,
Márton-nap – megtartottuk, de mi voltunk a házigazdái tavaly a
nemzetközi Vince-napnak is. Több színvonalas szakmai előadást
szerveztünk, illetve hallgathattunk meg, esetenként gyakorlati
szakmai bemutatóval, mint például dr. Kántor Mónikától a bor-
hibák, borbetegségek témakörben. Két nagyszerű szakmai kirán-
dulást, tapasztalatcserét szerveztünk, az egyiket Zirc-Pannon-
halma térségébe, dr. Tánczos Frigyes barátunk, tagtársunk nagy-
lelkű támogatásával, amelyet ezúton is tisztelettel megkö-
szönünk, a másikat Sopronba és környékére.

Az elnök rövid összefoglalójában még hozzátette, a le-
zárt évben pályázati támogatásban nem részesültek, a Ci-

Évzáró a Kertbarát Körnél

Röszler Attila (középen) beszámolóját Horváth László polgár-
mester (balról) is meghallgatta.

vilkurázsi Közalapítványtól 40.000 forintot kaptak, amelyet
köszönettel vettek, számítva a további támogatásukra is,
bizakodva egy nagyobb összegben. A tervek kapcsán ki-
emelést kapott, hogy a Kertbarát Kör egyidős Lenti váro-
sával, éppen 40 éves, melyet szeretnének méltó módon
megünnepelni.

(d)

„Megtettük a lehetetlent…”
Negyven éve avatták várossá Lentit

átadása következett. Lenti Vá-
ros Önkormányzata Lenti
Városért Díj kitüntetést ado-
mányozott a Lenti Város-
üzemeltető Nonprofit Kft.-nek.
Lenti Város Közösségi Éle-
téért Díjat a Lenti Mese-
vár Óvoda Szülői Közössé-
gének. Lenti Város Köz-
szolgálatáért Díjat Kovács
Lászlónénak, a Lenti Polgár-
mesteri Hivatal köztisztvise-
lőjének. Lenti Város Oktatá-
sáért Díjat kapott Nákits
Lászlóné, a Lenti Mesevár
Óvoda óvodapedagógusa.
Ugyancsak Lenti Város Okta-
tásáért Díjat kapott Fracz
József, a Lenti Vörösmarty
Mihály Általános Iskola intéz-
ményvezető-helyettese. Lenti

Város Egészségügyéért Díjat
dr. Kiss Gyula, a dr. Hetés
Ferenc Szakorvosi Rendelőin-
tézet bőrgyógyász főorvosa ve-
hette át. Lenti Város Szociális
Gondoskodásáért és Gyermek-
védelméért Díjat kapott Ko-
csisné János Mária, a Kolping
Gondozási Központ Lenti és
kistérsége intézmény gondozó-
nője. Lenti Város Gazdaságáért
Díjat vehetett át a Mol-Ker-Vill
Kft. családi vállalkozás kép-
viseletében ügy-Molnár László
vezető.

Az ünnepi műsorban a ko-
rábbi városi kitüntettek működ-
tek közre, így vi-Seres Dóra
lághírű fuvolaművész, ifj. Hor-
váth Károly népzenész és a
Kerka Táncegyüttes. A műsor
után a képviselő-testület tagjai

egy-egy városi naptárral ked-
veskedtek a résztvevőknek,
majd forralt boros koccintással

és tűzijátékkal ért véget a vá-
rosi ünnep.

dj

A Lenti Városüzemeltető Nonprofit Kft. nevében veszi át Czi-
gány Tibor ügyvezető a díjat.



Lenti és Vidéke201 . r9  januá 3

Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester

fogadóórájára a 92/553-912-es telefonszámon lehet jelentkezni.

Önkormányzati képviselők fogadóórái:
Ferenczi Róbert

2019. január 7-én (hétfőn) 9.00-10.00 óráig,
Héra József

2019. január 7-én (hétfőn) 9.00-10.00 óráig,
Árkovicsné Pezzetta Claudia

2019. január 9-én (szerdán) 10.00-11.00 óráig,
Vatali Ferenc

2019. január 9-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig,
Dr. Fekete Zoltán

2019. január 16-án (szerdán) 15.00-16.00 óráig.
Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem

Városrészekben tartandó fogadóórák:
Ferenczi Róbert

2019. január 7-én (hétfőn) 10.00-11.00 óráig a
mumori kultúrházban,

Vatali Ferenc
2019. január 9-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a

lentikápolnai kultúrházban,
Kiss Tamás

2019. január 25-én (péntek) 19.00-20.00 óráig a
bárszentmihályfai kultúrházban

fogadják az érintett városrész lakóit.

Rónási Gyuláné Lenti Kertbarát Kör, a tagja tudatta la-
punkkal, hogy a közelmúltban abban a megtiszteltetésben volt
része, hogy a Da Bibere Zalai Borlovagrend tagjává avatta két
másik jelölttel egyetemben , a Da Biberedr. Brazsil József
elnök-nagymestere.

– December közepén a keszthelyi Festetics Kastélyban
tartotta ünnepi közgyűlését a Da Bibere Zalai Borlovagrend -
tájékoztatott további részletekről a borlovagrend hölgytagja. -
Dr. Brazsil József megnyitó szavai után Koczor Kálmán, a
Magyar Borrendek Országos Szövetségének elnöke köszön-
tötte az egybegyűlteket. A társ borrendek képviseletében Knol-
majer Ferenc, a Vinum Vulcanum Badacsonyi Borlovagrend
elnök-nagymestere kívánt jó tanácskozást a közgyűlésnek. Ezt
követően a fellépett a Balaton Kamarakórus Farkas Berta
karnagy dirigálásával, majd dr. Sárdy Diána Ágnes, a Szent
István Kertészettudományi Egyetem dékánja a bor kénezésének
fontosságáról tartott előadást.

– Milyen körülmények között került sor a tagfelvételre?
– Három új tag felvételére került sor, jómagam, Papp Gábor

és Horváth Szabolcs jelölteket sorrendben Kondákor József,
Vaszily Zsolt és Kuprivecz József ajánlotta a jelenlévők figyel-
mébe. A tagjelöltek miután felismerték a rend zászlósborát és
cseppmentesen ürítették poharukat, így teljesítve a ceremónia
előtti utolsó akadályt. Ezt a tényt Szládovics László jelentette
az elnök-nagymesternek, aki faragott szőlőtő botjával lovaggá
ütött bennünket.

Megtudtuk még, hogy az ünnepi fogadás előtt Smidéliusz
Zoltán evangélikus lelkész megáldotta a kóstolásra hozott
borokat, majd Rónási Gyuláné mondott köszönetet az újonnan
felvett tagok nevében.

dj

A borlovagrend tagja lett

A fotón középen Rónási Gyuláné Lentiből.

A zenekar évzáróCsádé
koncertjét tekinthettük meg a
novai művelődési ház színpa-
dán december 27-én. Az ön-
kormányzat immáron ötödször
rendezi meg az évzáró ünnep-
séget, amelyen minden alka-
lommal ugyanaz a zenekar lép
fel. A mostani rendezvény pá-
lyázati hozzájárulásból való-
sult meg, amelyre az önkor-
mányzat minden háztartásba
eljuttatta a meghívót – tudtuk
meg , a te-Lendvai Jenőnétől
lepülés polgármesterétől.

Évzáró koncert Nován
2014-ben alakult meg a Csá-

dé zenekar. A magyar auten-
tikus népzene elsajátítása és
továbbadása volt a fő céljuk. A
Kárpát-medence minden dia-
lektusának népzenéjéből gyűj-
tötték össze a dallamokat.

Ezen az estén „A mennyeg-
zőtől az elmúlásig…” című
előadással szórakoztatták a kö-
zönséget, ami a 2 évvel ez-
előtti „Születéstől a mennyeg-
zőig…” című eladás folyta-
tása. Ennek megfelelően elő-
ször a lakodalomhoz fűződő nótákat, szilágysági kontyoló-

nótákat és a Lakodalom a Gal-
gamentén részt hallhattuk,
majd a víg hétköznapokat idé-
ző zoborvidéki dudanótákat,
amelyet az I. Göcseji Népzenei
Tábor énekesei adtak elő és
szentivánéji énekek hangzot-
tak el. Ezt követően a dolgos
munkanapokat mutatták be
„Kalákában Palotaszegen”, Er-
csi summásdalok és „Szürete-
lés Sárközben” nótákkal. A
„Mulatságban” című fejeze-
tet zalai ivónótákból és gömö-
ri betyárdalokból építették fel,
a következő állomás „A val-
lás szerepe a nép életé-
ben”, amelyben moldvai kará-
csonyi népénekek és archai-
kus imádság hangzott el. Az
előadást a „Visszatérés a Ter-
metőhöz” című fejezet zárta

halottkísérő és moldvai nép-
dalokkal.

Idén nyáron először szer-
veztek Göcseji népzenei tá-
bort. Az egyhetes táborban kö-
zel 20-an, 8 és 15 év közötti
gyermekek vettek részt az or-
szág különböző területeiről,
elsősorban a Dunántúlról. A
tábort tartották,Barlahidán
amelyen a magyar népdalok és
citera tanulása mellett kéz-
műves foglalkozáson, kirándu-
láson és táborozásban vehettek
részt a gyerekek.

A zenekar előadását köve-
tően a közönség bevonásával
táncházat tartottak. Megvendé-
gelték a jelenlévőket, pogácsa,
szendvics, zsíros kenyér, süte-
mények, forralt bor, forró tea,
üdítő fogadta a résztvevőket.

Trojkó Tímea

A Csádé zenekar műsora a színpadon.

Fogadóórák Lentiben
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Névadóval egybekötött ünnepségen emlékezett meg műkö-
désének 80. évfordulójáról a . A fenntartóLenti Mesevár óvoda
önkormányzat nevében alpolgármester köszön-Drávecz Gyula
tötte a születésnapi eseményen és névadón megjelenteket:

– A korabeli feljegyzések alapján Lentiben 1934-ben hang-
zott el egy képviselő-testületi ülésen Bojtor Lajos községi bíró
előterjesztése óvoda felállításáról. Szükségességét azzal indo-
kolta, hogy a községben mintegy száz óvodás korú gyermek van,
akik felügyelet nélkül nevelkednek. Az önálló óvoda megépí-
tésére 1936-37-ben került sor, aztán 1938-ban nyílt meg az
egytermes kisdedóvó, egy óvónővel, konyha, kamra és öltöző ki-
szolgálóhelyiségekkel.

Ünnepi beszédet mondott köz-dr. Némethné Kovács Edit
nevelési szakértő:

80 éves az immár Mesevár óvoda
– Sok óvodában, intézményben megfordultam, majd minden-

hol azt gondolom a szakmai munka nívója nyomon követhető,
de a Lenti óvodában ez kiemelkedő. Az a fajta innováció, az
állandó megújulás igénye nem öncélú, hanem azért történik,
hogy az önök gyermekei a lehető legfelkészültebben menjenek
az iskolába. Fontos a hagyományápolás ebben az intézményben,
azt gondolom a mai világban, ahol a hagyományok, a helyi
értékek, az amit egy település adhat egy gyermeknek, egy kicsit
értékvesztetté vált, itt nem ezt tapasztaljuk. Ez az óvoda, a
Mesevár immáron mindent megad ahhoz, hogy ezek az értékek a
kisgyermekek mindennapi életében megjelenjenek és ezáltal biz-
tos be fog épülni a személyiségükbe, a szívükbe.

Érdeklődésünkre , a Mesevár óvoda intézmény-Gál Elekné
vezetője a következőképp méltatta a kettős ünnepet:

– Méltó ajándékot szerettünk volna adni 80 éves óvodánknak
azzal, hogy a Mesevár nevet adtuk neki, ezt az elnevezést már
gyakorlatként ismerhették a városlakók, hiszen volt már ilyen
néven óvoda.

– 80 év hosszú idő, mi mondható el az óvodai életről?
– Ha össze kellene foglalnom a szakavatott pedagógusoknak,

akkor azt emelném ki, milyen elvek mellett folyt az óvodai neve-
lés, ha a szülőknek mesélnénk, akkor felelevenítenénk nekik a
gyermekkorukat, hiszen nagyon sok szülő, ide járt óvodába. Ha
a kisgyermekeknek mesélnék róla, akkor elmondanám, hogy én
is itt voltam óvodás, és csodával emlékszem a sárga csilingelő fa
villamosra, illetve az engem csitítgató óvó nénire alvás időben,
amit a mai gyermekek sem annyira kedvelnek. A szakmai mun-
kában sok-sok nehéz, fájdalmas pillanat is volt, illetve nagyon sok
sikeres és örömteli élmény, is melyeket a régi, immár nyugdíjba
vonult és a jelenlegi kollektívával értünk el. Gondolok arra, hogy
Bázis- és Zöld óvoda vagyunk, Boldog óvoda vagyunk és a saját
magunk erejéből Családbarát óvoda is vagyunk. Törekszünk arra,
hogy a gyerekeknek egy igazi boldog gyermekkort varázsoljunk.

dj

Az ovis néptáncosok ünnepi műsora.

Sajtótájékoztató keretében
adták át a forgalomnak a Ré-
dics Bödehá-(körforgalomtól)
za felé vezető teljesen felújí-
tott utat a napokban. Az ese-
ményen ország-Vigh László
gyűlési képviselő kiemelte,
egy országos, százmilliós prog-
ram keretében valósult meg az
útfelújítás, a megyében ebből
az elkülönített összegből öt
milliárd forint áll rendelkezésre.

– Rédics-Bödeháza között
másfél kilométer hosszúság-
ban történt meg a felújítás,
amire azért is szükség volt,
hiszen a szlovéniai szakaszon
már elkészült az út, ez a sza-
kasz pedig már balesetveszé-
lyes állapotú volt – tájékoz-
tatott a miniszteri biztos. –
Mintegy kétszázhatvan millió
forintot áldoztunk az össze-
kötő útvonal felújítására.

Átadták a forgalomnak
Mórocz Józseftől, a Magyar

Közút Zrt. Zala megyei igaz-
gatójától a felújítás egyéb pa-
ramétereit tudtuk meg:

– Teljes átépítés történt ezen
a másfél kilométeres szaka-
szon, a burkolat alapot egy új-
fajta technológiával – remix
eljárással – készítettük, ahol a
meglévő pályaszerkezeti ele-
meket felhasználva összeke-
vertük új adalékanyagokkal,
ami az új útburkolat alapját
adta. Végül két új aszfaltréteg
került az útszakaszra, ami re-
ményeink szerint hosszútávon
fogja szolgálni az itt közle-
kedőket. Két híd is megújult, a
szegélyek, szigetelések felújí-
tása történt meg ezeknél az
elemeknél.

– Zala megyének egyik leg-
fontosabb kihívása az útháló-
zat megújítása, ezen már mun-

kálkodtunk tavaly és terveink
szerint az idén is az egyik fő
feladatunk lesz – vette át a
tájékoztatón a szót dr. Pál
Attila, a megyegyűlés elnöke –
A Területi Operatív Program
keretében 1,4 milliárd forint
áll a mellékút hálózat felújítá-
sára, mindez, ahogy már el-
hangzott, hazai forrásokkal is

bővül, így lehetőség lesz az
elhasználódott állami útszaka-
szok megújítására. A Falu-
programok is kapcsolódnak
ehhez, hiszen az önkormány-
zatok is forráshoz juthatnak
saját útjaik felújításához –
hangzott dr. Pál Attila sajtótá-
jékoztatójában.

(d)

Balról Mórocz József, dr. Pál Attila és Vigh László.
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Egy új garázsra van szük-
ség , ugyanis a meg-Pákán
növekedett géppark már fel-
tételezi a szakszerű gépkocsi
beálló meglétét, tájékoztatott a
napokban indult beruházásról
Lukács Tibor polgármester.

Növekvő géppark Pákán
– Az új garázsunkba majd

a körülbelül 15 éve kapott
Mercedes típusú tűzoltó autón-
kat telepítjük át, amit a wes-
sendorfi testvértelepülésünktől
kaptunk és szerencsére nem
nagyon van használva. Tavaly

megnövekedett a gépparkunk,
egy 50 lóerős Tuber traktor és
a hozzá való felszerelések el-
helyezéséről kellett gondos-
kodnunk, így most ez is meg-
oldódhat. Az utóbbi eszközzel
– ami napi használatban van –
a kommunális munkát végez-
zük a településeken, így még

fontosabb a szakszerű elhe-
lyezése.

– Milyen összegbe kerül az
önkormányzatnak az új garázs?

– Közmunkásokkal oldjuk
meg az építkezést önerőből,
közel fél millió forint értékben
– zárta gondolatait Lukács Tibor.

(D.)

Épül az új garázs Pákán.

Mozgalmasan telt az adventi várakozás időszaka -Reszneken
tudtuk meg polgármestertől, aki érdeklődé-Kercsmár István
sünkre a következőképp foglalta össze az ünnepvárás települési
történéseit:

– A falu központjában felállított betlehemnél immár harma-
dik éve gyújtottuk meg közösen a várakozás gyertyáit. Az első
gyertya gyújtásakor Lendvai Zoltán János plébános áldotta meg
a betlehemet és az egybegyűlt mintegy 50 főt, akiket sajtos po-
gácsával, forralt borral, meleg teával vendégelt meg az önkor-
mányzat. Az ünnepkör második hetében Resznekre is elláto-
gatott a Mikulás, akit verses összeállítással vártak a helyi kis-
gyermekek. A csomagbontás kavalkádját követően pedig szemé-
lyesen a Mikulás gyújtotta meg a következő gyertyát. A hagyo-
mányokhoz híven ekkor sem maradhatott el a meleg kuglóf, a
tea és a forralt bor. Advent harmadik vasárnapját megelőzően,
szombaton a képviselő-testület tagjai és néhány hozzáértő szak-
ember segítségével lezajlott a falu disznóvágása. Ez adta az
alapanyagot a vasárnapi Idősek napja és Falu karácsonya rendez-
vényünkhöz. A szépkorúak köszöntése ünnepi ebéddel és szent-
misével indult, majd röviden köszöntöttem a településen élő,
illetve a jelenlévő legidősebb férfi és női lakosokat. Ajándékkal
kedveskedtünk ugyanitt az 50. házassági évfordulóját ünneplő
házaspároknak, Budaházi Jánosnak és feleségének, valamint
Szőke Gézának és feleségének.

A köszöntést követően kulturális műsor szórakoztatta a
jelenlévőket, ahol fellépett Herman Gréta, Lakatos Szibilla Tün-
dértánc-csoportja és Miholicsné Virág Valéria mellett a helyi
fiatalság is, akik két ünnepi vers és dalcsokorral csaltak könnyet
a jelenlévők szemébe. Resznek Község Önkormányzata megra-
gadva az alkalmat jelképes ajándékokkal köszönte meg az év
folyamán kiemelkedő önkéntes munkát végző lakók segítségét,
majd meggyújtottam a harmadik gyertyánkat a koszorún. A
délután folyamán átadásra került Resznek Község Önkor-
mányzatának karácsonyi ajándéka a település nyugdíjasai és
gyermekei részére. A rendezvényt disznótoros vacsora zárta,
toros káposztával, hurkával és sült hússal. Az utolsó gyertya
meggyújtására és karácsonyi áldásra az idei évben Páli Zoltán
csesztregi plébánost kértük fel, aki tanulságos történettel figyel-
meztetett a szeretet mindenkori fontosságára. A meleg diós,

Gazdag ünnepi programkavalkád Reszneken

mákos és gesztenyés bejgli, a tea és a forralt bor illata már igazi
karácsony esti hangulatot varázsolt a helyszínre. Az ünnepeket
követően 29-én szombaton a helyi önkormányzat „Jézuskája”
jóvoltából a településen élő gyermekek Keszthelyre, a Helikon
Kastélymúzeumba kirándulhattak a helyi könyvtáros koordinálá-
sával, ahol megnézhették a Vadászati és a Vasútmodell kiállítást
is, valamint egy séta mellett még hattyúkat is etethettek a mólón.
Az év zárásaként szilveszterezési lehetőséget kínált a Közösségi
ház a helyben szórakozni vágyóknak. Tartalmasan zártuk a 2018.
évet is, de már szervezés alatt áll a január 19-én megrendezésre
kerülő pótszilveszterünk.

Csiszárné Fliszár Eszter könyvtáros, közösségszervező már
az idei terveikről is beszélt a tájékoztatón:

– A zalabaksai Berkes József könyvbemutatóját tartjuk meg
január 23-án. 2019- es naptárt a hagyományos programjaink ter-
vezett időpontjaival írjuk tele, melyekhez szerencsére újabb öt-
letek érkeznek a közösségi életben aktívan részt vevők részéről.
Köszönet nekik ezért, hiszen a szervezésben nyújtott segítségük
nélkül, illetve a programokra látogatók nélkül nem lenne ilyen
színes községünk kulturális élete – zárta gondolatait a könyv-
táros.

dj

A disznótoros vacsora résztvevői.

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •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
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A átszelő, Ba-Csesztreget
jánsenye felé tartó főútvonal
teljesen felújított belterületi
szakaszát adták át a közel-
múltban. pol-Czupi Magdolna
gármester a beruházás kapcsán
elmondta, nagy lépés ez a
község életében, hiszen közel
két kilométeres útszakaszról
van szó, valamint egy szaka-
szon zárt rendszerű vízelve-
zetést is kialakítottak. Ez utób-
bi rendezett, városias képet ad
a településnek, a későbbiekben
pedig a két nagy ipari mun-
káltatóhoz vezető kerékpárút
kialakításához is alkalmas.

– Az ipartelepünknél, illet-
ve a műemlék tájházunknál
nagyobb esőzés idején vissza-
térő gondot jelentett a csapa-
dék elvezetése, most ez a
probléma kiküszöbölésre került.

Nagy lépés Csesztreg életében
– Hogyan illeszkedik ez az

útfelújítás a község egyéb
fejlesztéseibe?

– Nevezhetném első lépés-
nek is, hiszen ugyancsak az
iparterületnél a két nagy cég-
gel szemben már elkezdődött a
buszforduló és parkolóhely, ki-
alakítása, ennek kiépítése lesz
egy következő feladat.

Az eseményen jelen volt
Vigh László országgyűlési kép-
viselő, aki kérdésünkre vála-
szolva kiemelte, a kormány
mintegy százmilliárdos útfej-
lesztési támogatásról döntött
az egész országban, ebből a
megyére ötmilliárd jutott,
ezekből történnek meg a jelen
felújítások.

– Egy olyan településen
vagyunk, ahol a felújítás Cseszt-
reg belterületi útját érintette,

mintegy 600 millió forint ér-
tékben – hangzott Vigh László
sajtótájékoztatójában. – Azért
is fontos ez a beruházás, mert
ritka dolog, hogy egy község
két nagy munkáltatóval is ren-
delkezzen, és a következő lé-
pésben a cégek megközelítését
kell megoldani, akár autóbu-

szos, akár kerékpáros formá-
ban, megállóhely, illetve for-
duló és parkolóhelyek kialakí-
tásával. Amikor ez elkészült
már elmondható, Csesztreg
olyan komoly infrastruktúrával
rendelkezik majd, amire az
egész térség büszke lehet.

dj

Balról Vigh László, Czupi Magdolna és Mórocz József.

A szokásoknak megfele-
lően az év utolsó napján Hor-
váth László Lenti polgármes-
tere látogatást tett a szolgá-
latban lévő tűzoltóknál, rend-
őröknél, mentőknél és a köz-
ponti orvosi ügyeletnél.

A szilveszteri látogatás al-
kalmával a polgármester újév

Szilveszteri látogatás

alkalmából köszöntötte a je-
lenlévőket, valamint megkö-
szönte a szolgálatot teljesí-
tőknek, hogy az ünnep idején
is vigyázzák a térség és a vá-
ros lakóinak biztonságát,
ahogy azt egyébként egész
évben is teszik.

(d)

Fotónk a katasztrófavédelem- tűzoltóság aulájában készült.

Amolyan karácsonyi ajándéknak is felfogható, hogy az ün-
nepek előtt megtörtént az önkormányzat udvarának térkö-
vezése.

– Önerőből sikerült megvalósítani az 1,2 millió forintos
beruházást – mondta lapunknak pol-Liszjákné Babolcsai Erika
gármester. – Igényesebben, szebben, a mai kor igényeinek
megfelelően próbáltuk kialakítani, emelve ezzel a falukép
színvonalát. Esztétikusabb, rendezettebb kép tárul a faluban
élők és a turistaként érkező vendégek elé. Fontos az itt élők
igényeinek kielégítése is.

Karácsony közeledtével hagyomány, hogy a falubelieket
meghívják egy közös ebédre, amit műsorral kötnek össze. Idei
vendégük a Lentiből érkezett banda volt,Félkótás Citera
amely emlékezetessé tette a délutánt. A műsor második részé-
ben az együttes vezetője, , a Lenti Rendőr-Dányi József
kapitányság bűnmegelőzési főelőadója tartott rövid ismertetőt a
faluban élőknek, hogy milyen módon tudják megvédeni
értékeiket.

– Mindenki élénk érdeklődést mutatott a téma iránt. A foly-
tatásban közös beszélgetés következett, jó hangulatban telt az
összejövetel – zárta a polgármester asszony.

Térkövezés Lendvajakabfán
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Tűzifával támogatta a la-
kásfenntartási támogatásban
részt vevő és igényt beadó
családjait község ön-Rédics
kormányzata. Soós Endréné
polgármester asszonyt kérdez-
tük egyéb részletekről a té-
mában:

– A települési önkormány-
zatok szociális célú tűzifa tá-
mogatás összegéből valósí-
tottuk meg programunkat,
összesen 46 m tüzelő állt a3

rendelkezésünkre. Ügyesen el-
készített sablonnal mértük ki
a családoknak egyenként a

Tűzifával támogatták a családokat
1,84 m tűzifát, melyet aztán3

25 családnak osztottunk ki.
Azok a rászoruló családok
kaphattak ebből, akik lakás-
fenntartási támogatásban ré-
szesültek és beadták az igé-
nyüket a tüzelőre. Bár a szél-
sőséges téli időjárás még el-
kerülte vidékünket, remé-
nyeink szerint ezzel a támo-
gatással egy kis tartalékot ké-
pezhetnek a rászoruló csa-
ládok a keményebb hidegekre
– zárta tájékoztatóját Soós
Endréné.

dj

Napirenden a kórházak működése
A Zala Megyei Közgyűlés ülésén történt

Dr. Halász Gabriella és dr. Brünner Szilveszter adott tájékozta-
tást a két kórház működéséről.

Dr. Pál Attila (jobbról a második) mondott köszönetet a két
kórháznak.

A múlt évi utolsó ülésén elsőkéntZala Megyei Közgyűlés dr.
Brünner Szilveszter Kanizsai Dorottya Kórház, a főigazgatója
adott tájékoztatást a képviselőknek az intézmény működéséről és
fejlesztéseiről. Elmondta, hogy közel megyei kórházi feladatokat
ellátó nagy városi kórházként működnek 490 finanszírozott
ággyal és olyan diagnosztikai háttérrel, amely messze túlmutat
egy városi intézmény lehetőségein. Kiemelte, hogy a számukra
elérhető uniós pályázati lehetőségeket kihasználva mintegy 6
milliárd forint összegű fejlesztést tudtak megvalósítani az elmúlt
időszakban. A gazdálkodást illetően elhangzott, hogy az intézet
működési eredménye negatív volt, mivel a folyamatos költség-
növekedéssel nem tudott lépést tartani a finanszírozás emelke-
dése. A helyzet megoldása érdekében 2017. második felétől össze-
tett gazdálkodás javító intézkedéscsomagot vezettek be, melynek
eredménye már érezteti hatását. További cél a fekvőbeteg
forgalom optimalizálása, ezen belül az egynapos sebészeti ellátás
arányának növelése, valamint a krónikus ágyak kihasználásának
maximalizálása. Kiemelte, hogy a jövőben is fenn kívánják
tartani azt a magas színvonalú szakmai munkát, amely napjaink-
ban is jellemzi a kórházat.

Ezt követően a műkö-Zala Megyei Szent Rafael Kórház
déséről és fejlesztéseiről tájékozódott a közgyűlés. Dr. Halász
Gabriella főigazgató elmondta, hogy mindennapi munkájukat a
2015 óta érvényes stratégiai tervük szerint végzik, az elért ered-
ményeket és a kitűzött célok helyességét évente felülvizsgálva.
Elhangzott, hogy a kórház szerződött ágyszáma 1.016, melyből
22 fekvőbeteg osztályon 700 aktív és 316 krónikus ágy kapa-
citáson látja el a betegeket. Kiemelt célként tekintenek a kar-
diológia, szívsebészet, érsebészet és a rehabilitációs szolgál-
tatások fejlesztésére, a daganatos betegségek diagnosztikai és
terápiás lehetőségeinek bővítésére, valamint a minimál inva-
zív/egynapos beavatkozások fejlesztésére. Az éves betegfor-
galom évek óta 40.000 körüli fekvőbeteg ellátását és 750-780
ezer közötti járóbeteget jelent.

Az eredményeket illetően kiemelte, hogy javult az ágy-
kihasználtságuk, a fejlesztéseknek köszönhetően bővült az
egynapos beavatkozások köre, de további eszközbeszerzésekre
van még szükség. A szakdolgozók körét illetően általános or-
voshiányról nem beszélhetünk esetükben, de néhány szakmá-
ban kritikus hiánnyal küzdenek, illetve néhány osztályon ked-
vezőtlen a korösszetétel. Ugyanakkor eredménynek tekint-
hető, hogy az idei évben valamennyi kilépő egészségügyi
dolgozót pótolni tudtak. A humánerőforrás fejlesztése érdeké-
ben tanulószerződést kötöttek szakképzésben résztvevő ta-
nulókkal, valamint a gyakorlati oktatás színvonalának emelése
érdekében önálló gyakorlatvezetői munkakört hoztak létre,

valamint folyamatban van erre irányuló EFOP projekt is az
intézményben.

A gazdálkodást illetően elhangzott, hogy a takarékos gazdál-
kodásnak, a bevezetett intézkedéseknek és a konszolidációs
támogatásnak köszönhetően megszűnt a nagy összegű szállítói
tartozásállomány, s ma a kórház minden számláját időben ki
tudja már egyenlíteni. A fejlesztésekről szólva elhangzott, hogy
2015-2018. között több mint 9 milliárd forintot tudtak pályázati
források bevonásával eszközbeszerzésre fordítani, valamint szá-
mos felújítást valósítottak meg épületeiken is. A közeljövő egyik
legfontosabb feladata a rendelőintézet felújítása, valamint a kró-
nikus belgyógyászat végleges elhelyezése a pózvai telephelyen.

Dr. Pál Attila elnök a közgyűlés nevében köszönetet mondott
a két kórháznak a magas színvonalú betegellátásért, amelyet a
megye lakosságának egészsége érdekében végeznek.

A következőkben a közgyűlés módosította 2018. évi költség-
vetését, valamint jóváhagyta 2019. évi belsőellenőrzési tervét és
elfogadta a következő félévre szóló munkatervét. (Forrás: Zala
Megyei Közgyűlés)

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
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Hagyományaiknak megfe-
lelően Mikulás- és Karácsony-
napi klubdélután keretében
találkozott legutóbb a Lenti Szép-
korúak Civil Szervezet tagsá-
ga. , a szervezetBarta Ödönné
vezetője érdeklődésünkre el-
mondta, jó hangulatú, kelle-
mes délutánt töltöttek el együtt,
ilyenkor alkalom adódik az el-
múlt év élményeinek feleleve-
nítésére és a klubélet tervez-
getésére is:

– Évről-évre találkozunk így,
az ünnepek előtt, visszaemlé-
kezünk az év közös élménye-
ire, a kirándulásokra, sikeres
programjainkra – részletezte
Barta Ödönné. – Szinte a tel-
jes tagság eljött a klubfoglal-

Együtt hangolódtak az ünnepekre

kozásra, ahol zsíroskenyér-parti
várta a társaságot és pályázati
támogatásból egy-egy csomag
szaloncukorral is megleptük a
tagokat. Ilyenkor már tervez-
getjük további programjainkat
is, az új évben Pákozd, Szé-

kesfehérvár lesz kirándulá-
sunk úti célja, a tagság pedig
már január elején találkozhat a
pótszilveszterünkön, majd a
farsangi és a nőnapi mulatsá-
gunk következik.

dj

Autóutak építése, színház-
felújítás, új kórházi szárny lét-
rehozása, szállodaépítés, to-
vábbá vasúti és repülőtéri fej-
lesztés is szerepel a Zala me-
gyében idén elkészülő vagy
induló, összesen több száz mil-
liárd forint értékű beruhá-
zások között, amelyekről Zala
megye és a zalai megyeszék-
hely vezetői közösen tartottak
január 8-án évindító sajtótá-
jékoztatót.

Vigh László, Zalaegerszeg
térségének fideszes országgyű-
lési képviselője, a Zalaeger-
szegen épülő járműipari teszt-
pálya miniszteri biztosa arról
beszélt, hogy a mintegy 45 mil-
liárd forintos, önvezető jármű-
vek vizsgálatára is alkalmas
tesztpálya kivitelezése jelen-
leg 50 százalékos készültsé-
gen áll. Az ehhez is kapcso-
lódó, 170 milliárd forintból meg-
valósuló M76-os okosút ki-
vitelezése is elindult tavaly
ősszel.

Január végére befejeződik
a Zala Megyei Szent Rafael
Kórház új, sokáig félkész szár-
nyának 2,3 milliárd forintból
megvalósuló építése. A múlt
év végén pedig kormányha-
tározat jelent meg arról, hogy
255 millió forintot fordíthat a
város a Hevesi Sándor Szín-
ház mintegy hárommilliárd
forintra tervezett korszerűsíté-
sének tervezési feladataira.

Az építkezés éve lesz 2019 Zalában

Balról Balaicz Zoltán, Vigh László, dr. Sifter Rózsa és dr. Pál
Attila.

Dr. Sifter Rózsa, Zala me-
gyei kormánymegbízott az alap-
feladatok ellátásán kívüli ter-
vekről azt mondta: több száz
millió forintból Zalaegerszegen
kettő, Nagykanizsán három,
Keszthelyen pedig egy kor-
mányhivatali épület energetikai
korszerűsítését indítják el, de va-
lamennyi zalai épületük kli-
matizálását szeretnék később
megoldani. Zalaegerszegen ezzel
egy időben az állam kezébe ke-
rülhet a közúti vizsgabázis ma
még vegyes tulajdonú ingatlanja,

amelynek szintén tervezik a fel-
újítását.

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyűlés elnöke fogalmazta
meg, hogy az előkészület és a
tervezés évei után az idei már
az építkezések esztendeje lesz a
megyében. Az M76-os még zaj-
ló építkezése mellett a harmadik
negyedévre befejeződik ugyanis
az M70-es autóút kétszer kétsávos
autópályává történő bővítése,
ami Nagykanizsa térségének is
új fejlesztési lendületet adhat.

Még az idén szeretnék el-
készíteni a Zalaegerszeg és a
szlovéniai Lendva között újjá-
építeni tervezett vasútvonal határ-
ig tartó szakaszának engedélyes
és kiviteli terveit. A megye ren-
delkezésére álló 23 milliárd fo-
rint európai uniós forrás vidéki
településeket érintő infrastruktu-
rális fejlesztései mellett ugyanak-
kor a Zalában jelentős szerepet
játszó gyógyfürdők Kisfaludy-
programból megvalósuló beru-
házásait is kiemelte.

Balaicz Zoltán (Fidesz-
KDNP), Zalaegerszeg polgár-
mestere szólt a 13 milliárdos
összegből tervezett új logiszti-
kai központ és konténertermi-
nál beruházásáról, amelyet ha-
marosan kormányhatározat erő-

síthet meg. A Mol zalai fino-
mítója márciusban mintegy há-
rom-milliárd forintos bővítést
indít, amellyel a gumibitu-
men-termelést kívánják meg-
négyszerezni.

Hamarosan átadják a 600
millió forintból megvalósított
korszerű, 180 férőhelyes „mun-
káshotelt”, szeptemberre pedig
várhatóan elkészül az egykori
Balaton Szálló kínai beruházó
által elvégzett korszerűsítése. A
belvárosi, egykori Megyei Műve-
lődési és Ifjúsági Központ épü-
lete helyén pedig négycsil-
lagos konferencia- és üzleti ho-
tel építése kezdődik, a tervek
elkészítésére 200 millió forin-
tot kapott a város.

A Modern városok prog-
ram beruházásai közül a bel-
városi Kvártélyház és a botfai
kastélyépület renoválása, vala-
mint az Alsóerdőre tervezett
szabadidős komplexum kivi-
telezése is elindulhat ebben az
évben. A mintegy 9,5 milliárd
forintos költségűre tervezett
új uszoda és strand kivitelezői
szerződését pedig már ezen a
héten aláírják, így ennek az
építése is rövidesen indul –
jelezte a polgármester. (Forrás:
MTI)

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj
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A PROFECTIO Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Lenti Város Önkormányzatának megbízásából
„Öt termék” címmel ötletpályázatot hirdet. A felhívás célja a „GardEN” projektben
meghatározott öt termékhez – illatos bodza, a gyógyító hajdina, az erdő-mező virágai, az
orchidea, valamint a tündérkert – és az energia témakörhöz kapcsolódóan a térség
népszerűsítésére, a létrejövő termékcsomagok marketingjéhez alkalmas ajándéktárgyak
létrehozása, amelyek megfelelnek a mai igényeknek és alkalmasak arra, hogy az ide látogatók
számára ajándékként átadhatók és/vagy megvásárolhatók legyenek.

Az ajándéktárgyakra ötlet pályázatot benyújtani 3 kategóriában lehet:
1. kategória: élelmiszernek minősülő ajándéktárgy (pl. tea, lekvár stb.)
2. kategória: kézműves (non food) termék (pl. játék, használati tárgy stb.)
3. kategória: grafika, festmény, rajz, stb. amely elhelyezhető valamilyen ajándéktárgyon

Pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be az elsősorban a GardEN projekt területén foglalkozásszerűen vagy
műkedvelő szinten kézművességgel, népművészettel, iparművészettel, helyi termék előál-
lításával foglalkozó természetes személyek, szellemi szabadfoglalkozású alkotók, egyéni
vállalkozók, társas vállalkozók (pl. Bt., Kft.), nonprofit gazdasági társaságok, szakkörök,
alkotó közösségek, egyéb művelődési formában dolgozó csoportok és a pályázatra felkért
alkotók, akik a pályázati felhívásban leírtak szerint készítik el a pályázati anyagukat.

Az ajándéktárgy ötletek értékelését szakmai zsűri végzi, a beérkezett pályamunkákat a
projektpartnerek képviselői véleményezik!

Kategóriánként az I.-III. helyezett pénzdíjban részesül!

Részletes pályázati felhívás és dokumentáció elérhető a www.lenti.hu oldalon az Önkor-
mányzat/Hirdetmények, rendeletek, határozatok, pályázatok menüpont alatt a Pályázatok pont
alatt az alábbi linken:
http://www.lenti.hu/index.php?aktiv=onkormanyzat_dokumentumtar&nyelv=hu&id=317

Benyújtás módja és helye:
Az ajándéktárgy ötleteket a pályázati adatlap és a nyilatkozat kitöltésével kell benyújtani
elektronikusan, személyesen vagy postai úton a következő címre: Róka Bernadett,
projektmenedzser Lenti Város Önkormányzata, 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4.

Információ kérhető:
Kovács Tünde, ügyvezető, telefon: 06-30/452-6164, e-mail: kerkavolgykincsei@gmail.com

BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE: 2019. január 24., 14 óra

Az ötletpályázat SI-HU 163 azonosítószámú, az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program  Nyílt Pályázati
felhívásának keretében támogatott Határon átnyúló idegenforgalmi hálózat, apró csodák régiójának kialakítása a turisztikai„

központokon kívüli kínálat fejlesztésével című (továbbiakban rövid cím: GardEN)” program keretében valósul meg.

„ÖT TERMÉK” AJÁNDÉKTÁRGY ÖTLETPÁLYÁZAT FELHÍVÁS
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Külsősárdon méltó módon
tartották a karácsonyi ünnep-
séget, melyen a település lakó
vettek részt. Köszöntötték a

község lakóit és külön a nyug-
díjasokat.

Közös vacsorával és vidám
beszélgetéssel folytatódott az est.

Ünnep Külsősárdon

A nyugdíjasokat is köszöntötték.

Még tavaly decemberben
került megrendezésre a Lenti
Arany János Általános Iskola
és AMI tornatermében a II.
korcsoportos teremlabdarúgó
diákolimpia városi döntője,

Aranyos siker a diákolimpián

melyen négy csapat mérte ösz-
sze tudását – tájékoztatta la-
punkat alpol-Drávecz Gyula
gármester, az iskola tanára.

– A torna az iskola Miku-
lás Kupája is egyben. Az első
helyen az Aranyos diákok vé-
geztek, így ők képviselték a
várost, városkörnyéket a me-
gyei döntőben, melynek ugyan-
csak mi leszünk a házigazdái.
– tette hozzá Drávecz Gyula.

A csapat eredményei:
Arany – Zalakaros 2-1, Arany
– Zalalövő 3-2, Arany – Zeg.
Landorhegyi 3-3, Döntő:
Arany – Nk. Kőrösi 0-5,

dj

Felső sor: Györe László edző, Viló László Péter, Farsang
Benjamin, Sárközi Rikardó, Czakó Ákos, Joós Dávid, Drá-
vecz Gyula edző, Alsó sor: Főr Patrik, Galovtsik Mirkó,
Becze Viktor, Markó Zsombor, Rohrer Ádám.
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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.

Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról

100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény

Akció a
Sári Fotónál

Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117

E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com


