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A azSzilvágyért Egyesület
EFOP-1.5.3-16-2017-00069
„A humán szolgáltatások fej-
lesztése a Lenti járásban”
című projekt keretében 20
alkalomból álló főzőklub fog-
lalkozást valósít meg Szilvá-
gyon a kultúrház konyháján.

A foglalkozásokon pénte-
kenként 10-14 fő részvé-
telével hagyományos paraszti

ételektől a modern kornak
megfelelő egészséges ételekig
változatos menüsor készül.
Ízelítőül egy menü: nyírségi
gombócleves, töltött cukkini
zabpehely bundában, rizzsel,
farsangi fánk.

Az elkészített ételeket a
csapat közösen fogyasztja el.
A főzőklubot Lengyel Tamás
szakács vezeti.

Változatos menüsort készítenek a résztvevők.

Főzőklub Szilvágyon

A tavalyi sikeres rendezvény után az idén is nagyszabású az
Ultimate Strongman – 105 kg Team World Championship – erős
ember világbajnokság helyszíne lesz a Lenti Termálfürdő és a
Termál Hotel Balance. A világbajnokság részleteiről szóló tájé-
koztatón először polgármester köszöntötte aHorváth László
sajtó képviselőit:

– Ez a sportesemény kiváló alkalom lesz arra, hogy élőben
láthassanak egy világbajnokságot az idelátogatók és Lenti város
polgárai. Ez egy kiemelt rendezvény, amely egy könnyűsúlyú
páros világbajnokságot jelent, és biztos vagyok benne, hogy jó
pár sportcsatorna élőben és felvételről is tudósít majd az ese-
ményről. Bízunk benne, nem csak a sportot sikerül majd népsze-
rűsíteni a kétnapos versenyen, hanem városunk turisztikai vonz-
erejét is növeljük ezáltal, lehetőség lesz Lenti szolgáltatásait be-
mutatnunk.

Kutfej Attila, a Lenti Gyógyfürdő ügyvezető igazgatója a
sajtótájékoztatón kiemelte: egyrészt fontos, hogy házigazdája

Világbajnokság lesz a Lenti Termálfürdőben

A sajtótájékoztató résztvevői, balról Darázs Ádám verseny-
igazgató, Gadó András, Horváth László és Kutfej Attila.
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Az elmúlt hetekben
minden helyi lakos kéz-
hez vehette a lenti
programokat tartalma-
zó új füzetet. A meg-
újult külsőről és a belső
tartalomról Horváth
László polgármester tá-
jékoztatott.

– Teljesen új formá-
tummal jelent meg Len-
ti várossá nyilvánításá-
nak 40. évfordulója

Megjelent a lenti programfüzet

tiszteletére a programfüze-
tünk. Reményeink szerint
könnyebben lehet tájékozódni
a programok között és bízunk
abban, hogy minden korosz-
tály talál benne érdekes aján-
latokat. Színekkel is meg van-
nak különböztetve az egyes
helyszínek, például a gyógy-
fürdő programjai kékkel, a
lenti Nyári esték programjai
sárgával vannak jelölve. Kö-
zel százötven program talál-

ható a füzetben, az összeál-
lítást alapos egyeztetés előzte
meg, megkerestük az egyesü-
leteket, civil szervezeteket,
hogy minél több eseményre
fel tudjuk hívni a figyelmet.
Az idén nagyobb koncerteket
is szervezünk, fellép többek
között az Ismerős Arcok, a
Csík zenekar, a nagykanizsai
fúvós és az Orff ütős együttes
– hangzott a sajtótájékoztatón.
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A programfüzet: új külső, színes tar-
talom.

Tőzike fesztivállal és a
gasztroudvar átadásával bővült
Lentiben a Helyi Értékek Háza
kínálata és egyben a turisztikai
szolgáltatások köre is. A Gyógy-
helyünk Lenti Egészségturisz-
tikai Közalapítvány által szer-
vezett eseményen először Vigh
László országgyűlési képviselő
köszöntötte a megjelenteket:

– Nagyon sok kinccsel ren-
delkezünk, és ezekből csak ke-
veset mutatunk meg a világ-
nak. Ma ezen próbálunk segí-
teni, hiszen minden, ami ránk
jellemző, ételeink, italaink,

Tőzike fesztivál és gasztroudvar átadás

szokásaink, az épített és termé-
szetes környezetünk megfi-
gyelhető itt a Helyi Értékek
Házánál.

A megnyitón Horváth Lász-
ló, Lenti polgármestere tájé-
koztatott az új létesítmény
szerepéről:

– Ez a helyszín korábban a
város egyik meghatározó helye
volt, többféle funkciót is betöl-
tött. Volt itt helyőrségi szolgá-
lat, óvoda, alkotóház, aztán
2014-ben nyílt meg a lehető-
ség a teljes felújításra. Jelenleg
a Helyi Értékek Házaként mű-

ködik, benne a múzeum bemu-
tatható tárgyaival. A további
fejlesztéseket megvalósítva ad-
juk át most a gasztroudvar
újabb épületegyüttesét. A fe-
dett pavilont már birtokba vet-
ték a civil szervezetek, most
kibővül ez a tér ezzel az épü-
lettel, a benne rejlő szolgál-
tatási lehetőségekkel és a meg-
nagyobbított fedett külső résszel.

Az eseményen került sor az
„Öt termék” ajándéktárgy ötlet-
pályázat nyerteseinek díjazására:

1. kategória: élelmiszernek
minősülő ajándéktárgy (pl. tea,
lekvár stb.):

1. helyezett - Jasmina Pas-
sero Sotošek, Passero Csoko-

ládémanufaktúra (Szlovénia,
Tešanovci) termék: 4 töltött cso-
koládé praliné/bonbon, amely
a pozitív energiákat szim-
bolizálja.

2. kategória: kézműves
(non food) termék (pl. játék,
használati tárgy stb.):

1. helyezett - Lilijana Lu-
kač (Szlovénia, Murska So-
bota) termék: virágékszerek.

3. kategória: grafika, fest-
mény, rajz, stb. amely elhe-
lyezhető valamilyen ajándék-
tárgyon:

1. helyezett - Károlyfi Zsó-
fia és Palaics Eszter grafikája
(Lovászi), termék: Bodzás für-
dősó grafika.

Az ünnepélyes szalagátvágás pillanata.

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

lehet a fürdőkomplexum egy
ilyen világesemények, más-
részt a médiumok által egy
olyan célközönséghez is eljut-
hat a fürdő és szálloda híre,
akik egyéb úton nem talál-
koznának Lenti nevével.

– A sportturizmus egy ki-
emelt célterületünk, bízunk
abban, hogy más sportágak
képviselői is méltónak tartják
majd a lenti szolgáltatásokat
egyéb világversenyek meg-
rendezésére – hangsúlyozta az
igazgató. – Természetesen so-
kat teszünk majd ezért, hogy
látszódjon hol is zajlik ez a vi-
lágverseny, reményeink szerint
a tavalyihoz hasonló érdeklő-
dés kíséri ezt az eseményt.

A 2019. július 13-14 kö-
zött megrendezésre kerülő
erős emberek versenyről Ga-
dó András technikai vezető
közölt további részleteket:

– A versenyszámokat min-
dig igazítjuk az adott ország
favorizált hagyományaihoz,
de az alap erősember verse-
nyek, mint a kamionhúzás,
koffercipelés, rönknyomás, kő-
golyó emelés szerepelnek majd
a programban. A versenyek a
termálfürdőben és az itt talál-
ható parkolóban zajlanak
majd, csapatvilágbajnokság-
ról, páros versenyről beszé-
lünk, ahol egy-egy versenyző
testsúlya nem haladhatja meg
a 105 kg-ot. Számításaink
szerint tíz ország versenyzői
vesznek részt a világbaj-
nokságon, Szerbia, Szlovákia,
Magyarország (két csapat-
tal), Kanada, Németország,
Oroszország, Anglia képvi-
selőit várjuk és mivel a vi-
lágszövetség igen fiatal, tit-
kon várunk a tavaly regiszt-
rált Amerikából is verseny-
zőket.

Világbajnokság lesz a Lenti Termálfürdőben
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Olsvai Imre, a legfiatalabb Kodály tanítvány, népzenekutató
szavait idéztük (egy minősítés alkalmával mondta), amikor több
száz fellépő közül ilyen dicséretben részesítette a Csesztregi Pá-
vakört. S méltón ehhez a bírálathoz, immár ötödik alkalommal
nyerte el a pávakör a közelmúltban a Vass Lajos Nagydíjat.

– Kétévente mehetünk egy ilyen szintű minősítésre, ahol a
mi részünkről a folyamatos magas szintű munkáról, a népdal-
kincsünk ápolásáról kell meggyőznünk a zsűrit – tette hozzá a
csodálatos eredmények eléréséhez , a pávakörMolnár Ferencné
vezetője. – Az andráshidai elődöntő után jutottunk el Sümegre,
majd a közel száz csoportos döntőn mérettük meg magunkat Bu-
dapesten legutóbb. Természetesen itt már több kategóriában ver-
senyeztek a résztvevők, külön vették az ifjúsági kategóriát és a
felnőtt korcsoportot.

– Egy minősítést el lehet érni, ám megtartani az igazi
kihívás…

– Pontosan erről van szó, azt a munkát, amit a pávakör tagjai
évtizedek óta végeznek, ilyen szinten is elismerik. Hetente pró-
bálunk, minden kedden összejövünk, és elmondhatom, minden
szempontból egy összeszokott „brigádot” alkotunk. A névnapo-
kat együtt ünnepeljük, feleségeket beszervezve kirándulunk nya-
ranta, tehát egy olyan nyolcfős társaságról beszélhetek, amelyre
méltán büszke vagyok.

– Hogyan lehet ehhez a nyolc főhöz alkalmazkodni, amikor
szereplések tömkelegének kell megfelelni?

– Az említett létszám ahhoz képest, hogy korábban tíz-ti-
zenketten voltunk, kötelez bennünket, hiszen a megszólalás te-
kintetében, a szóló ének és kórushang megköveteli az említett
részvételt. Férfiak alkotják a gárdát, így alakult ez ki évtizedek
alapján, betyár-, bor -és katonadalok alkotják a repertoárunkat,
hiszen ezekben szólalunk meg igazán. Komoly szervező munka
kell, hogy mindenki szabaddá tegye magát a szereplés idő-
pontjára.

– Mi a titka egy ilyen folyamatos, magas szintű előadásnak?
– Elsősorban a dalok összeállításában van a lényeg, a táj-

egységre jellemző népdalokat megfelelő sorrendbe kell állítani,
a szólóénekek, kérdés-felelet, játékossá, változatossá teszi az
előadást. Két tagunk is van, aki szólót énekel, hárman pedig tö-
kéletesen együtt énekelnek, minden tekintetben, a többiek pedig
szépen hozzák a dallamot.

– A címben már idéztük Olsvai Imre szavait. Hogyan érték el
ezt a kiemelést?

„Katonadalokat a csesztregi férfiak tudnak énekelni!...”

– Kiderült, hogy a tagság zöme valóban volt annak idején ka-
tona. Tudják mi az a fegyelem, bajtársiasság és ilyen múlttal a
katonadalok éneklése tőlünk igencsak hitelesen hangzik.

– Hogyan illeszkedik ez a legutóbbi elismerésük a többi, egyéb
sikereik közé?

– Úgy gondolom, a KÓTA (Magyar Kórusok Országos Szö-
vetsége) díjaink az Arany Páva Díj hat alkalommal(!) Népek Tán-
ca, Zenéje Fesztivál, Katonadal Fesztivál, Millenáris Feszti-
válokon elért eredményeink, és a jelen díjunk, az ötödik al-
kalommal elért Vass Lajos Nagydíj megmutatja, mit tud ez az egy-
szerű kis társaság elérni. A tagság esztergályosokból, lakato-
sokból, munkásemberekből áll, alapvetően minden zenei kép-
zettség nélkül és nagyon büszkék arra, hogy ilyen szinten is meg-
mérettetik magukat. Ötven évesek leszünk nemsokára, meg-
fogadtuk, akkor még kiteszünk magunkért – jómagam harminc
éve vezetem a pávakört, - aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a
továbbiakban.

– Ez egy kicsit szomorú végszó.
– Igen, sok mindent elérhetünk, csodálatos élményeket adva

a pávaköri tagságnak, de mit lát ebből a nézőközönség, vagy
hallgatóság? Meg tudja-e ítélni egy kívülálló, milyen komoly
munka van egy-egy ilyen eredmény mögött? A mai napig ma-
gunkat kell reklámoznunk, jelezni hol, mit értünk el, mert a nagy
többség újságolvasói, televíziós vagy internetes ingerküszöbét
egy ilyen helyi teljesítmény nem éri el.

dj

A Csesztregi Pávakör egy hazai szereplésen a művelődési
házban.

Negyedik alkalommal szer-
vezett tekeversenyt a Lovászi
Olajbányász Nyugdíjas Klub
Egyesület Tóth Károlyné, ve-
zetésével. A klubelnöktől meg-
tudtuk, találkozójuk immár nem-
zetközivé nőtte ki magát, hiszen
barátaik érkeztek a szomszédos
Szlovéniából, Kobilje-ből.

– Helyi, csesztregi, lenti
klubokból hívjuk meg sport-
délutánunkra barátainkat, a ba-
rátságos találkozó az idén ki-
egészült a szlovéniai vendége-
inkkel – részletezte a klubelnök.
– Mint minden alkalommal,
most is ügyesen be kellett osz-

Közel ötvenen versenyeztek
tanunk a versenyzőket, hiszen kö-
zel ötven fő volt a résztvevők szá-
ma, így aztán a négy klubból tíz
női és tíz férfi páros versenyzett.

Eredmények. Női csapat: 1.
Kobilje, 2. Lenti, 3. Lovászi, 4.
Csesztreg. Férfi csapat: 1. Len-
ti, 2. Lovászi, 3. Csesztreg, 4.
Kobilje.

Győzteseket egyéniben is
hirdettek. Az első helyezett: Jor-
danics Gáborné a (Lovászi) és
Hermán Imre (Lenti Civil Nyug-
díjas Klub).

A kellemes sportdélután vacso-
rával, baráti beszélgetéssel zárult.

(d) A verseny résztvevői.
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Kercsmár István polgár-
mester értesítette lapunkat ar-
ról, hogy elkészült és elfoga-
dásra került a település 2019-
20 évekre vonatkozó Start-
munka mintaprogram pályá-
zata. A polgármestert a pályá-
zat tartalmáról kérdeztük:

– Két témakörről szól a pá-
lyázatunk, az egyik a hagyo-
mányos mezőgazdasági szán-
tóföldi és fóliás zöldség- és
gyümölcstermesztés, a másik

Elkészült a Startmunka mintaprogram Reszneken

a helyi sajátosságokra épülő
program, amely termékfeldolgo-
zást és az ehhez kapcsolódó épít-
kezések befejezését tartalmazza.

– Hogyan oszlik meg a rá-
fordítható összeg a progra-
moknál?

– 10 millió forint jut a me-
zőgazdasági programra, 8,2 mil-
lió forint a fejlesztésekre, 4,5
millió forint pedig a termelés
beindítását szolgálja. A fejlesz-
tések közül a mezőgazdasági

tételben egy személy– és teher-
szállító eszköz beszerzése való-
sulhat meg mintegy 6 millió fo-
rint értékben, továbbá egy bak-
háthúzó gép, amely a termelés
minőségét fokozza, egy tolólap
és egy fűnyírókasza beszerzése
történik meg. A ráépülő prog-
ramban nemcsak a közmunkát,
hanem az egész falut szolgálják
az elvégezhető munkák, így be
tudjuk fejezni a feldolgozó épü-
letegyüttes külső munkálatait.
Ez új tetőcserepet kapott, külső
színezés és a bejárati udvar ki-
alakítása történik meg. Ebben a
programban egy 250 m -es fól-2

iasátor felépítésére is lehető-
ségünk nyílik, illetve egy 750
m -es parkoló kialakítása is2

megtörténhet a temetőnél. Fon-
tos kiemelnem, hogy a külső
színezésnél tartalmaz a pályá-
zat munkadíjat, így folyama-
tos munkavégzésre nyílik le-
hetőségünk a már említett me-
zőgazdasági munka mellett.

– Hány főt érint a munka-
program?

– Helyből tizennyolcat, a
környező településekről to-
vábbi tizenkettőnek tudunk fo-
lyamatos munkát biztosítani.
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A feldolgozó épülete.

Helytörténeti vetélkedőt (képünkön) szervezett Lenti város
40 éves jubileuma tiszteletére a . A városCivil Nyugdíjas Klub
nyugdíjas szervezeteit érintő programról elnökCsászár Dezső
tájékoztatott:

– Volt-e valamilyen előzetes kiírásuk, illetve hány csapat je-
lentkezett a versenyre?

– Négy nyugdíjas klub jelzett vissza indulóként, a városi
idősügyi tanács, a Szépkorúak Civil Szervezete, a Gyalogló
Idős Klub és a rendező nyugdíjas klubunk. A feladatok össze-
állításában a Lenti Városi Könyvtár és a Helyi Értéktár Bizott-
ság munkatársai segédkeztek, egyben ők alkotják a zsűrit is.

– Milyen érdekességet emelne ki a feladatok közül?
– Népdal felismerési versenyünk lesz például, ahol külön pon-

tot ér majd, ha a csapat elő is tudja adni a művet. Helyi ételek
alapanyagait is fel kell ismerni a versenyen, és az is plusz pont,
ha tudják melyik ételhez használatos az az összetevő.

A vetélkedő végeredménye: 1. Civil Nyugdíjas Klub, 2.
Gyalogló Idős Klub, 3. Szépkorúak Civil Szervezete, 4. Idős-
ügyi Tanács.

(d)

Vetélkedő a 40 éve város Lentiről

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Lenti és Vidéke

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

Hirde
ssen

nálu
nk !
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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.

Sok éves hagyomány, hogy ilyenkor év elején meg-Nován
szervezik az előző évi szőlőtermésből készült borok versenyét

a novai és környékbeli gazdák részére. Idén február 23-án

délután került sor a helyi művelődési otthonban a bormustrára.

Áprily-Kovács Krisztina Sabján Kittiés borszakértők, valamint

Lendvai Jenőné polgármester által alkotott zsűri elé 34 bor-

minta vonult fel, ebből 9 vörös, 23 fehér és 2 rozé is szerepelt.

A szakembereken kívül a közönség is értékelte a 2018. évi

szőlőtermésből készült borokat.

A szakértők elégedettek voltak a minőséggel, a borkezelést

is megfelelőnek ítélték. Kizárásra okot adó körülményt idén

sem talált a zsűri. A fehérborok esetében a következő eredmé-

nyek születtek: 3 arany, 11 ezüst, 7 bronz és 2 oklevél minő-

sítés. A vörösboroknál 3 arany, 4 ezüst, 2 bronz minősítés szü-

letett. A rozé borok is jól szerepeltek, mindkettő ezüst minő-

sítést kapott. A minősítések tükrében egyértelműen javuló ten-

dencia állapítható meg, amely mindenképpen dicséri a gazdák

odafigyelését, igényességét.

A hagyományoknak megfelelően a közönség is értékelte a

bemutatott bormintákat. Idén is megválasztották a falu borait. A

címet fehér-, illetve vörösboraCzigány Béla Weiland Miklós
nyerte el. A közönségdíj mellett elnyerték annak a lehetőségét

is, hogy indulhatnak a megrendezésre kerülőDobronhegyen
borversenyen a „Göcsej bora” cím elnyeréséért.

A göcseji borversenyt az elmúlt nyáron első alkalommal

rendezték meg, ahol novai siker született. Vörösborok kategó-

riájában Weiland Miklós 2018-ban közönségdíjas zweigelt bora

nyerte el az elismerő „Göcsej bora” címet. Ugyancsak arany

minősítést kapott a másik közönségdíjas, fehér-Andrics János
bora. Gratulálunk a szép eredményekhez!

Borverseny Nován

34 minta került a zsűri elé.

Egyedi költségvetési támo-

gatás keretében 8 millió forin-

tot nyert községMagyarföld
fejlesztési feladatainak ellátá-

sára. Az összeget útépítésre

fordították, a és aTemető Zrí-
nyi utca teljesen új burkolatot

Szilárd burkolatú utcák Magyarföldön

kapott. Ezt a beruházást adták

át február 26-án délelőtt Ma-

gyarföldön.

Kállai Csaba polgármester

köszöntötte or-Vigh László
szággyűlési képviselőt, mi-

niszteri biztost, a közeli tele-

pülések polgármestereit, vala-

mennyi megjelentet. A beszá-

molóból megtudtuk, hogy a

tervet át kellett alakítani (a

Bem utca burkolatát már javí-

tották), ezt a hatóságok elfo-

gadták, így kaphatott a Temető

utca és a Zrínyi utca teljesen új

burkolatot. Lakossági kérésre

a utcában útszélesítéstJókai
hajtottak végre, a gépkocsik

már szilárd talajon biztonsá-

gosan parkolhatnak. A megva-

lósításhoz Magyarföld 2,5 mil-

lió forint önrészt biztosított.

Konszolidációs pénzből meg-

valósult a temetőkerítés építé-

se. Ebben az esetben az 1,5

milliós támogatáshoz 500 ezer

Ft önrész kellett. Kállai Csaba

elmondta, hogy új ravatalozót

szeretnének építeni, illetve ter-

vezik a Bem utca teljes fel-

újítását.

Vigh László országgyűlési

képviselőtől megtudtuk, hogy

rövidesen indulnak a Magyar

Falu Program pályázatai.

– A helyiek még nem min-

dig értékelik a falusi lét elő-

nyeit. Pedig, ha biztosított az

infrastuktúra, a falusi élet több

előnnyel, mint hátránnyal jár –

mondta a miniszteri biztos, aki

maga is falun él.

A rövid ünnepség után a

helyiek fogadáson látták ven-

dégül a megjelenteket.

A képen balról jobbra: Tüske Róbertné jegyző, Vigh László,
Kállai Csaba, Kulcsár Béla, a kivitelező cég ügyvezetője, Avas
Szilvia önkormányzati képviselő.

Sikeresen pályáztak a felújításra
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ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Az ütemterv szerint zajlik a Zalai

Innovatív foglalkoztatási paktum

megvalósítása. Ennek keretében
két konferenciára is sor került a
közelmúltban. Előbb – január 24-én
– a ésZalaegerszegen kis közepes

(KKV) vállalkozások, majd – február
14-én – aNagykanizsán mikrovállal-

kozások vezetői, képviselői hallgat-
hattak meg hasznos és tartalmas
előadásokat. Tájékoztatást kaptak
többek között a pályázat előreha-
ladtáról, a 2019. évi támogatási le-
hetőségekről, a magyar-horvát ha-
táron átnyúló pályázati programról,
a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány vállalkozásfinanszírozási
tevékenységéről és a szakképzési
lehetőségekről.

A projekt eddigi tapasztalatairól
Pácsonyi Imrét, a Zala Megyei Köz-
gyűlés alelnökét kérdeztük, aki egy-
ben a paktum Irányító Csoportjának
elnöke is.

– A megyei – akárcsak a megyei
jogú városok és járások alkotta –
projekt időarányosan jól teljesíti az

elvárt indikátorokat. Még nem tar-
tunk félidőnél, de már 50 százalék
felett van a bevont létszám (a ter-
vezett 630-ból 335). Ha részleteiben
is megvizsgáljuk ezt a számot, azt
tapasztaljuk, hogy a foglalkoztatás,
önfoglalkoztatás, képzés és szolgál-
tatás területén is jobban állunk idő-
arányosan a tervezettnél.

– A célcsoportokat tekintve

miként alakulnak a bevonási

arányok?

– Az 50 év felettieknél kimagasló
a bevontak aránya, ami azért is ör-
vendetes, mert ennél a korcsoport-
nál nem könnyű az elhelyezkedés.
Kiemelném, hogy 73 fő olyan inaktív
ügyfél került bevonásra a program-
ba, aki nem szerepelt a munkaügyi
szervezetek látókörében. Lényeges
a felhasznált költségek megoszlása
és nagysága. Bérköltségre, bértá-
mogatásra közel 200 millió forintot
fordítottunk. Örvendetes, hogy a
munkahelyhez jutottak 70-75 száza-
lékát a támogatás lejártát követően
is foglalkoztatják.

Pácsonyi Imre kedvező adatokról számolt be.

Tervek szerint alakulnak a bevonások a Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktumba

Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:

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

Februárban töltötte be 90.
évét Vidóczy Ferencné, Teri
néni, a szentgyörgyvölgyi Idő-
sek Otthonának lakója, akit
Varga Zsuzsanna polgármester
köszöntött ebből az alkalom-
ból. Teri néni 7 éve él az

Szépkorú köszöntése Szentgyörgyvölgyön

otthonban, szerető gondosko-
dásban. Az otthonnak nem ő a
legidősebb lakója, hanem a 97.
évét betöltött , akiRórer József
2011 óta él itt. Rajta kívül még
négy gondozott töltötte be a 90.
életévét.

Szentgyörgyvölgy település
legidősebb lakója Gaál Ist-
vánné, Margit néni, aki február
végén volt 92 éves. Mind-
annyiuknak jó egészséget kí-
vánunk!

A 27 személyes szent-
györgyvölgyi Idősek Otthona
2001-ben nyílt meg, az addig

Varga Zsuzsanna polgármester köszöntötte az ünnepeltet.

Fotó: Tóth Eszter JuditFotó: Tóth Eszter Judit

tsz központként szolgáló épü-
letben. Legutóbbi felújítása
2016-ban történt, BM-es pá-
lyázat keretében. A pályázat és
az önrész 16 millió forintos
összegéből a belső terek fel-
újítása és a külső nyílászárók
cseréje valósult meg.

(VZs)

A helyi idősek otthonában látogatták meg
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A Zalaegerszegi Tankerületi Központ tájékoztatja a

tisztelt olvasókat az EFOP-4.1.2-17 „Iskola 2020” Közne-

velési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátrány-

kompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás meg-

teremtése érdekében pályázati felhívás, az EFOP-4.1.2-

17-2017-00107 azonosítószámú projekt keretében meg-

valósuló Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola épü-

letének és helyiségeinek felújításáról, energetikai kor-

szerűsítéséről.

Célja a közösségi terek, a mindennapos testnevelés

infrastrukturális és eszköz feltételeinek, egyes művészeti

ágak, a tehetséggondozás és a hátránykompenzáció

biztosításához szükséges termek és speciális eszközök

fejlesztése.

Megtörténik az épület homlokzatának hőszigetelése, a

tető hő- és vízszigetelése, és az intézmény környeze-

tében a csapadékvíz elvezetés.

Tantermek, szaktantermek (informatikai termek, nyelvi

labor, természettudományos szaktantermek, rajzterem),

mozgáskultúrához (tánc, néptánc) terem, fejlesztő termek

kialakítása, iskolai könyvtár terének megújítása.

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló

fejlesztésnek köszönhetően akadálymentesített mosdók

és lift beüzemelésére is sor kerül. A 759,76 millió forintos

vissza nem térítendő európai uniós fejlesztést az Európai

Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásával sikerül

megvalósítani.

A projektről bővebb információt a http://kk.gov.hu/

zalaegerszeg oldalon olvashatnak.

Zalaegerszegi Tankerületi Központ

SAJTÓKÖZLEMÉNY

a Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola

infrastrukturális fejlesztésének megkezdéséről
Európai uniós támogatás segítségével 197,31 millió
forint vissza nem térítendő támogatást nyert Lenti
Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program keretén belül, az „Inkubátor-
házak fejlesztése” (TOP-1.1.2-16-ZA1) című pályázati
felhívásra beadott „A lenti Inkubátorház megújítása”
című, TOP-1.1.2-16-ZA1-2017-00001 azonosító számú
pályázata.

A projekt konzorciumi formában valósul meg:
– konzorciumvezető: Lenti Város Önkormányzata
– konzorciumi tag: Lenti és Vidéke Fejlesztési

Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

A projekt célja a korszerűtlen inkubátorház fejlesztése,
amely kiterjed az épület megközelíthetőségének, minősé-
gének és üzemeltetési körülményeinek javítására, vala-
mint az épületben nyújtott inkubációs jellegű szolgál-
tatások körének, eszközeinek és minőségének fejlesz-
tésére.
A projekt elemei: Az inkubátorház megújítása, energe-
tikai korszerűsítése, inkubációs funkciót ellátó közös tér
kialakítása, akadálymentesítés. Az inkubátorház környe-
zetének fejlesztése: 32 beállót magában foglaló parkoló
építése, „C” típusú elektromos járműtöltő létrehozása, a
telekhatáron belüli alapinfrastruktúra (közműcsere, járda,
út) kiépítése.

A fejlesztés eredményeként 1 új és funkcionalitásában
jelentősen fejlesztett közösségi, inkubációs tér kerül ki-
alakításra, valamint iparfejlesztési jellegű inkubációs szol-
gáltatásokhoz szükséges eszközök - plotter, 3D nyom-
tató, projektor - kerülnek beszerzésre. Az akadálymen-
tesítés során lift és mozgáskorlátozottak számára is al-
kalmas mosdó készül. Felújításra és korszerűsítésre ke-
rülnek az épület belső terei is. Az épület megközelít-
hetőségét gyalogos járda, valamint a parkolót a Deák
Ferenc utcával összekötő bekötőút építése segíti.
A fejlesztés hatására az inkubátorház legalább 12 induló
vállalkozás fejlődéséhez kíván hozzájárulni, akik többsé-
ge az inkubációs időszak lejárta után is eredményesen
működik, megélhetést biztosítva minimum 10 fő számára.

További információ kérhető:
Filo Gabriella projektmenedzser
filogabi@freemail.hu
+36-30/520-7649

A pályázat azonosítószáma: TOP-1.1.2-16-ZA1-2017-00001
A megítélt támogatás: 197.312.003,- Ft
Várható fizikai befejezés: 2019.11.30.
KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI
UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TÁMOGATÁST NYERT LENTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A TOP-1.1.2-16-ZA1
AZONOSÍTÓ SZÁMÚ KONSTRUKCIÓBAN BENYÚJTOTT PÁLYÁZATA
2019.02.19.
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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

Immár a nyolcadik alka-
lommal szervezte meg hagyo-
mányőrző disznóvágását a ré-
dicsi Kertbarát Kör Egyesület.
Egyéb tudnivalókról Gaál Ká-
roly egyesületi elnök számolt
be lapunknak.

– Korábban még nem volt
akkora „sláger” a disznóvágás,
mint manapság, ezért is kezd-
tük el annak idején, hagyo-
mányteremtő programként. Még
falun is megfigyelhető, hogy
egyre kevesebb helyen tarta-
nak, vagy vágnak disznót, ná-

Hagyományőrző disznóvágás Rédicsen

lunk a közösséget összeko-
vácsoló szerepe is van ennek a
programnak.

– Mennyiben őrzik a ha-
gyományos módokat, gondolok
itt a felbontásra, helyi jellemző
ételek elkészítésére?

– Egyedül hurkát nem töl-
tünk, de a jellemző káposztát
megfőzzük és a pecsenye is az
asztalra kerül. Ilyenkor a bel-
sőséget a vért, tüdőt, májat el-
készítjük a disznóvágásban
segédkezőknek, a sülthúsnak
valót pedig négyen-öten haza-

visszük és az esti vacsoráig
megsütjük és tálaljuk.

– Mi lesz a többi most fel
nem használt hússal?

– A pünkösdi főzésnél, év-
záró rendezvényünknél és a
kirándulásnál is fel tudjuk
használni a maradékot.

– A program közösségi jel-
legét már kiemelte beszél-
getésünkben!

– Nagyon jó hangulatú egy
ilyen összejövetel, persze a
tagság több alkalommal is ta-
lálkozik, de a feleségekkel
együtt ritka a közös program.
A vacsorára az asszonyokat is
várjuk, saját borainkat kóstol-
juk a finomságokhoz, egy-egy
nóta is elhangzik, tehát igazi
kikapcsolódást jelent ez az est.

(d)

Hagyományos, szalmával történő pörzsölés…

Horváth Ottóval, Zalabaksa polgármesterével a falu költség-
vetésének elfogadása után ültünk le és beszélgettünk a meg-
valósítandó tervekről, induló beruházásokról.

– Három nyertes pályázattal rendelkezünk, az egyikből a
település északi oldalán futó járda felújítását tervezzük. Ez a
tétel körülbelül 13 millió forintot tesz ki, és a szerződéskötés
időszakában áll a projekt. A következő pályázatunk konzor-
ciumban lett sikeres, a hozzánk tartozó négy településsel közö-
sen egy gépbeszerzésről szól, traktor és felszerelései (hóeke,
mulcsozó, rézsűkasza és sószóró) kerülnek átvételre. Reméljük,
hogy még az idén munkába tudjuk állítani, nem is egyszerű
feladat traktorost találnunk erre az erőgépre. A legnagyobb
volumenű beruházásunk az önkormányzati hivatal épületének
felújítása, amely energia racionalizációs pályázatunk eredménye,
nyílászárók cseréje, hőszigetelés, új kazán beépítése fog megtör-
ténni. A most induló Faluprogramban is részt veszünk, várjuk a
kiírásokat, itt elsősorban a Csesztreg felé vezető átkötő út
felújítását tervezzük, amely igencsak forgalmas szakasz, iskolá-
sok és munkába járók egyaránt használják. Korábban, orvosi
rendelőnk pályázatát visszaadtuk, a bekerülési költségek maga-
sak lettek volna, az épület állaga nagyobb beavatkozást igényel.

– Milyen terveik vannak még?
– Az óvoda felújítása lenne még fontos feladat. Itt egy „ösz-

vér” épületünk van, a Kolping Gondozási Otthonnal osztozunk
az ingatlanon. Jó lenne átadni a teljes épületet, de ehhez az
óvodát kellene „kivenni” az épületből, az újhoz pedig komoly
összeg kellene. Ebben a kérdésben még keressük a megoldási

Rangsorolják a feladataikat…

lehetőségeket. Leader pályázataink is vannak, itt a település, az
ifjúsági szervezet, a sportegyesület hasznára szeretnénk fordítani
a megpályázott mobilszínpad és hangosító berendezés, illetve
kaszálógép, kispad-nézőpad eszközöket. Önkormányzatunk en-
nél a lehetőségnél a temetők rendbetételére pályázott, a czupi
temetőnél a ravatalozó környékét szeretnénk rendbe tenni, járda
kialakításával. A zalabaksai temetőnél hosszanti irányban 3
méter széles utat építenénk ki a könnyebb megközelítést segítve
ezzel, valamint itt is szükség van a ravatalozó és térsége meg-
nagyobbítására.

Végül összefoglalójában Horváth Ottó megemlítette, hogy
hagyományos programjaikat, (idősek köszöntése, családi nap,
fogathajtó verseny, búcsú) is rendre betervezték.

dj

Az önkormányzati hivatal…



HIRDETÉS

10 201 .9 márciusLenti és Vidéke



Lenti és Vidéke2019. március 11

Közéleti havilap

Kiadó-fõszerkesztõ:
Ekler Elemér
Szerkesztõség:

8901 Zalaegerszeg,
Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.

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

Kiadja:
Zalatáj Kiadó

Készült:
Göcsej Nyomda Kft.;

Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./Fax: (92) 316-783

ISSN 1585-3411

Lenti és

Vidéke

Az akció a megjelenéstől a készlet erejéig érvényes.

Lenti Város Önkormányzata
és a Honismereti Egyesület
Lenti szervezésében tartottak
megemlékezést a közelmúltban
a Kommunista Diktatúrák Ál-
dozatai Emléknapján. Az ese-
ményt alpolgár-Drávecz Gyula
mester nyitotta meg:

– A Magyar Köztársaság
Országgyűlésének 2000-ben ho-
zott határozata értelmében
tartjuk a Kommunista Dikta-
túrák Áldozatai Emléknapját

Százmillió is lehet az áldozatok száma…

február 25-én. Kovács Bélát, a
Független Kisgazdapárt fő-
titkárát 1947-ben ezen a napon
a kommunistákkal szembeni
kiállása miatt a szovjet ható-
ságok – teljes mértékben jog-
ellenesen – a képviselői men-
telmi jog ellenére letartóztatták
és a Szovjetunióba hurcolták. A
politikus letartóztatása és fogva
tartása az első lépés volt azon
az úton, amelynek során a
kommunista párt kiiktatta az

ellenszegülőket és így haladt a
totális egypárti diktatúra kiépí-
tése felé. A kommunizmus fe-
kete könyve becslések és levél-
tári kutatások alapján száz-
millióra teszi a kommunizmus
áldozatainak számát szerte a
világban.

Az alpolgármester végül
egy friss adattal is szolgált a
kazahsztáni elhurcoltakról, ki-
derült, hogy a témában tartott
konferencián egy magyar teme-
tő felkutatásáról tájékoztattak,
így az egymillióra tehető ma-
gyar elhurcoltak száma még
tovább nőhet.

A megemlékezés előadója
dr. Kovács Attila, a ljubljanai
Nemzetiségi Kutatóintézet fő-
munkatársa volt, aki „A mura-
vidéki magyarság a sarló és a
kalapács árnyékában” címmel
tartott előadást.

– A muravidéki magyarsá-
got is érték atrocitások, külön-
böző sérelmek az 1945-ös kom-
munista hatalomátvételtől kezd-
ve és az ezt követő jugoszláv és
szovjet, Tito, illetve Sztálin
között kirobbant vitában. A
Hrastovec-i internálásban pél-

dául több mint ötszáz főt (zö-
mében időseket, nőket, gyer-
mekeket) hurcoltak el a tizen-
hét magyarlakta településről,
olyanokat, akiknek férfi hoz-
zátartozóját már korábban in-
ternálták. Tizenöt személy ha-
láláról tudunk, akik a tábor
körülményei, vagy hazajövete-
lük után annak következménye-
ként hunytak el. A partizánok
hatalomátvételekor bírósági íté-
letek, kivégzések is történtek,
ezek számát tekintve még nem
rendelkezünk pontos adatokkal.
Az említett nagyhatalmi Kom-
inform vita következményeként
például a határhoz közeli Pe-
tesháza lakosságát is kiköltöz-
tették, olaj-és robbanás ve-
szélyre hivatkozva, ami nem
volt más, mint bizalmatlanság
az itt élők és olajiparban dol-
gozók ellen. Ugyanerre az idő-
szakra tehető a magyar és ju-
goszláv „kémháború”. Megem-
líthetjük még az 1956-os ese-
ményeket, hiszen a muravidé-
kiek sok magyar menekülőt fo-
gadtak be ekkor, tudnunk kell,
ezt az akkori hatalom folyama-
tosan figyelemmel kísérte. Ki-
emelném, éppen az az időszak
hozta el aztán a megbékélés
politikáját, amikor a jugoszláv
hatalom belátta, másképpen
kell a magyar kisebbséggel
bánniuk, és ez egyfajta pozitív
diszkriminációt jelentett az itt
élőknek – hangzottak a fő-
munkatárs gondolatai.

A rendezvényen Szekeres
Frigyesné versmondó műkö-
dött közre, majd ,Simon Márta
a szervező egyesület elnöke
zárszavával fejeződött be a
megemlékezés.

Jobbról Simon Márta elnök, dr. Kovács Attila főmunkatárs,
Drávecz Gyula alpolgármester.
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