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Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
Rajz: Farkas LászlóRajz: Farkas László

Úgy gondoltuk az új autó-
busz-megállóhoz egy új jármű
is dukál, melyet nagy szere-
tettel adunk át a Lenti-Buda-
pest járat utasainak – kezdte
mondandóját Kameniczky Ákos
igazgató, a Volánbusz Zrt. Ke-
reskedelmi és Forgalmi Igaz-
gatóság vezetője az ünnepé-
lyes átadáson.

– Több hasonló projektünk
is van, amely állomások meg-
újításáról szól, de egy ilyen
szép környezetben lévő épít-
mény átadásának mindig külön
örülünk – tette hozzá az igaz-
gató. – A térség mobilitásának
igényét magas szinten elégíti
ki, főleg annak tudatában,

Átadták az új autóbusz-megállót Lentiben
hogy kerékpárút is csatlakozik
az épülethez.

Vigh László országgyűlési
képviselő kérdésünkre a térség
aprófalvas településszerkeze-
tét, mint közlekedést hátráltató
tényezőt emelte ki:

– A 258 településből 248
falu, utóbbiak közül is a döntő
többség 500 lélekszám alatti,
ami befolyásolja a közle-
kedését, nem egyszerűek a
földrajzi viszonyok és nem
könnyű eljutni tél idején egyik
faluból a másikba. Óriási je-
lentőséggel bír minden fej-
lesztésünk a közlekedés terü-
letén, főleg ha egy ilyen köz-
ponti fekvésű városra, tér-

ségközpontra gondolunk, mint
Lenti.

– A lenti autóbusz-pálya-
udvar több évtizede nem volt
felújítva, nem mindegy, hogy
az ideérkezőknek milyen vá-
rosképet nyújt Lenti – mondta
a beruházás kapcsán dr. Pál
Attila, a megyegyűlés elnöke.
– Összegzésképp minden olyan
forrás, amely a megyénkbe ér-
kezik, legyen az a Modern Fal-
vak-Városok, vagy a Faluprog-
ram, mind azt az értéket növe-

li, hogy az itt élők egy ki-
csit boldogabban, gazdagab-
ban éljenek.

Az eseményen Horváth Lász-
ló, Lenti város polgármestere
olyan kiegészítő beruházásokat
is megemlített, amelyek teljessé
teszik a városközpont rendezett-
ségét, így szóba került a pálya-
udvar melletti piactér megújí-
tása és a városba és városból
kivezető kerékpárutak megújí-
tására vonatkozó programok.
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Az ünnepélyes átadás pillanata.



A Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések című
projekt keretében 2019. november 19-én a Megyeházán rendez-
ték meg a IV. Zala Megyei Felzárkózási Fórumot (EFOP-1.6.3-
17-2017-00004 „Zala Megyei felzárkózás-politikai együttmű-
ködések”).

A tanácskozás elején a változások miatt megüresedett he-
lyekre új tagokat választottak a Fórumba, illetve a munkacso-
portokba.

A Zala Megyei Felzárkózási Fórum elnöke, kö-Györe Edina
szöntötte a résztvevőket. Beszédében kiemelte, hogy a projekt-
ben példás a zalai összefogás és a pályázati lehetőségek kihasz-
nálása. Megvalósulni látszik az a cél, hogy a hátrányos hely-
zetben lévő célcsoportok visszakerüljenek a munka világába. A
színvonalas előadások garanciát adnak arra, hogy a pályázati
célkitűzések megvalósuljanak.

Zimborás Béla, a Zalaegerszegi Önkormányzat Humán-
igazgatási Osztályának osztályvezető-helyettese a szolgáltatási
utak feltérképezéséről, továbbá a megyében lévő szolgáltatások-
hoz való hozzáférés vizsgálatáról számolt be. A korábbi Fó-

IV. Zala Megyei Felzárkózási Fórum
rumon a zalaszentgróti, a keszthelyi és a letenyei járás tapaszta-
latairól esett szó, ezúttal a lenti, a nagykanizsai és a zalaeger-
szegi került terítékre.

Borvári Lili, Petrikeresztúr polgármestere előadásában a
helyi szolgáltatási hiányokról, együttműködési kezdeményezé-
sekről, s a program által elért eredményekről számolt be. Számos
új kezdeményezést említett, amelyekkel a célcsoportokat támo-
gatják, és szólt a megvalósítás eszközeiről, a forrásteremtésről is.

Horváth Tibor, Sármellék polgármestere a településen fel-
mért szolgáltatási hiányosságok ismertetése után a megoldási
javaslatokról és a jó gyakorlatok kidolgozásának folyamatáról
beszélt.

Faragó Zsolt, a Csapi Térségi Általános Iskola, Szakközép-
iskola és Kollégium vezetője a hátrányos helyzetű tanulók okta-
tásáról, valamint az intézményben szerzett tapasztalatokról be-
szélt. Az iskolát 1973-ban alapították alsó tagozattal, hátrányos
helyzetű és veszélyeztetett tanulók felzárkóztatására. 1989-től
már 8 osztályos, majd szakképzési feladatokat is felvállalt. Je-
lenleg Zala, Vas és Somogy megye 48 településéről érkeznek
diákok, tehát regionális feladatokat lát el.

A Fórum előadói. Balról Zimborás Béla, Faragó Zsolt, Györe
Edina, Borvári Lili és Horváth Tibor.

A résztvevők tartalmas előadásokat hallhattak.

Fellobban az adventi ko-
szorún a gyertyaláng. Az
előbb bizonytalan-bátortala-
nul imbolygó tűznyelvecske
egyre erősödő fénnyel hirdeti:
közel a fény ünnepe, a kará-
csony.

A várakozás hosszú, der-
medő hetei immár tovatűnnek,
lelkeink betlehemében meg-
születik a Világosság Gyerme-
ke, a Messiás, a Kisjézus. A
2000 év előtti misztérium év-
ről évre újjászületik kará-
csonykor, bizakodással tölti el
a csüggeteg szíveket. Valami
megmagyarázhatatlan, különös
varázslat történik ilyenkor a
halandóval: a betlehemi já-
szolban szunnyadó kisded ké-
pe minden esztendőben elbájol
bennünket.

Messiás születik
A mindennapok testet-lel-

ket felőrlő hajszája után elér-
kezik végre az a nap, amikor a
keresztény ember, feledve a vá-
rakozás mindig nehéz napjait,
heteit, hónapjait, megmerítke-
zik az ünnep fényzuhatagában,
s megerősödött lélekkel ujjong,
hódol a betlehemi gyermeknek.

Lobog a gyertyaláng a ko-
szorún. A lángocskát ölelő
fénykör egyre tágul, terjeszke-
dik, átível téren és időn, s kép-
zetünkben eljut a 2000 év előt-
ti Betlehemig, hogy ott a Meg-
váltó születését jelző csillag-
ként megálljon egy rongyos
istálló fölött.

Égi ragyogásával hirdeti
mindeneknek égen és földön:
Messiás született.

F.L.
Rajz: Farkas LászlóRajz: Farkas László
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A Zala Megyei Vállal-
kozásfejlesztési Alapítvány jó-
voltából immár hetedik al-
kalommal találkoztak a mun-
kacsoport tagjai ,Lentiben
ahol legutóbb az álláske-
resők és fiatalok vállalko-
zóvá válása volt az egyik
fő téma:

– Vissza nem térítendő tá-
mogatást lehet pályázatunkon
igényelni, több mint négymil-
liós nagyságrendben, első sza-
kaszban egy mentorálást, üz-
leti terv elkészítést támogatva
– részletezte Gerencsér Haj-

Foglalkoztatási paktum találkozó
nalka, a ZMVA Mikrohitel
munkatársa.

– Milyen korcsoport érdek-
lődését várják?

– Két korcsoport van meg-
határozva, 30 év alattiak és fe-
lettiek, a különbség az, hogy
nagyobb létszámot várunk az
előbbi korcsoportban. Munka-
nélküliek, új vállalkozók tud-
ják igényelni ezt a támogatási
formát, az előbb említett
összeg pedig az igényelhető
támogatás legmagasabbja –
tudtuk meg a szakértőtől.

D.J.

A találkozó résztvevői Horváth László polgármester fejleszté-
sekről szóló beszámolóját hallgatják.

Kondákor Józsefet, Torma-
földe polgármesterét régi-új ön-
kormányzati vezetőként köszönt-
hetjük, hiszen egy ciklussal ko-
rábban már volt a falu elöljárója.

– A nincsenek pótolhatatlan
emberek elvét vallva vágtam
bele ismét a munkába, úgy
gondolom, tovább kell vinni
azt, amit korábban elkezdtünk.
Ez a vállalás akkor 16 éven át
tartott és méltán alapot adhat a
jó folytatáshoz. A terveinkhez
egy kis frissítésre lesz szükség,
civil szervezeteinket, a vadász-

Új fejlesztési ritmus Tormaföldén
társaságot, a borlovagrend egye-
sületet, a hegyhát egyesületet,
a sportvonalat szeretném segíteni
aktív részvételemmel, ahol szük-
séges, ott pedig megújítani. Na-
gyon fontosnak tartom a pályá-
zatfigyelést, újból fel kell ven-
nünk azt a fejlődési ritmust a
támogatások elnyerésével, amely
korábban megszokott volt a
faluban.

– Milyen változásokat sze-
retne elérni?

– Úgy gondolom, azokból
az értékekből kell kiindulnunk,

amelyek a rendelkezésünkre
állnak. Nekünk nincs kasté-
lyunk, tavunk, de vannak egyéb
természeti értékeink, a hegyhát,
a kilátó és az ezekért tevé-
kenyen dolgozó szervezetek, a
szorgalmas tagság. Elsődleges
feladatomnak tartom a közössé-
get felépíteni, a faluért tenni
akaró embereket megszólítani,
a régi működő kapcsolatokat
felmelegíteni, újakat teremteni,
hogy rendezvényeink, mint pél-
dául a méltán híres Gesztenye-
fesztivál visszanyerje fényét.
Akkor működhetnek ezek, ha a
közösség magáénak érzi, tenni
akar a sikerért. Frissíteném a
falu sportját, a sportolás körül-
ményeit, gondolok itt az öltöző
felújítására. A közösség volt az
erősségünk a sportegyesület te-
rén is, szükség van itt is tevé-
keny emberekre. Gondolnunk
kell a falu küllemére, az ide-
genforgalom fejlesztésére, ke-

rékpárútjaink környezetének,
parkjaink gondozására. Úgy ér-
zem az előbb felsoroltak, a
tervek bőven ellátnak feladattal
bennünket ebben az új ciklus-
ban – zárta gondolatait Kon-
dákor József.
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Kondákor József.

Lenti városa ebben az évben is több olyan közlekedési inf-
rastruktúra szakaszt adott át, amelyek mind önöket szolgálják –
állapította meg polgármester a GyöngyvirágHorváth László
utca átadási ünnepségén.

– Vannak ezek között kerékpárutak, mint például a Béke út,
vagy a Máhomfa - Kerkateskánd közötti útszakasz, járdák,
mint a Kossuth és Alkotmány úti járdák, vannak teljes útfelújí-
tások, mint a Jókai út, vagy parkoló, mint a Bottyán úton talál-
ható parkolóhelyek. Az önkormányzat a Gyöngyvirág utca fel-
újítását lakossági kezdeményezésre határozta el és azt is tud-
juk, itt még egyéb felújítanivaló is akad. Az összekötő utak
egyenként közel száz méter hosszan négy méter széles aszfaltot
kaptak, megújultak a padkák és kapubejárók. Fontos szempont
volt a felújításnál a közlekedésbiztonság, hiszen az iskola
közelsége miatt itt jelentős a gyalogosforgalom. Ehhez a felújí-
táshoz szorosan kapcsolódik újabb pályázatunk, melyből az
Arany János Általános Iskolához bevezető járda, út és parkoló
felújításai valósulhatnak meg folytatásként. A támogatási
összeg megközelíti a 15 millió forintot, melyhez 8 millió önerő
szükséges – részletezte Horváth László.

Héra József önkormányzati képviselőként, itt élő lakosként,
kettős szerepben méltatta kérdésünkre a beruházást:

– Közel 50 millió forintos beruházás révén valósult meg
egy régi álmunk, az utca felújítása. Bejárásaink során tapasz-
talhattuk, a város egyik legrosszabb állapotú utcája volt a
Gyöngyvirág utca, amely nagy forgalmat bonyolít le, az itt
lakók és az iskolába érkezők által. A lakók lemondása alapján
idézhetem, komfortosabbá vált a közlekedés itt és szebbé
váltak a bekötő utak és az egyes feljárók is – emelte ki Héra
József képviselő.

(d)

Megújult a Gyöngyvirág utca

A szalagátvágás után…
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Alpolgármesterként tevé-
kenykedett korábban Lovászi-
ban Kovács Ferenc, aki a vá-
lasztásokat megnyerve immár
polgármesterként dolgozik to-
vább a településen.

– Egyébként képviselő-
ként, sportelnökként eddig is
volt rálátásom a közéletre,
majd a polgármester urat is he-
lyettesítettem betegsége ide-
jén, tehát nem lesz idegen ez a

Folyamatos pályázatfigyeléssel Lovásziért

munka számomra – mondja Ko-
vács Ferenc. – Legfontosabb
feladatomnak tartom a megkez-
dett pályázatok, munkálatok
folytatását, továbbá felderíteni
az újabb lehetőségeket, ahol pá-
lyázattal, támogatásokkal tudjuk
előbbre vinni a falu ügyét.

– Milyen pályázataik zárul-
tak le a közelmúltban?

– Két projektünk volt, az
önkormányzati épület energia

rehabilitációja és hasonló be-
ruházás az Olajbányász Műve-
lődési Háznál. Hőszigetelést,
fűtésrekonstrukciót végeztünk
mindkét épületnél, amely elen-
gedhetetlen volt a továbblé-
péshez. Futó pályázatunk az
önkormányzati étterem felújí-
tása, bővítése, melynek május
30-ával lesz a határideje. Pá-
lyázatot nyertünk a zártkerti
utak felújítására, ez a lehető-
ség 10 millió forint támogatást
jelent. Könyvtárpályázatunk 3
millió forint támogatást ér, de
ahogy említettem, tovább fi-
gyeljük a támogatási kiíráso-
kat. Mindemellett gépbeszer-
zésünk is lesz, kistraktort vet-
tünk, a hozzá való szerszá-
mokkal, fűnyírót, tehát olyan
eszközöket, amellyel a falut
rendbe lehet tartani. Terveink
között szerepel játszótér kiala-

kítása, felújítása, a temető ke-
rítésének felújítása, figyeljük
az óvodával kapcsolatos ki-
írásokat és a Start Programban
is indulunk. Ez utóbbi 10-12
fő foglalkozatását jelenti, az
ő segítségükkel lehet rend-
ben tartani a falut. Oda-
figyelünk a szépkorúakra, ci-
vil szervezeteinkre, velük kar-
öltve tudjuk működtetni a falu
kulturális életét. Van egy szál-
lónk és egy strandunk is,
nagyon jó lenne az előbbinél
a fűtés, az utóbbinál egy
víz előmelegítési lehetőség,
amellyel komfortosabbá válna
a működésük. Az újonnan
felállt testülettel most „ismer-
kedünk”, mindenkinek az öt-
leteire kíváncsiak vagyunk,
hiszen közösen kell tennünk a
településért.

dj

Kovács Ferenc: – Közösen kell tenni a településért.

A hagyományoknak megfelelően a közmeghallgatáson Hor-
váth László Lenti, polgármestere számolt be a 2019-ben zajló
fejlesztésekről, beruházásokról és a működésről egészen októ-
ber 31-ig bezárólag. A város intézményei költségvetési szem-
pontból időarányosan működnek, a helyi adókból érkező össze-
gek növekednek, és a folyószámlahitel is csak minimális mér-
tékben lett igénybe véve – hangzott a beszámolóban.

Kiderült, hogy a 7 milliárd forintos költségvetés 4,3 mil-
liárd forint erejéig fejlesztésekre, a többi tételben a város mű-
ködésére lett, illetve lesz felhasználva. 30 folyamatban lévő
pályázat megvalósítása történt meg az idén, melyek közül a
legnagyobbak például a Lenti vásár és piactér megújulása, a
kerékpárutak kiépítése és felújítása, a Zöld város projekt elin-
dítása és az önerős utca-felújítások, parkoló kialakítások vol-
tak. Határon átnyúló lehetőségek közül a legnagyobb a Garden
projekt, melynek például Moravske Toplice önkormányzata is
résztvevője.

A közmeghallgatás utáni önkormányzati ülésen a testület
módosította a kamerarendszerről szóló rendeletét, ugyanis a
kamerák telepítésének második szakasza 2019. november 29.
napjával lezárult. A következő öt helyszínre kerül kamera:
Lentihegy Harangláb út - Budahegyi u. Lentihegy Harangláb út
- Csiboda u. Máhomfa hegy Szőlőhegy u. Lenti, Akácfa u.-
Bethlen u. és Lenti, Vörösmarty u. Átkötő u. közvilágítási osz-
lopaira, az ott lévő hulladékgyűjtő konténerek megfigyelésére.

Felülvizsgálták a helyi adórendeleteket. Az idegenforgalmi
adó személyenként és éjszakánként 400 Ft-ról 500 Ft-ra
változik.

Ugyancsak felülvizsgálta az önkormányzati bérlakásokkal
kapcsolatos rendeletet a testület. A lakbér összege összkomfor-
tos lakás esetén 388 Ft/m /hó, komfortos lakás esetén 2622

Ft/m /hó, félkomfortos lakás esetén 157 Ft/m /hó, komfort2 2

nélküli lakás esetén 79 Ft/m /hó, mely összegek nem jelentenek2

változást a tavalyihoz képest.

Közmeghallgatás Lentiben
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Jól működő, kitűnően szer-
vezett, következetesen épített
falut vehettem át az elődömtől,
Czupi Magdolnától (aki most
az alpolgármesteri tisztséget
tölti be), kezdte beszámolóját
Bedő Róbert Csesztreg polgár-
mestere, akit terveiről, a falu
vezetéséről kérdeztünk:

– Egyszerre könnyű és ne-
héz a dolgom, hiszen ahogy
említettem egy összeszedett
települést örököltem, másrészt
igen magasra van helyezve a
„léc”, tehát továbbra is meg
kell felelni az elvárásoknak.
Nem ismeretlen ez a feladat,
hiszen 21 éven keresztül kép-
viselő voltam a faluban, a ma-
gam módján tehát részt vettem
ebben az építő munkában. Ter-
veim között szerepel, hogy to-
vábbra is biztosítsam, fenn-

Fecskeház a fiatalokért Csesztregen
tartsam az „élhető település”
feltételeit, ahol szívesen ma-
radnak és élnek az emberek, a
fiatalok pedig szívesen tele-
pednek le, hosszú távon gon-
dolkodva.

– Ez utóbbi nem lesz
könnyű feladat!

– Valóban, hiszen urbani-
zált világunkban a képzettebb
embereket a városok felszív-
ják, nagyobb kínálatot bizto-
sítva a megélhetéshez. Ennek
ellenére erőfeszítéseket teszünk,
hogy itt tartsuk fiataljainkat,
egyrészt, hogy ne csökkenjen a
falu lakossága, másrészt a jö-
vőt tekintve megalapozhatjuk
intézményeink, az óvoda, isko-
la működését. Kitűnő lehetősé-
günk erre a „Fecske Házakra
vonatkozó kiírásunk (lapunk-
ban olvasható a hirdetés! – a

szerk.), amit még az elmúlt
ciklusban kezdett el, alakított
ki az önkormányzat a volt tsz-
iroda épületből. Azt gondolom,
nagyon jó célra sikerült átala-
kítani ezt az épületet, amely-
nek megkezdődött a pályázta-
tása. Nagyon bízunk abban,
hogy aki ebben a lakásban
kezdi meg itt az életét, kedvet
kap a letelepedéshez. Ki kell
emelnem még önkormányzati
testületünket, amely nagyon
jól működik, egy tagunk cse-
rélődött a testületben, tehát
igazán hatékony munkát tu-
dunk végezni. Mindemellett
úgy érzem, kell egyfajta nyi-
tottság a munkánkhoz, ki kell
kérnünk az itt lakók vélemé-
nyét a feladatokhoz, meghall-
gatni őket és együtt tervezni a
jövőt. Ehhez nyolc civilszerve-

zetünk munkáját segítjük, to-
vábbá nem feledkezhetünk el
két nagy munkáltató cégünk-
ről, melyek biztos pontot, meg-
élhetést biztosítanak az itt
élőknek. Kiváló a kapcsola-
tunk a cégeinkkel.

dj

Bedő Róbert immár polgár-
mesterként tevékenykedik a
faluért.

A hagyományoknak megfelelően a Bottyán emlékműnél
tartotta a kuruc generálisról szóló megemlékezését Lenti városa
és a . A tanulói-Szépkorúak Civil Szervezete Lámfalussy SZKI
nak közreműködése mellett zajló ünnepségen Aranyosné Fehér
Hajnalka, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola tanára mon-
dott emlékező beszédet:

– A mai napon a Rákóczi szabadságharc egy olyan generáli-
sára emlékezünk, akiről nagyon sok népmonda és regény is szól.
Ő nem más, mint az idén 310 éve, 1709. szeptember 27-meg-
halt Bottyán János. A kuruc hadsereg katonái Vak Bottyánnak,
Bottyán apánknak, Jótevő Jánosnak is nevezték… Nem vélet-
len, hogy az 1951-ben Zajdán létrehozott laktanya Bottyán Já-
nos nevét vette fel. 1962-től pedig itt állomásozott a Magyar
Honvédség 26. Gépesített Lövész dandára, amely szintén a ku-
ruc generális nevét viselte. Ez a dandár az akkori hadsereg elit
alakulata volt. Az itt szolgálatot teljesítő tisztek és a sorál-
lományú katonák is a hűség, a hazaszeretet és a bajtársiasság
tiszta eszméjét vallották és tették is a mindennapokban. Az
alakulat komoly szerepet játszott Lenti életében….

Az ünnepség koszorúzással zárult a Bottyán szobornál.
D.J.

Bottyán-napi megemlékezés

Az ünnepség koszorúzással zárult.

Immár harmadik alkalom-
mal került megrendezésre a
Lenti Mesevár Óvoda Már-
ton-napi lámpás felvonulása.

– A magyar népszokások
megismertetése volt a kezdeti
célunk a felvonulással, majd
megtanítva az énekeket, mon-
dókákat, megismerve a téma-
körhöz kapcsolódó meséket
bővítettük különböző tartalom-
mal a Szent Márton püspök
életéhez és a „libás ünnephez”
kapcsolódó szokásokat –
mondta a rendezvény kapcsán
Gál Elekné óvodavezető. –
Természetesen az őszi mező-
gazdasági munkák, a betakarí-
tás, a népi időjóslás is szóba

Az ovisok lámpás felvonulása
kerül az ünnepkör kapcsolatá-
ban és egy ismeretszerzési,
tanulási folyamat végén vonu-
lunk fel kis lámpásainkkal,
énekelve, mondókákat sorolva
a rendezvénytérre. Egyeztet-
tük a szülőkkel is, hogy egy
közös ünneplés lesz, a két
feladat-ellátási helyről indul-
va, az ovisok a művelő-
dési központ elé érnek, igen
látványos a kis lámpásokkal
való felvonulás, körjáték,
éneklés, visszatérve pedig li-
batepertős és libazsíros ke-
nyér és tea várja a kicsiket,
így teljessé téve hagyomány-
őrzésünket.

(d)

Harmadik alkalommal került sor a felvonulásra.

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

2019. december
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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

Valamennyi kedves vásárlónknak
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Valamennyi kedves vásárlónknak
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Tizenkét főt köszöntött kü-
lön szeretettel Horváth Lász-
ló, Szép-Lenti polgármestere a
korúak Civil Szervezete mi-
nap tartott születésnapi ren-
dezvényén.

– 65., 70., 75. kerek évfor-
dulókat ünnepelnek itt a tag-
társak, melyhez gratulálunk,
nagyon örülünk annak, hogy
egészségesen itt vannak kö-
zöttünk – hangzott a polgár-
mester köszöntőjében.

Barta Ödönnét, a szerve-
zet vezetőjét sűrű őszi prog-
ramjaikról kérdeztük:

– Amúgy is minden hó-
napban van találkozónk, klub-
délutánunk, de az ősz egyéb
kötelezettségekkel is jár szer-
vezetünkben. Részt veszünk a
városi nemzeti ünnepeken,

Évfordulós tagtársaikat köszöntötték

Bottyán-napot tartunk, és
rendre megünnepeljük kerek
évfordulós születésnapos tag-
társainkat. Az ünnepeltek em-
léknapot, kis ajándékot kap-
nak, a köszöntők után zenés
vacsorával folytatódik az es-
tünk a Tornyiszentmiklósi
Cool zenekar, Kondákor Jenő
és fia jóvoltából.

Lapunk nevük felsorolásá-
val kíván jó egészséget, to-
vábbi hosszú boldog nyugdí-
jas éveket az ünneplőknek:
65. év: Horváth Aladárné,
Horváth Aladár, Szigeti Ti-
borné, Varga Ferencné, 70.
év: Csala Katalin, Weihoffer
Tiborné, Farkas Józsefné, Pet-
rovics Istvánné, Fekete József,
75. év: Tótiván Ferencné, Pál
Ferencné, Bakos Béla.

Barta Ödönné és Horváth László a köszöntésen.

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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Soós Endréné polgármes-
ter meghívására látogattunk el
a közelmúltban az adventi és
jótékonysági vásár megnyi-
tójára.

– A Bellosics Bálint Kul-
turális és Közösségi Házban
tartottuk meg rendezvényün-
ket – mondta a részletekről a
polgármester –, ahol először
Rosta Géza zenés karácsonyi
műsorával vártuk az érdeklő-
dőket, majd az első adventi
gyertya közös meggyújtására
is sor került. Lendvai Zoltán
plébános áldotta meg gyönyö-
rű adventi koszorúnkat és
kezdődött a színes vásári for-
gatag. Az adventi vásár ideje

Adventi és jótékonysági vásár Rédicsen

alatt forralt bor, tea és kuglóf
várta a megjelenteket, a gye-
rekeknek csillámtetoválás ké-
szítése is a rendelkezésre állt.

– Milyen tartalmat jelen-
tett a jótékonysági vásár?

– Az óvodai, iskolai szülői
közösség szervezésében süte-
ményeket lehetett vásárolni,
melynek bevétele a két intéz-
mény javára lesz fordítva. Év-
ről évre nagyobb érdeklődés
mellett zajlik ez a progra-
munk, meghitt hangulatban,
közösen kezdhetjük el a részt-
vevőkkel a karácsonyi készü-
lődést – tette hozzá Soós
Endréné.

dj

Lendvai Zoltán plébános és Soós Endréné polgármester az
adventi koszorúnál.

A digitális szakadék csök-
kentése érdekében ingyenes
informatikai felzárkóztató kép-
zés folyik a kul-Szilvágyon
túrházban, melynek végén
ajándék tabletet, tanúsítványt

Informatikai képzés Szilvágyon

kapnak a résztvevők a képzés
sikeres elvégzését követően.

A képzés 2 x 35 óra, ami a
Modern Learning Kft. szerve-
zésében 15 fős csoportban ke-
rül lebonyolításra.

Lenti Város Önkormányzata, mint főkedvezményezett
és konzorciumi partnerei a Zala Megyei Kormányhivatal,
Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Non-
profit Kft., valamint a Gondoskodás Alapítvány 2017.
október 01. és 2021. március 31. között valósítja meg Te-
rület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében
301.345.380 Ft összköltségű, 100%-os támogatási inten-
zitású TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00001 azonosítószámú
„Innovatív foglalkoztatási együttműködés a zalaegerszegi
és lenti járásokban” című projektjét.

A 42 hónapon át tartó projekt célja a gazda-
ságfejlesztés és a foglalkoztatás elősegítése érdekében
fenntartható foglalkoztatási együttműködés kialakítása és
működtetése Zalaegerszeg és Lenti Járásokban.

A projekt elsődleges célcsoportja a térségben élő
hátrányos helyzetű álláskeresők, a terület gazdasági és
egyéb foglalkoztatásban érdekelt és érintett szervezetei.
A program megvalósítási időszakában megtörténik a
partnerségi hálózat kialakítása, megerősítése, bevonásra
kerül munkaerő-piaci szolgáltatásokba 196 hátrányos
helyzetű álláskereső, képzésbe helyeznek 25 főt, leg-
alább 86 fő elhelyezkedését támogatják, melyből 16 fő
önfoglalkoztatóvá válása támogatott.

A célcsoporthoz kapcsolódó szakmai megvalósítás
2018. márciusban kezdődhetett meg, az első programba
vonás 2018.03.23-án történt meg. Az elmúlt 26 hónapos
szakmai munka eredményeként eddig a 2 járás terü-
letéről 132 fő került bevonásra, melyből 20 fő képzésben
vett/vesz részt, 52 fő bér/ bérköltség támogatással he-
lyezkedett el, valamint 9 fő vállalkozóvá vált. Valamennyi
programba vont ügyfél humánszolgáltatásban részesül.
Mindezek mellett, többek között elindult a befekte-
tésösztönzési felmérés és stratégia készítése Zalaeger-
szeg és Lenti járás területére vonatkozóan, valamint a
vállalati tanácsadás, melyet a 2 járás területén működő
vállalatok térítésmentesen vehetnek igénybe 2021.
február 28-ig. Mindezek mellett a szociális gazdasághoz,
atipikus- és megváltozott munkaképességűek foglalkoz-
tatásához kapcsolódóan projekttervek kerülnek kidol-
gozásra.

A 2 járás vállalkozásai, önkormányzatai és civil szer-
vezetei közül 17 partner kötelezte el magát aláírásával a
Paktumban való részvételre a megfogalmazott célok
elérése érdekében, még 2018. januárjában.

A foglalkoztatási paktumhoz való csatlakozás önkén-
tes, a partnerség további együttműködők bevonását
ösztönzi.

Lenti Város Önkormányzata
8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4
+36-92/ 553-912
www.lenti.hu

„Innovatív foglalkoztatási együttműködés a
zalaegerszegi és lenti járásokban”

Sikeresen zárult a képzés.

Sajtóközlemény
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Horváth Ottó, Zalabak-
sa polgármestere javaslatára
Gyovai Marianna projektfe-
lelőst kerestük fel, akivel a

Színes programok Zalabaksán

most folyó pályázataikat tekin-
tettük át:

– Kezdeném a „Humán szol-
gáltatások fejlesztése a Lenti

járásban” (EFOP-1.5.3-16-2017-
00069) projektünkkel, melynek
összértéke kb. 15,5 millió fo-
rint. A projekt kapcsán az idén
is számos nagy-, közepes és
kisközösségi programot valósí-
tottunk meg mind Zalabaksán,
mind a körjegyzőséghez tartozó
településeken.

– Melyek voltak ezek pél-
dául?

– Ezek közül néhány: Za-
labaksán Szépkorúak napja, a
Családi nap, a Családi sport-
nap, Falunap a kultúrák közötti
együttműködés jegyében, játszó-
ház, idősek kreatív klubja, va-
lamint falunapi programok, moz-
gásprogramok.

– Milyen programok várha-
tóak még ennél a lehetőségnél?

– A jövő évben is folytató-
dik a játszóház, mozgásprog-

ramokra és klubfoglalkozá-
sokra várjuk az érdeklődőket
a továbbiakban is. Másik fo-
lyamatban lévő nagy projek-
tünk a „Humán kapacitások fej-
lesztése a Lenti járásban” cí-
met viseli, (EFOP-3.9.2-16-
2017-00040) itt 4,4 millió fo-
rint állt a rendelkezésünkre,
melyből az idén az óvodá-
soknak zeneovi, nyáron a fa-
lubeli gyerekek számára kom-
petenciafejlesztő napközis tá-
bor, illetve szakmai progra-
mok valósultak meg. Az utób-
biak a közszférában dolgozók
ismereteit bővítették: szakmai
tanulmányút, kommunikációs
és ügyfélkezelési tréning által.
Meghirdetésre került ebben az
évben is az az ösztöndíj pá-
lyázat e projekt keretein belül,
mellyel a helybeli hátrányos
helyzetű tanulókat tudja támo-
gatni önkormányzatunk. Az
óvodások számára pedig még
egészséghetet szervezünk.

dj

Felvételünk a falunapon készült.

Az 52. Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresszus (Buda-
pest, 2020 szeptember 12-20.)
szimbóluma az országot és a
Kárpát-medencét „járva” Len-
tibe is eljutott a napokban. A
keresztről, amely egyben erek-
lyetartó is, plébá-Ipacs Bence
nos tájékoztatta lapunkat:

– A kereszt novemberben
járta be egyházmegyénket, Szent
Márton, az egyházmegye védő-
szentje ünnepekor érkezett meg
Szombathelyre, majd a na-
gyobb városokban lesz látható
egy-egy napon, hozzánk most
Letenyéről érkezett.

– Mitől különleges ez a ke-
reszt?

– Alkotója, aki már nem él
(Ozsvári Csaba ötvösművész),

2007-ben készítette el, három
méter magas, amelyen ősi ma-
gyar motívumok és több erek-
lye is felfedezhető. Megtalál-
hatjuk a Szent Kereszt erek-
lyéjét és a magyar szenteknek
és boldogoknak az ereklyéjét
is. Különlegessége az alka-
lomnak, hogy 1938-ban volt
utoljára hazánkban Eucharisz-
tikus Kongresszus, továbbá az
a tény is, hogy nálunk, az
esperesi kerület közös szent-
miséjén dr. Osztie Zoltánt a
Budapest-Belvárosi Nagybol-
dogasszony főplébánia plébá-
nosa, a KÉSZ (Keresztény Ér-
telmiségiek Szövetsége) ko-
rábbi elnöke mondott prédi-
kációt.

D.J.

Missziós kereszt Lentiben

Humán szolgáltatások, kapacitások

A kereszt a templomban.

Öt ország (francia, német, lit-
ván lengyel, magyar) részvé-
telével zajlott szeptember kö-
zepén a Baráti Társaságok ta-
lálkozója Siófokon, melyről a
hazánkat képviselő de-pákai
legáció nevében, Lukács Ti-
bor elnök, polgármester számolt
be lapunknak:

– Az idén zajlott találkozó
projekttémája „Európa építke-
zése” volt. A találkozó első
estéjén megbeszélést tartot-
tunk a tennivalókról, feladata-
inkról. Másnap Veszprémbe,
az egyetemi városba tettünk
látogatást, megtekintettük a
püspöki palotát, ahol a ma-
gyar résztvevőket dr. Márfi
Gyula érsek vezette végig.
Ezek után egy balatonfüredi
hajókirándulás következett, ahol
Tihany gyönyörű látványát sem

hagytuk ki a látnivalók közül.
A füredi borkóstoló után vissza-
tértünk Siófokra, ahol egy
közös workshop megbeszélés
várt ránk.

– Milyen építészeti alkotá-
sokat tekintettek még meg a té-
máknak megfelelően?

– A budapesti parlamenti
látogatás (mely épületünk a
Világörökség része), a Vár, a
Halászbástya megtekintése ki-
merítette a találkozó tartal-
mát. A következő napokban
esztergomi, visegrádi, szent-
endrei kirándulások tették szí-
nessé az említett tematikát, a
záró rendezvény kiértékelésén
pedig már a Workshop a „Jö-
vőkép Európában” címmel zaj-
lott – hangzott Lukács Tibor
tájékoztatójában.

(d)

Siófokon találkoztak

A pákai delegáció - építészeti csodákat tekintettek meg.
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Az osztályokat képviselő ki-
sebb delegáció várta munka-
társunkat a minap a Vörös-
marty Mihály Általános Isko-
la könyvtárában, akik arra ké-
szültek, beszámolnak az isko-
la pályaválasztási napok idején
szervezett kirándulásairól és a
látogatásokról. Pintér Csongor,
Rákos Réka Horváth Szofiés
első osztályos tanulóknak ab-
ban a különleges élményben

A pályaorientációs napok élményei

A Creatonnál a vörösmartysok.

lehetett részük, hogy megte-
kinthették belülről is az iskola
konyháját.

– Kisvasutaztunk és a pék-
ségben a kenyérkészítést is meg-
mutatták nekünk – sorolja Rá-
kos Réka az élményeket.

– Mi Hácskó Imréné szö-
vödéjét néztük meg – veszi át a
szót ésHorváth Anna Kata
Tovtin Patrícia másodikos ta-
nuló. – Nagyon különleges volt a

mentősöknél tett látogatá-
sunk és a hivatal mögötti ját-
szóteret is kipróbáltuk.

Rábel Rebeka harmadikas-
ként a pályaorientációs nap
Németh Fa Kft.-nél tett kirán-
dulásukat említi, ahol Németh
László tulajdonos még üdítő-
vel is megkínálta a csapatot.

– Azt is megnéztük, hogyan
lesz a rönkből ablak, ajtó, vagy
akár ház – sorolta Rebeka.

A negyedik osztály, Ta-
kács Petra osztálya a postát is
meglátogatta, de nagyon tet-
szett nekik, hogy a népi szö-
vés mesterségét ki is próbál-
hatták. Az ötödikesek, Tarai
Hanna, Horváth Emma, ugyan-
csak kisvasutaztak és még vad-
disznókat is megfigyeltek a
kiránduláson. Ács Karolina, Fe-
dóczi Dóra Liza, Kancsal Pan-
na a hatodikos tanulókat kép-
viselte a megbeszélésünkön,
ők a Fincsi pékséget említet-
ték meg különlegességként. A
hetedikesek, Ferecskó Máté,
Hochschorner Lilla vezérleté-
vel a mentőszolgálatnál, a Len-
ti Rendőrkapitányságon és az
OTP-bankban tettek látoga-
tást, köztük nagy sikere volt a
kapitányság védelmi eszközei-
nek bemutatója.

– Mi a Balance Hotelt néz-
tük meg – szól a nyolcadik osz-
tály nevében Markotán Blan-
ka, Nagy Zsófia Maróti Le-és
vente. – Majd a Creaton gyá-
rat is megtekintettük. Az előb-
binél Kárpáti Zoltán a pontos
terítést mutatta meg, majd egy
lakosztályt is megtekinthet-
tünk, a tetőcserépgyárban pe-
dig kaptunk egy osztályunk ál-
tal aláírt és kiégetett tetőcse-
repet is – hangzott az élmény-
beszámolóban.

dj

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Szeretteinket meglepni
egyre nehezebb – gondolta
Elemér. Amikor a karácso-
nyi hangulatot árasztó szu-
permarketet meglátta, görcs-
be rándult a gyomra. Még
mindig nincs semmi ötlete,
hogy mit vegyen nekik. Pe-
dig már tavaly is megfo-
gadta, hogy időben kitalálja.
Elemér legnagyobb problé-
mája, hogy szeretteinek min-
dene megvan. Ami még
hiányzott, azt az elmúlt ka-
rácsonyok alatt már megvette.

Szóba jöhetnek a szük-
ségmegoldások: valami, ami-
ből már van, vagy valami,
aminek semmi értelme. Az
utóbbi szóba se jöhet, ma-
kacsolta meg magát. Majd
készítek nekik valamit!

Elemér egyetlen dolog-
hoz ért a munkáján kívül,
szeret főzni. Néha megszáll-
ja az ihlet, és egy profi chef
módjára főz. De hogy lesz
ebből ajándék?

Gondolataiba mélyedve
dörmögött magában a kony-
hában: A halászlét becso-–
magolni nem lenne túl stíl-
szerű, de a töltött káposz-
tával sem lennék előbbre.
Ekkor megakadt a szeme
egy doboz bonbonon és el-
mosolyodott. Nem volt egy-
szerű bonbont készíteni, de a
végére belejött. Igaz, a cso-
magolás egy kicsit férfiasra
sikeredett, de nem baj. Így
legalább elhiszik, hogy én
csináltam.

A kézzel készült bonbo-
nok láttán, mindenki száján
kiszaladt:

– Húúú ez meg mi?
– Bonbon, kóstold meg!
– Húúú, ez nagyon finom

lett…
mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Húúú, ez meg mi?
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Frissen vezényeltLentibe
próbaidős és kinevezett rend-
őröket fogadott a közelmúlt-
ban hivatalában Horváth Lász-
ló polgármester.

– Azért tartottuk fontosnak
ezt a fogadást, mert szerettük
volna bemutatni a várost az új
rendőröknek és a találkozóval
hozzájárulni a új munkahely,
az első napok oldottabb lég-
köréhez, mely elképzeléshez
kiváló partner volt Horváth
László polgármester úr – tette
hozzá érdeklődésünkre dr.
Farkas Tibor kapitányság-
vezető.

A polgármesteri hivatal ta-
nácskozó termében a köszön-
tés után az új rendőrök bemu-
tatkozása következett, akik pró-
baidősként és egyéb beosztás-
ba kerülve végzik majd mun-
kájukat. pró-Szép Bence József
baidős rendőr őrmester példá-

Szolgálatba álló rendőröket fogadtak

ul helyi illetőségű, Lentiben vé-
gezte iskoláit, majd úgy kérte
magát itthoni szolgálatra, fia-
talorientáltnak érzi városát,
ahol megalapozhatja jövőjét.
Megyesi Xavér rendőr őrmester

zalaegerszegiként került a vá-
rosba, előtte a körmendi rendé-
szeti iskolában fejezte be tanul-
mányait és nagy várakozással
tekint új munkahelye és mun-
kája elé.

A rövid bemutatkozást kö-
vetően Horváth László polgár-
mester tájékoztatója követke-
zett, aki bemutatta a várost,

működését, intézményeit és a
térségben betöltött szerepét.
Gondolatai végén a polgár-
mester kitért a városvezetés és
a kapitányság kiváló kapcso-
latára és bizalmát fejezte ki,
hogy az új rendőrök munkába
állása, beilleszkedése is zök-
kenőmentes lesz.

dj

A hátsó sor balról Drávecz Gyula alpolgármester, Botos And-
rás r.őrm., Szép Bence József r. őrm., Tóth András pr.r.őrm.
dr. Farkas Tibor r. alezredes kapitányságvezető, első sor bal-
ról: Horváth László polgármester, Megyesi Xavér r.őrm., Kiss
Panna Brigitta r.őrm.

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

2019. december
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Külsősárd önkormányzata
bensőséges ünnepségen látta
vendégül a falu szépkorú la-
kóit. Az idősek napján Pácso-
nyi Imre, a Zala Megyei Köz-
gyűlés alelnöke külön köszön-
tötte a településen élő legidő-
sebb hölgyet és urat, Gaspa-
rics Győzőnét Nagy Istvántés .

Gasparics Győző polgár-
mester beszédében kiemelte:

– Az Idősek napja szép és
fontos ünnep. Minden társa-
dalmat az minősít, hogy mi-
ként bánik öregjeivel – tartja a
mondás. Minden nemzedék
élete olyan egy kicsit, mint a
homokóra. A homokszemek
előbb-utóbb mind lefutnak a
felső részből az alsóba. Mind-
egyik máskor. Mindegyiknek
saját története van, de egyik
homokszemnek sincs történe-
te a többiek nélkül. Sem azok
nélkül, amelyek felül vannak,

Idősek napja Külsősárdon
sem azok nélkül, amelyek
alul. Önök azok, akik előttünk
járnak a nagy országúton,
azon az országúton, amelyen
apáink, nagyapáink, dédapáink
és őseink jártak a világ kez-
dete óta. Önöktől örököltük
meg ezt a települést, Önöktől
tanultuk meg a nyelvet,
amellyel szót értünk egymás-
sal. Önök hordozták a vállai-
kon ezt az egész települést,
kemény munkával kerestek
benne kenyeret, építettek ben-
ne hajlékot, s neveltek benne
gyerekeket. Amikor eljött az
idő, azt a stafétabotot, ame-
lyet szüleiktől kaptak, a mi
kezünkbe adták. A mi fel-
adatunk, hogy tartsuk oda a
vállunkat, s a ránk nehezedő
feladatokat megoldjuk.

A köszöntőt vacsora, majd
jó hangulatú beszélgetés kö-
vette.

Meghitt ünnepségen köszöntötték a szépkorúakat.

Csesztreg Község Önkormányzata pályázatot hirdet a cseszt-
regi 11 db Fecskelakás 5 éves bérleti díj nélküli albérletére. A
Lenti Vidékfejlesztési Egyesület területén élő, illetve munka-
hellyel/munkahelyi ígérvénnyel rendelkező, maximum 40 éves
és legalább középfokú végzettséggel rendelkező fiatal pá-
rok/családok jelentkezését várjuk.

A Fecskeházba való beköltözés feltételeiről részletesebben ér-
deklődni a www.csesztreg.hu honlapon, valamint a csesztregi köz-
ségházán személyesen vagy a 92/573-020/19-es telefonszámon lehet.

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. december 12,
amiről a képviselő-testület 2019. december 31-ig dönt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A lenti Gyalogló Idősklub
novemberben két túrát szerve-
zett, tudtuk meg Császár De-
zső elnöktől.

– Első alkalommal Deák
Ferenc szülőfalujába, Söjtörre
látogattunk. Helyi vezető ka-
lauzolásával megismerkedtünk
a „Haza bölcse” szülőházával,
életútjával. Ezt követően el-
mentünk a község határában
található Deák-kúthoz. Itt a
helyi önkormányzat és a pol-
gárőr egyesület tagjai elevení-
tették fel a kút legendáját. A
kút melletti pihenőnél uzson-
nával is vendégül látták a gya-

Újabb túrákat szerveztek

loglókat. A túrán résztvevő 41
fő kb. 6 km-t gyalogolt. A
következő túrát Lenti várossá
nyilvánításának 40. évfordu-
lójára emlékezve szerveztük
meg. A vezetésre Kovács Zol-
tánt, a Helyi Értéktár Bizott-
ság elnökét kértük fel. A sé-
tánk során ismerkedtünk a
város múltjával, régi és új
épületeivel, szobraival. Ezen a
túrán 30 fő vett részt. A túrák
költségeit az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma által kiírt
pályázati támogatásból bizto-
sítottuk.

dj

Lenti múltját is felelevenítették, jobbról Kovács Zoltán

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Lenti és Vidéke

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

Hirde
ssen

nálu
nk !



12 201 . r9 decembeLenti és Vidéke

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


