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Gondoskodás az idősekről és a környezetről
Rangos elismerésekben részesült Lenti

Idősbarát Önkormányzat
Díjban részesült Lenti. Az elismerést nemrég vette át dr.
Kásler Miklós emberi erőforrás minisztertől Horváth László polgármester az idősek
világnapja alkalmából a Pesti
Vigadóban megtartott ünnepségen. Szintén október elején a
Virágos Magyarország Környezetszépítő Versenyen pedig
miniszterelnöki díjban részesült a település.
Második alkalommal nyerte el Lenti az idősbarát önkormányzat díjat, az elismerés mellé kapott egy millió
forintot a szépkorúakkal kapcsolatos területen használják fel.
– Lentiben a lakosság több
mint 15 százaléka 65 év feletti
– mondta Horváth László. –

Az elöregedő lakosság miatt
kiemelt figyelmet kell fordítani az idősekre és számba kell
venni azt is, hogy a fiatalok
elvándorlásával nő az egyedül
élő idősek száma, akik egészségi állapotuk miatt rendszeres
orvosi ellátásra szorulnak, kiszolgáltatottabbak, ezért előbb
válhatnak bűncselekmények áldozatává is. Az idős, de még
aktív lakosságot ösztönözzük a
civil szervezetek munkájába
való bekapcsolódásra. Ennek
teret adnak a minden településrészen elérhető művelődési
házak. Szorgalmazzuk az idősügyi szervezetek, időseket
összefogó kezdeményezések
aktív működését. Az önkéntesség az egyik könnyen megvalósítható módja annak, hogy
az idősebb korosztály tagjai

A példamutató gondoskodást és környezetszépítést díjazták.

Gáspár Lívia és Horváth László az elismerésekkel.

aktív szerepet vállaljanak a
közösség életében, ezáltal
megtalálva helyüket a társadalomban.
Gáspár Lívia önkormányzati képviselő, a Kolping Gon-

dozási Központ vezetője azt
hangsúlyozta, hogy az idősek
otthonában gondozást nyújtanak az időseknek, emellett
szociális alapszolgáltatásokat
biztosítanak a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben
önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó
problémáik megoldásában. Ilyen
alapszolgáltatás az étkezés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
nappali ellátás az idősek
klubjában.
A Virágos Magyarország
Környezetszépítő Versenyen a
városban zajló munkát, a zöld
területek gondozását régiós Év
települése díjjal is jutalmazták,
legutóbb pedig miniszterelnöki
díjban részesült Lenti. Az elismerést a városközpont és a
külváros, a városrészek zöldfelületeinek rendezettségével,
a település arculatát meghatározó, különlegesen formázott, egyedi megoldású virágágyasok és a környezettudatos
kertészeti megoldások alkalmazásával érdemelte ki.
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Megújul a Gyöngyvirág utca Lentiben
Közel 35 éves múltra tekint
vissza Lentiben a Gyöngyvirág
utca megépítése és az emlékek
szerint elmaradt egy aszfaltréteg az útról, tekint vissza az
építkezésre az utcában lakó
Héra József képviselőjelölt.
– Aztán az évek alatti
igénybevétel, majd a foltozások
miatt mára szinte használhatatlan állapotba került az utunk.
Lenti Város Önkormányzatának döntése alapján kerül most
felújításra a Gyöngyvirág utca,
szegélyezéssel, kellő alapozással és aszfaltozással. Mindez
kb. 50 millió forintba kerül az
önkormányzatnak. Várhatóan
október végén kerül átadásra a
felújított út az itt lakók és a
használók nagy örömére. Helyi
kivitelező, a Zalaroad Kft. végzi a munkát, folyamatosan

egyeztetve a lakókkal a felújítás menetét. Ez utóbbi nagyon
fontos, hiszen az itt élőknek
tudniuk kell, hogy mikor kell a
személygépkocsijukkal esetleg
máshol parkolniuk, mikor építik ki az egyes felhajtóknál a
beállásokat. Ebben jómagam is
megpróbálok segíteni az itt lakók nevében. Elmondhatom,
hogy nagy türelemmel kezelik
a lakók ezt és nagy várakozás
előzi meg az átadást – mondta
Héra József.
Az említett várakozást igazolja, hogy a képviselőjelölt
tervei szerint egy utcaszentelő
parti rendezésére is sor kerül
az átadáskor. Megtudtuk még,
hogy további felújítási tervek készültek a közelben lévő Tompa
Mihály utca és az Arany János
Iskola parkolójának felújítására.

Héra József: – Folyamatosan egyeztettük a lakókkal a felújítás
menetét.

Közterületi parkoló – átadás előtt
Komoly előkészítő munka előzte meg Lentiben a Bottyán
János utca parkolójának megépítését. Dr. Fekete Zoltán képviselőjelölt a beruházás kapcsán kiemelte, hogy lakossági fórumon tájékoztatták a lakókat az építkezés menetéről, illetve
meghallgatták a kialakítással kapcsolatos véleményeket is.
– Nagyon fontos volt számunkra, hogy olyan parkoló kerüljön kialakításra, amely megfelel az itt élőknek, biztonságossá
teszi a közlekedést és parkolást – tette hozzá dr. Fekete Zoltán.
– A parkoló létesítése bruttó 30 millió forintba került, aszfalt
burkolattal ellátott szakasszal csatlakozik a Bottyán János utca
keleti oldalán az utcához. A kialakított merőleges várakozóhelyek 2,5 m szélesek, 5 m méter mélységgel, ami kényelmessé
teszi a parkolást. A mozgáskorlátozottak kialakított parkoló
nagyobb, 5,5 m hosszú és 3,6 m széles. Összesen 37 db térkő
burkolattal ellátott várakozóhely és egy db mozgáskorlátozottaknak szolgáló parkoló került kialakításra.

Dr. Fekete Zoltán a Bottyán úti parkolónál.

www.zalatajkiado.hu
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Felújított járdaszakaszokat adtak át
Előtérben a biztonságos közlekedés
Lentiben, a Petőfi utca nyugati szakaszán lévő, kétoldali
felújított járda átadására került sor a napokban. A munkálatairól
Drávecz Gyula képviselőjelölt számolt be lapunknak.
– Az itt lévő Napsugár Családsegítő és Gyermekjóléti Központ épületének átadásával, a III. és IV. számú rendelő felújításával és most a járdaszakasz átadásával teljessé vált a város ezen
részének rehabilitációja, melyre 200 millió forintot fordított az
önkormányzat. Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2014-2019-es ciklusprogramjában megfogalmazta, hogy a település önkormányzati út és járdahálózatát folyamatosan felújítja,
a hiányzó járdaszakaszokat megépíti meghatározott ütemterv
alapján a rendelkezésre álló források leghatékonyabb kihasználásával. Ennek megfelelően a Lenti, Petőfi utca (Lenti 59/7,
1221, 61/2, 1219 hrsz-ú ingatlanokon) – Petőfi u. – Kossuth u.
közti szakasz – északi és déli oldalán lévő járda felújítására
került sor sárga színű térkővel, amely látványában illeszkedik a
művelődési központ környékén már megszokott térburkolattal. A
projekt tartalmazta még a Petőfi utca 4. szám alatti társasházhoz
vezető, a Lenti 59/7 hrsz-ú ingatlanon lévő feltáró út burkolatának és csapadékvíz elvezetésének felújítását is, továbbá akadálymentessé vált a rendelő megközelítése és újabb parkolóhelyek kialakítására is lehetőség nyílt. A felújítás összege itt
meghaladta a bruttó 22 millió forintot.
– Milyen járdaszakaszokat érintenek még a felújítások?
– Lenti, Alkotmány utca – Akácfa utca és Zrínyi Miklós utca
közti szakaszának – nyugati oldalán lévő járda burkolat felújítását is elvégeztük, melynek átadása ugyancsak megtörtént. A
kivitelező a meglévő, rossz állapotú járdaburkolat bontását követően, 290 m hosszúságban, 1,60 m szélességben végezte el a járdaburkolat felújítását. Új megerősített útalap2 készítésével és kerti szegély megtámasztással összesen 464 m felületen készült új,
sárga színű térkő burkolat. A kivitelezési munkák során külön figyelmet fordítottak az ingatlanok előtti kapubejárók szintbeli
csatlakozására megfelelőségére. Ez a munkát összesen bruttó 11
276 127 Ft összegből valósította meg az önkormányzat részben
pályázati forrásból, amelyhez 35 % önerőt biztosított. Ugyan-

Drávecz Gyula a Petőfi utcában, az akadálymentesített rendelői bejáratnál.

csak ebben az időszakban újult meg a Kossuth Lajos út – Akácfa
út –régi temető keleti oldala közti szakaszának – déli oldalán
lévő járda burkolata. Itt 260 m hosszúságban, 1,60 m szélességben végezte el a járdaburkolat felújítását a kivitelező, több
helyen kiemelt, a szükséges helyeken süllyesztett,
valamint kerti
2
szegély megtámasztással összesen 416 m felületen készült új,
sárga színű térkő burkolat. A kivitelezéssel érintett szakaszon a
közműaknák szintbe emelését, valamint szükség esetén a közmű
fedlapok cseréjét is elvégeztük. A kivitelezési munkát összesen
bruttó 11 663 025 Ft összegből valósította meg az önkormányzat
részben pályázati forrásból, amelyhez ugyancsak 35 % önerőt
biztosított. Kiemelném még, hogy mindemellett útfelújítási munkálataink is folytatódtak, jelenleg is zajlik a Bárszentmihályfa–Mumor városrészek közötti útszakasz teljes felújítása. Természetesen kiemelt feladatként kezeljük a város többi járdájának,
járdahálózatának felújítását a biztonságos gyalogos közlekedés
biztosítása érdekében.

Víz- és szennyvíz rendszer rekonstrukciója
A tervek szerint folytatják a fejlesztéseket

Czigány Ádám számolt be a Jókai úti fejlesztésről.

Lentiben a folyamatosan zajló út- és járdafelújítási munkák,
illetve a csatornahálózat fejlesztése során nemrég a Jókai úton is
megvalósult a víz- és szennyvíz rendszer rekonstrukciója, illetve
ezt követően az út helyreállítása, aszfaltozása. Tavaly megújult a
Bethlen és Thököly utca, idén pedig a Jókai út következett.

Mindenről Czigány Ádám, a Le-Ko Kft. projektvezetője tájékoztatta lapunkat.
– A vízvezeték építése során nem csak a Jókai úton, hanem a
Gyűjtő és Bethlen, illetve a Jókai utcák közötti szakaszon is
megvalósult a gerincvezeték cseréje és a mai kor kívánalmainak
megfelelő, korszerű rendszert építettünk ki, amire 45 háztartás
csatlakozik rá, és hat darab hosszúoldali házirákötés cseréje is
megvalósult – mondta Czigány Ádám. – Ezenkívül kiépítésre
került egy föld feletti tűzcsap, és a Jókai út - Gyűjtő út kereszteződésében egy tolózár beépítése történt meg, mely által már
szakaszolható a hálózat és üzemzavar esetén ezen városrész ivóvíz ellátása megoldott.
Czigány Ádám továbbá azt is közölte, hogy a szennyvízhálózat építése során kijavítottak a szakemberek a Jókai úton két
kontrás gerincvezetéket, valamint megvalósult tizenöt darab
szennyvízakna szűkítő és nagy teherbírású fedlap cseréje belső
aknafelújítással együtt.
– A Jókai út építése során a meglévő alépítmény hidegremixes technológiával stabilizálásra került, majd ezt követően
egy rétegben öt centiméteres vastagságú aszfalt került beépítésre
mintegy 450 méter hosszúságban. A munkálatok végén pedig az
útpadkák a meglévő kapubejárókhoz és a zöld területekhez lettek
igazítva. Szeretnénk folytatni a fejlesztéseket a város ezen részén, jövőre a Fűz utca felújítását kívánjuk megvalósítani.
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Az illegális szemételhelyezés ellen
Kamerarendszer működik Lentiben

Horváth László és Ferenczi Róbert Lenti-hegyen a felső
buszfordulónál található hulladékgyűjtőt ellenőrizte. A kamerarendszer üzemeltetésével remélhetőleg eltűnik az illegális
hulladék .

Közterületi térfigyelő kamerarendszer működik Lentiben szeptembertől az illegális
szemételhelyezés megelőzése érdekében. Ehhez kapcsolódva együttműködési megállapodást kötött a „Zöldkommandó” járőrszolgálatára vonatkozóan a város önkormányzata, a Lenti Hulladékgazdálodási Kft., a Lenti és
Térsége Polgárőr Egyesület, a
Lenti Polgárőr Egyesület és a
városi rendőrkapitányság. A
zoldkommando@lenti.hu
címen, illetve a 92/351-379,
vagy a 06-20/273-5516-os
telefonszámokon keresztül a

környezetvédő programba a lakosság is bekapcsolódhat.
Összesen, két ütemben, 12
kamerát helyeznek el a város
több pontján. Szeptember 16-ig
egy került Lentihegyen az Előhegyi úti víztározóhoz, négy a
városi művelődési központ
környezetében lett elhelyezve,
kettő a piactéren. November
29-ig kikerül egy Lentihegyen a Harangláb-Budahegyi, egy a Harangláb-Csiboda
úti kereszteződésbe, illetve egy
Máhomfahegyre a Szőlőhegy utcába, egy-egy pedig
az Akácfa-Bethlen, illetve a
Vörösmarty - Átkötő utcák ke-

reszteződésbe a hulladék-gyűjtőkhöz.
A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére a rendőrség
útján van lehetősége az önkormányzatnak. A rögzítőegység a
kapitányságon található, a kamerák által közvetített képek
megfigyeléséről és az adatok
megfelelő tárolásáról, informatikai adatbiztonságáról a rendőrség gondoskodik, a rögzített
felvételekhez csak a rendőrök,
polgárőrök férnek hozzá.
A hulladékgyűjtőkhöz városszerte tájékoztató táblákat helyeznek el a szabályos hulladékelhelyezés módjáról. Ferenczi
Róbert, a Lenti Hulladékkezelő
Kft. gazdálkodási vezetője erről külön tájékoztatott.
– Szelektíven elhelyezhetők
a csomagolási műanyag és fém
hulladék, például az ásványvizes, üdítős PET palackok lapítva, elöblített joghurtos és tejfölös poharak, műanyag zacskók, fóliák, PP és HDPE jelzésű kozmetikaiszeres flakonok
kiöblítve, alumínium italdobozok, alufólia, fém konzerves doboz, zárókupakok, a papír termékek, illetve a fehér üveg és
színes csomagolási üveg. Nem
gyűjthetők szelektíven a műanyagok közül a játékok, fogkefe,
vegyszeres, zsíros flakonok, kazetta, ételmaradékkal szennyezett konzervdobozok, szennyezett papírok, műanyag borító,
indigó, faxpapír, használt egész-

ségügyi papírok, pelenka. Az
üveghulladékok közül pedig az
ablaküveg, tükör, villanykörte, neoncső, szemüveg, hőálló
üvegtál, porcelán, kerámia, orvosságos üveg. A gyűjtőedények
mellé hulladék nem helyezhető el, amennyiben telített a
gyűjtőedény, azt telefonon jelezzék. Lentiben a hulladékgyűjtő udvarban térítésmentesen leadható a csomagolási
műanyag, papír, csomagolási
üveg, zöld, elektronikai és veszélyes, használt étolaj, gumiabroncs (4 db), lom hulladék
(100 kg-ig), alkalmanként, de
nem adható le háztartási hulladék. A hulladékgyűjtő udvar
október 16-tól március 15-ig
hétfőtől péntekig 8-16, szombaton 8-15 óráig, március 16tól október 15-ig hétfőtől szombatig 7 és 18 óra közt tart nyitva.
A közterületi szemetelés sújtható helyszíni bírsággal, de
feljelentést is tehet a hatóság.
Első esetben maximum 50, a
másodikban 150 ezer forintra
is büntethetik a szabálytalankodót. A lakossági hulladék közterületen való elhelyezésére is
előbbi eljárás vonatkozik, míg
a veszélyes hulladék – például
maradék falfesték – zöld területen történő elhelyezése esetén akár 5 év börtön is kiszabható. A kamerák felvételeit a
rendszer 5 nap után törli, a
szabálysértésről készülteket viszont az eljárás lejártáig őrzik.

Maradandó beruházások Lentikápolnán
Az elmúlt 16 év során olyan
maradandó beruházások készültek el, mint a kerékpárút, a Kápolnai út, a Petőfi tér, a Dankó
utca felújítása és a közelmúltban
kultúrházunk teljes felújítása
– emlékezett vissza a beruházások sorára Vatali Ferenc képviselőjelölt:
– Három forrásból állt össze
a beruházás 70 milliós összege, a vidékfejlesztési program,
az EFOP, és az önkormányzat
13 millió forintos önrésze tette lehetővé a felújítást. Lentikápolna városrész példaértékű
a közösségi munka tekintetében. Az itt lakók évtizedeken
keresztül olyan műsorokat állítottak össze, mely a városvezetésnek is feltűnt, mindezért
Lenti Város Kultúrájáért kitüntetésben is részesültünk.

A felújítás során megvalósult egy hőtechnikai beruházás, amely a nyílászáró cseréktől a födém és a homlokzat hőszigetelését is tartalmazta. Korszerűvé vált a fűtés, napkollektoros rendszer is beépítésre került. Megújult belülről is a kultúrház, a közösségi funkciókat
ellátó terek újultak meg, kialakításra került egy akadálymentesített mosdó is, valamint a kultúrház felszerelései, technikai berendezései is újak lettek. Idősek
napja, nőnapi, karácsonyi rendezvényeink teltházas érdeklődés
mellett zajlanak, de ballagási ünnepségek, akár temetési tor megtartására is igénybe veszi a lakosság a ház szolgáltatásait. Az
említett korábbi beruházások külön is több tízmilliós összeget
jelentenek az itt lakók számára,

Szalagátvágás utáni pillanatok, jobbról Vatali Ferenc.

kultúrházunk például még a kilencvenes években volt utoljára felújítva, ráfért a csinosítás. Termézetesen további terveink is van-

nak a fejlesztések, felújítások
tekintetében, például egyeztetések folynak az orvosi rendelőnk felújítására vonatkozólag.
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Az értékeit védő, fejlődő Lentiszombathely
Megújul a 18. századi harangláb

Helyszíni egyeztetés a lentiszombathelyi harangláb felújításáról.
B-J Berke Tamás műszaki munkatárs, Gáspár Lívia önkormányzati képviselő, Németh László, a kivitelező Németh-Fa Kft. ügyvezetője, Horváth László polgármester és Polák István kivitelező.

Lentiben, a lentiszombathelyi városrészben a 18. században emelt harangláb felújítása is megvalósul.
– Az egy-, két-, három- és
négyoszlopos, nyitott és zárt
szoknyás, karcsú, magas harangházas lábak többféle változata közül a legszebbek
egyike a lentiszombathelyi városrészben látható – kezdte
Gáspár Lívia. – A településrész temetőjének bejáratánál
hatalmas méretű, erős szerkezetű, háromoszlopos talpgerendás, nyitott szoknyás és –
hazánkban e típuson belül
egyedüli változatként – félházas, zárt harangházú, fa harangláb áll, amely zsindellyel
fedett, a torony törzse pedig
deszkaborítású. A későbarokk
stílusú műemlék, népi építészeti emlék 1790 körül épülhetett. Jelenlegi helyére 1938ban helyezték. Két harangot –
egy nagyobbat és egy közepes

méretűt – rejt magában. Korából adódóan a fa részek elhasználódtak, a szerkezet stabilitása nem volt megfelelő.
Önkormányzatunk döntése alapján elhatároztuk a saját forrásból történő felújítást, melyet a helyi Németh-Fa Kft. a
kiviteli terv szerint már megkezdett. Megtörtént a légvezetékes csatlakozás földkábelre
történő cseréje, speciális szakértelmet igényel a harangok
használhatósága érdekében
azok villamos és mechanikai
felújítása, a teljes elektronikai
korszerűsítéssel együtt. A műemléki védelem alá vont építmény felújításánál rendkívül
körültekintően kell eljárni,
ezért több szakembert is bevontunk a munkába.
A képviselő a városrész további fejlesztéseiről is beszélt.
– A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

XX. század Intézete az első
világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében pályázatot hirdetett a történelmi
emlékművek rendbetételére,
felújítására – tájékoztatott Gáspár Lívia. – A pályázati program célja, hogy ily módon ébren tartsa az első világháborúval kapcsolatos társadalmi
emlékezetet, s ezáltal hozzájáruljon a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló
magyar és európai identitás
erősítéséhez. Első világháborús emlékmű a városban két
helyen található: a Templomkertben és Lentiszombathelyen. A Templomkertben lévő
a lentiszombathelyi hősök neveit is tartalmazza. A több
mint 2 millió forint összegű
munkálatok során elvégezték
az emlékműn lévő szobor és a
díszes elemek festését, javítását, az emlékmű mészkőlappal
történő burkolását, továbbá az
emlékmű környezete térköves
burkolatot kapott és a környezete is megszépült. Ezzel a
felújítással sikerült megóvni a
településrész építészeti emlékét az utókor számára, illetve
szebbé vált a településkép is,
nem beszélve a turisztikai
vonzerejéről. A kivitelezési
munkálatok egy részét a szintén az egyik városrészben,
Lentikápolnán élő és dolgozó
Molnár Attila kőfaragó végezte, a burkolási munkákat, térkövezést Joó István, a környezet rendbe tételét pedig a Városgazdalkodási Kft. munkatársai.
Gáspár Lívia arról is beszélt, hogy a Zala Megyei
Önkormányzat Iron Curtain
Cycling elnevezésű pályázatának keretében a biciklivel
érkező turisták részére kerékpáros pihenőhely, illetve az
elektromos kerékpárok számára töltőállomást létesült a lentiszombathelyi művelődési ház
udvarán.
– A térségben alkalmazott
szabványos megoldásokhoz illeszkedik a lentiszombathelyi

létesítmény is, így a pihenőhely rönkfából készült pavilon
jellegű esőbeállóval, kerékpártárolóval, kerékpárjavító szervizállvánnyal, információs táblával, asztallal, padokkal és
szemetessel – tette hozzá az
önkormányzati képviselő. – A
kialakítás részét képezte a
tereprendezés, az alapozás, a
felépítmények kialakítása, a
berendezési tárgyak rögzített
elhelyezése, a környezetrendezés, valamint a növénytelepítés.
A fejlesztések sorában lehetőség nyílt még a lentiszombathelyi iskola épületének
megújítására is.
– A Zala Megyei Önkormányzat egy másik projektjének keretében energiaudvart
alakítottunk ki az iskolában és
annak udvarán – magyarázta a
képviselő. – Az ingatlanon
napelemes és napkollektoros
rendszer, vertikális szélgenerátor, növényi olajjal táplált mini
erőmű üzembe helyezése valósult meg, amire Lenti önkormányzata mintegy 8 millió forintot fordított. Jövőbeni tervünk, hogy új játszóteret alakítsunk ki a városrészben, valamint a ravatalozó felújítása
és környezetének rendbetétele.
Gáspár Lívia az egészségügyi és szociális bizottság elnökeként arról is szólt, hogy
fontos feladatuk a szociálisan
rászoruló lakosok támogatása.
Az önkormányzat idén mintegy 14 millió forintos segélykeretet különített el.
– Kérhető segítség a hulladékszállítási díj befizetéséhez,
lehetőség van a térítési díj átvállalására, ösztöndíjjal a támogatjuk a felsőoktatásban tanulókat, nyújt önkormányzatunk
gyermekvédelmi és települési
támogatást, ápoláshoz, gyógyszer kiadásokhoz, temetési, fűtési és lakásfenntartási költségekhez is hozzájárulunk. Igényelhető rendkívüli települési támogatás és átmeneti segély, valamint igénybe vehető személyi
gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás is – zárta a képviselő.
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Egységes termelői megjelenés
A helyi piacok fontossága

Horváth László az egységes csomagoló anyagokat mutatja
Joós István méhésznek és feleségének az árusító helyüknél.

A helyi piacok működését,
a helyi termelők marketing
tevékenységének segítését tűzte ki célul „Az innovatív vá-

sárlóerő megtartása” elnevezésű rendezvény. A program
népszerűsítési szakaszában a
lenti piac bejárására is sor

Bodza fesztivál Lentiben
Gyógyító bodza
címmel piknik fesztivált tartottak Lentiben, a Gasztro udvarban. A szlovén-magyar együttműködésben létrejött, a bodzát
népszerűsítő programról Róka Bernadett
szervező számolt be
lapunknak.
– A Zala zenekar
óvodásoknak tartott
műsorával kezdődött
programunk, ahol természetesen a névadó Szente Rafael és Káli Erika a felnőttekbodza növényről is nek való kóstolóval.
hallhattak népdalokat a gye- ke különböző bodza lekvárrekek. Ezek után kézműves ból és szörpből készült fifoglalkozások várják a na- nomságokat ajánlott kósgyobbakat, bodzasípot, puskát tolásra:
lehet készíteni és még az
– Sajtok mellé készítetuzsonnánk is bodzás palacsin- tünk egy fűszeres lekvárt, a
tából áll és szörpből.
fagylalt mellé egy fűszeres
– Mennyire népszerű ez a mentás öntetet és kétféle koknövény térségünkben?
téllal ginnel és pezsgőssel
– A bodza szörpöt szinte várom az érdeklődőket.
mindenki ismeri, de lekvárt és
Megtudtuk még, hogy a
egyéb édességeket is lehet szlovén magyar kooperációbelőle készíteni. Kézműve- ban létrejött program öt térseink, helyi termelőink már ségre jellemző témát dolgoz
bodzás süteményeket, joghur- fel, a bodza mellett a hajdina,
tot és egyéb termékeket is kós- az orchidea, az erdő - mező
toltatnak a délután folyamán.
virágai és a tündérkertek is
Szente Rafael, a Termál bemutatásra kerülnek.
Hotel Balance konyhafőnödj

került, ahol Bódis Gábor turisztikai szakértő foglalta össze
érdeklődésünkre a lehetőség
tartalmát:
– A legfontosabb szinten, a
termelő piaci megjelenésénél
vagyunk, itt találkozik a vásárló azokkal az értékekkel, amit
a helyi közösség be tud mutatni. A bemutatáshoz nagyon
fontos az egységes arculat,
megjelenés, hiszen az előállított áruk a település hírnevét
öregbítik, de a fogyasztó is a
biztonságos vásárlás, megbízható termék alapját kapja. Végül még szuvenírként is szolgálhatnak ezek a csomagolóeszközök modern megjelenésükkel, környezetbarát kivitelezésükkel.
A piacbejáráson Horváth
László polgármester hangsúlyozta, a támogatási rendsze-

rük kialakításánál a helyi - és
őstermelők igényeit messzemenőkig figyelembe vették,
kérdőíves felméréssel, személyes konzultációk alkalmával
hallgatták meg a fejlesztési
igényeket.
– Most az elkészült csomagolóanyagokat, táskát is bemutatjuk a termelőinknek, további fejlesztést jelenthet a virtuális piactér megjelenése (internetes árusítás) egy külön Lenti
és környéke termelői portál
segítségével és ne felejtsük el
az új piactér közeljövőben történő átadását sem, ami mind
hozzájárul fejlesztéseinkhez –
tette hozzá Horváth László.
A program délután szakmai
előadásokkal, az osztrák termelői piacok és a helyi termelők bemutatkozásával folytatódott.

Felújítják a máhomfai kerékpárútat

Gáspár Lívia és Héra József a kerékpárúton.

Lentiben mintegy 120 millió forintos költséggel valósul
meg a tervek szerint a várost a máhomfai településrésszel
összekötő kerékpárút felújítása.
Erről Gáspár Lívia, a városrész önkormányzati képviselője
tájékoztatott. Elmondta, hogy az önkormányzat konzorciumi
partnereivel eredményesen pályázott a „Kalandozások a Kerkavölgyben” című projektjével. A pályázat elsődleges célja egy
integrált turisztikai termékcsomag megvalósítása a Kerka
völgyében, melynek keretében fejlesztésre kerül Lenti kerékpárút-hálózatának ezen szakasza is. Ennek során az 1997-ben
két ütemben épített kerékpárút szélesítését kívánják elvégezni
és a burkolat felújítását, ezzel megteremtik a biztonságos
közlekedés feltételeit. A kerékpárút szélesítése lehetővé teszi
majd a város lakóinak biztonságos és környezetbarát közlekedését a máhomfai településrész és a város központja között.
A képviselő hozzátette: a kerékpárút mellett más forrásból
tervezik az út felújítását is Máhomfán.
A projekt során 2x1 haladósávos kerékpárutat alakítanak ki
teljes hosszban, több mint 3,8 kilométeren.
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Egészségfesztivál Lentiben
Nagyszabású, szűrővizsgálatokkal, mozgással, tanácsadással,
sportprogramokkal kiegészített Egészség Fesztivált tartottak szeptember utolsó hétvégén Lentiben. A megyei önkormányzat és a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közreműködésével
megtartott eseménybe bekapcsolódtak a helyi szakorvosi rendelőintézet, illetve az egészségfejlesztési iroda szakemberei és a képviselő-testület tagjai is.
– A magyar kormány növekedésbarát gazdaság politikájának
és a zalai emberek szorgalmának, tettrekészségének köszönhetően bátran kijelenthetjük, hogy Zala Megye az elmúlt öt évben stabil alapokra, fejlődési pályára állt – mondta dr. Pál Attila,
a megyegyűlés elnöke. – Ez a dinamikus fejlődés nem valósulhatna meg az itt élők nélkül, tehát a mai nap legfontosabb üzenete, hogy legfőbb értékünk az ember és annak egészsége. Ugyanis
nem csak saját magunknak tartozunk felelősséggel az egészségünkért, hanem a társadalomnak, a közösségnek is. Ezért mondhatjuk el, hogy ma hazánkban 4,5 millió ember dolgozik, mert
ők egészségesek, tudnak dolgozni, de még van tartalék. Itt az elkövetkező beruházások munkaerőtartalékára gondolok, ezért támogatjuk az olyan szűrőprogramokat, amelyek nagymértékben
elősegítik a megelőzés egészségügyi alapgondolatát.
Az esemény megnyitóján Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos hangsúlyozta: nem mindegy, hogy milyen
egészségügyi állapotban töltjük el aktív életünket, hogyan állunk
hosszútávon családunk szolgálatára.
– A mindennapos testnevelés bevezetésével már az iskolákban elkezdtük a sportolás megszerettetését és azt halljuk, vannak
olyan fiatalok, akik csak ennyit mozognak. Valaha benépesültek
a grundok, a focipályák, ma már a mobil világ átvette az irányítást. A család szerepét nem feledhetjük, hiszen példát mutathatunk szülőként a napi, heti sportolást, aktív pihenést illetően.

Testmozgás - kitűnő feltételekkel

Sportparkok – kicsik és nagyobbak is használják.

Kiss Tamás képviselőjelölttel beszélgetünk a lenti sportparkokról, melyekkel minden
korosztály számára kitűnő feltételeket biztosít a testmozgáshoz az önkormányzat.
– Fontos dolognak tartom
a rendszeres testmozgásra való
ösztönzést. Edzőként mind a
fiatalság és mind a felnőtt korosztály egészségmegőrzésében
részt veszek naponta. A városvezetés is egyetért abban,
hogy ha van rá igény és az
anyagi források is biztosítot-

tak, akkor a lehetőségeket bővíteni kell.
– Milyen feltételeket biztosítanak a testmozgáshoz?
– A hivatal mögötti „D”
2
típusú sportpark 150 m -en
terül el az út mögötti játszótér
részeként, melyhez a járdát az
önkormányzat készítette el
259 080 forintért. A sportközpontok Lenti Város Önkormányzatával együttműködve
alakítják ki a tervezett három
sportparkot, 14 278 249 Ft
összértékben. A sportpark ün-

Balról Vigh László, Horváth László, dr. Fekete Zoltán és dr.
Pál Attila.

Horváth László polgármester az Egészségfesztivál kapcsán
kifejtette: életünk első felében az egészségünket áldozzuk fel a
pénz megszerzéséért, a második felében a pénzt áldozzuk fel az
egészség visszaszerzésért, s közben eliramlik az élet.
A művelődési központban és a szűrőbuszban szájüregi, nőgyógyászati, bőrgyógyászati, mozgás- és tartásrendellenességi,
illetve egyéb általános szűrővizsgálatokat és csontsűrűségmérést
végeztek. Személyes konzultációra nyílt lehetőség a gyógytornászokkal, dietetikussal és életmód tanácsadóval. A programok helyszínei is változatosak voltak, a sportpályán kispályás
labdarúgó-torna, íjászat, teqball bemutató, fotocellás futó sebességmérés történt, a Margaréta presszó és tekéző egyéni női és
férfi tekeversennyel, a Lenti Termálfürdő komplex sportprogramokkal (streetball, strandröplabda, vízi aerobic, úszás)
várta a sportolni vágyókat.
nepélyes átadására 2019. június 11-én került sor a fiatalság
és a sportolni vágyók nagy örömére. Itt 6 elemcsoport került
telepítésre, többek között húzódzkodó, függeszkedő, fellépő, létrafüggeszkedő, amelyek
kicsiknek és nagyoknak egyaránt kellemes és hasznos időtöltést biztosítanak a friss levegőn. Immár a második parkunk
is elkészült a Gönczi Ferenc
Gimnázium udvarán. A parkban
helyet kapott egy háromtagú
nyújtórúd, egy dupla haspad és
egy kombinált váll- és mellizom-erősítő, lehúzó-tológép. Ehhez a 2,5 millió forintot a fenntartó biztosította. Az iskola vezetése, Lenti Város Önkormányzata és a Zalaegerszegi
Tankerületi Központ közös projektje valósulhatott meg ezen a
helyszínen. Átadása 2019. szeptember 28-án volt.
Várható még egy sportpark
létesítése: az Arany János Általános Iskola és AMI udvarán 2kerül majd felállításra egy 90 m -es
sportpark, szintén gumiburkolattal. A BMSK Zrt. és Lenti Város
Önkormányzatának együttműködésével megvalósuló projekt várható értéke közel 14 millió Ft lesz.
Lenti város polgárainak jó
sportolást és egészséges életvitelt kívánok!

Kiss Tamás
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Az épülő, szépülő Lenti
Számos beruházás zajlik vagy indul a városban

Felülről a megújult piactér, mögötte a felújított autóbusz pályaudvar.

Horváth Lászlóval Lenti
polgármesterjelöltjével a most
folyó beruházásokról, az induló projektekről és a már átadott
létesítményekről beszélgettünk.
– Lentiben több helyszínen
is végeztünk az elmúlt hónapban járda – és útfelújításokat,
most elsősorban a szilárd burkolattal nem rendelkező földutak, hegyi utak fejlesztéseit
emelném ki. Bárszentmihályfa
területén a Mihályfai út keleti
irányú folytatásaként 210 m
hosszan alakítottunk ki 4 m-es
aszfaltburkolatú utat, két oldalt
padkával, csapadékvíz elvezetéssel. Lentikápolna területén a
Temető utca keleti irányú folytatásaként 183 m hosszan 3 m
széles aszfaltburkolat készült
el, ennek a végszelvénye a Temető utca meglevő szilárd burkolatához csatlakozik. A külterületen fekvő Lentihegyen befejeződött a több szakaszból
álló, jelenleg burkolat nélküli
zártkerti utak 3 m szélességű
aszfaltburkolat építése. A Kovács Borház fölött, valamint
a Harangláb útra merőleges
425,33 m zártkerti földút aszfaltozása készül el. A fejlesztések eredményeként így 5 helyszínen, összesen 1307 m-en
külterületi földút felújítása
történt meg.
– Folyamatban van az Inkubátorház felújítására vonatkozó beruházásunk. A projekt
eredményeként két új és funkcionalitásában jelentősen fej-

lesztett közösségi, inkubációs
tér kerül kialakításra, valamint
iparfejlesztési jellegű inkubációs szolgáltatásokhoz szükséges eszközök kerülnek beszerzésre. Kialakításra kerül az
épület akadálymentesítéséhez
szükséges rámpa, illetve mozgáskorlátozottak számára is alkalmas WC, valamint az emeleti közösségi tér megközelíthetőségének biztosításához liftet építünk. Teljes infokommunikációs akadálymentesítést is
megvalósítunk, valamint egyéb
energetikai korszerűsítést is
végrehajtunk az épületen és
parkolóhelyeket is kialakítunk
az Inkubátorház mellett.
– Következő, – rövidesen
átadásra kerülő – projektünk,
az autóbusz pályaudvar közel
40 éve kialakított környezetének revitalizációja, a leromlott állagú épületegyüttes
helyett egy új, a jelen körülményeknek megfelelő létesítmény kialakítása, dinamikus
forgalomirányítási és utastájékoztató rendszerrel. A fejlesztés keretében az új pályaudvar
6 induló, valamint 3 érkező
autóbusz beállóval épül. Fontos tudni, hogy az autóbuszállomás közlekedési rendje és
a közúti csatlakozások változatlanok maradnak. Az épületben kapnak helyet az utasforgalmat kiszolgáló helyiségek,
korszerű információs monitorral felszerelt utasváró, az utasváróból közvetlen elérhetőség-

gel elővételi jegypénztár, információs iroda.
– Közvetlenül a buszmegálló mellett megvalósult a
Lenti 993/5 és 996/2 helyrajzi
szám alatt található meglévő
piaci terület felújítása, korszerűsítése. A piactér egyik fontos
eleme a helyi termékárusítás,
mely a közelmúltban épített
fedett árusítótér és annak déli
irányban megvalósított bővítésével lesz komfortosabb. A
piactéren a rendezetlenül elhelyezett pavilonok helyett, 15
darab, kb. 25 m2 nagyságú,
egységes arculatú, településképbe illeszkedő, korszerű fix
árusítópavilon készült. A központi részen pedig 16 darab
mobil árusító helyet tervezünk
egységes kialakításban: könynyen szerelhető, nyitott-fedett
asztalok, melyek használata
nem csak itt, hanem más helyszíneken is lehetséges. A fel-

újított területen, valamint a
parkolók részleges igénybevételével kerülnek kijelölésre a
kereskedők árusító sátrainak
helyei. A terv 65 darab árusítóhely kijelölését tartalmazza,
melyek közül 43 db 12,5 m2,
2
22 darab 7,5 m alapterülettel
rendelkezik majd. A jelenlegi
ideiglenes piacterületről az átköltözés majd az újonnan felállt önkormányzat által meghozott rendelet elfogadása után
valósulhat meg.
– Végül megemlíteném a
Zalaegerszegi Tankerületi Központ által üzemeltetett Lenti
Vörösmarty Mihály Általános
Iskola közeljövőben induló
megújítását, ahol a projektösszeg eléri a 760 millió forintot. Jelenleg a közbeszerzési eljárás folyik, a felújítással
célunk, hogy biztosítva legyenek az intézményben a jelen
kor elvárásainak megfelelő
infrastrukturális feltételek –
különösen a megfelelő számú,
korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek, laborok,
nyelvi képzési helyszínek, informatikai eszközök. Célunk a
közösségi terek, a sportolási
lehetőségek, a mindennapos
testnevelés infrastrukturális és
eszköz feltételei, a modernkori
oktatás követelményei szerinti,
az alapfokú művészetoktatás, a
tehetséggondozás és a hátránykompenzáció biztosításához
szükséges termek, helyiségek
kialakítása, továbbá a tanulók
nevelését, oktatását, képzését,
valamint a fejlesztésüket biztosító speciális eszközök beszerzése.

