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

Tájházat alakítanak ki Bö-
deházán a tervek szerint abból
a kódisállásos házból, melyet
a Magyar Falu Program nyúj-
tott támogatásból vásárolt meg
nemrég az önkormányzat.

Elhagyott ingatlanok köz-
célra történő felhasználásához
nyújt segítséget a program. A
kiíráson mintegy 3,6 millió
forintot nyert el Bödeháza.
Ebből vásárolták meg a Cse-
ke-család 1907-ben épített há-
zát, mely már nyolc év la-
katlan és kihasználatlan volt.

Tájház lesz Bödeházán
Bedő Andrea polgármester

elmondta, hogy a felújítás
után olyan tájházat kap a
település, mely vonzó lesz a
turisták számára is. Elmondta,
hogy nagy lehetőséghez jutott
a falu, a Hetésben jellegzetes
kódisállásos házakból már
csak kevés található meg ere-
deti állapotában. A felújítás
után interaktív elemekkel szí-
nesítik majd és olyan hagyo-
mányőrző programokat szer-
veznek, mint a disznóvágás.

Befejeződött a közösségi
ház felújítása . AMárokföldön
Kisfaludy-program keretében
elnyert pályázatnak köszönhe-
tően több változtatásra is sor
kerülhetett a közösségi ház-

Megújult a közösségi ház
Márokföld sikeresen pályázott

nál. A részletekről Szabó
István polgármester tájékoz-
tatta lapunkat.

– Faluházunk emeletén há-
rom 2 ágyas szoba található,

Márokföld közösségi háza.

Minősített könyvtári díjat kapott a közelmúltban a Lenti
Városi Könyvtár Lapath Gabriella. igazgatónőt kérdeztük a
magas szintű szakmai elismerésről és a könyvtár jelenlegi mű-
ködéséről.

– Az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezette be a
könyvtárak minősítésére ezt a pályázatot még 2011-ben – kezdte
az előzményekkel az igazgatónő. – Egy előre meghatározott
minősítési vizsgálati eljárás, majd egy szakértői vizsgálat ered-
ményeképpen dőlhet el, hogy az adott könyvtár, módszereiben,
technikáiban alkalmas-e a XXI. század használói igények
kielégítésre.

Minősített „csapatmunka”

– Ez így nagyon szigorúan hangzik!
– Valóban, de tudni kell, hogy ebben a projektben a könyvtár va-

lamennyi dolgozója részt vett, sok éves munka eredménye, tehát
egy igazi csapatmunkában érdemeltük ki ezt a rangos elismerést.

– Hogyan zajlott a pályázat?
– A dokumentáció összegzéseként egy 50 oldalas pályázati

anyagot állítottunk össze, melyet a beküldés után két szakértő
ellenőrzött helyben meggyőződve a tartalomról. Szakmai elis-
merésünket 5 éven keresztül „birtokolhatjuk”, majd az újbóli el-
ismeréshez ismét pályázni kell.

– A vírushelyzet, a szigorítások tükrében, hogyan működnek
jelenleg?

Online is várják az olvasókat. Középen Lapath Gabriella.
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Tragikus körülmények között elhunyt Németh Árpád, Pusz-
taapáti polgármestere.

Mivel veszélyhelyzet idején nem lehet népszavazást és
időközi voksolást tartani, ezért nem tudni, hogy mikor választ-
hatnak új polgármestert a településen.

Bizonytalan a választás időpontja

Lenti önkormányzati képviselő-testületének október végi so-
ros ülésén több döntés is született.

Módosították a képviselők egyebek mellett a hulladékgaz-
dálkodásról szóló rendeletet. A Lenti Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft., Zalai Közszolgáltatómint a
Nonprofit Kft. alvállalkozója látja el Lenti közigazgatási terü-
letén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. A cég tájékozta-
tása szerint a településen a kihelyezett szelektív gyűjtőedények
környékén, valamint a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő
konténerekben sok esetben találkoznak nem természetes sze-
mélyektől származó vegyes hulladékkal. A nem természetes
személy ingatlanhasználók esetében nehezen megállapítható a
hulladék mennyisége, ezáltal a közszolgáltatás igénybevételéért
fizetendő szolgáltatási díj megállapítása is nehézségekbe ütkö-
zik. Fenti problémák megoldásának érdekében a hulladékgaz-
dálkodási szolgáltató kft. kérésére a hulladékgazdálkodásról
szóló önkormányzati rendeletbe beépítették a fajlagos hulla-
dékmennyiséget, ami a város közigazgatási területén az elmúlt
évi begyűjtések alapján természetes személy ingatlanhasználó
esetén 5,29 liter fejenként naponta, gazdasági szervezet esetén
pedig 22,44 liter egy főre naponta. Továbbá a gazdasági szer-
vezeteknél, illetve fizető-vendéglátó tevékenységet folytatók-
nál a hulladékgyűjtő edény méretét minden esetben minimum
120 literben határozták meg.

Megemelték a támogatás összegét a Települési Talentum
ösztöndíj programban. Összesen 3,2 millió forint fordítható
olyan jól tanuló középiskolások, illetve felsőoktatásban tanulók
számára, akik tudományos ismeretszerzésben, művészeti tevé-
kenységben, sportban a tanulmányaik mellett jól teljesítenek.
Az ösztöndíj évente egyszer odaítélhető egyösszegű támogatás,
amelyre pályázni idén szeptember végéig lehetett a diákoknak,
az ösztöndíj elbírálásának határideje november 30 volt. A
támogatást december 31-ig folyósítják az érintetteknek.

A képviselő-testület döntései

Kilenc beadott pályázatuk-
ból hat sikeresnek bizonyult, a
többit egyelőre tartalék listára
helyezték, tájékoztatott Kovács
Ferenc, Lovászi polgármeste-
re a folyamatban lévő beru-
házásokról a napokban.

– Kezdeném a Lovászi-
Tormafölde útvonal felújításá-
val, amely egyelőre tartalék-
listára került, a védőnői szol-
gálat és a fogorvosi rendelő
akadálymentesítése összevon-
va került szintén a listára, bí-
zunk benne mielőbb pozitív el-
bírálásban részesülnek. Nagy
örömünkre szolgál a játszó-
térre beadott pályázatunk,
amelyre 5 millió forint támo-
gatást nyertünk, ezt a tavasz
folyamán fogjuk megvalósíta-
ni. Ugyancsak forrásokat
nyertünk az óvoda felújításá-
ra, két típusú (BM és Falu-
program) beadványunk alap-
ján összesen 61 millió forint
áll majd a rendelkezésünkre.
Pályáztunk a könyvtár felújí-
tására, amely már el is ké-

Sikeres pályázatok Lovásziban

szült, itt kialakítottunk egy
gyermekkönyvtár részleget is,
3,5 millió forintot használ-
hattunk fel. A Magyar Falu-
program adta lehetőségként –
romos házak, udvarok rend-
betétele címszó alatt – a 4,5
millió forintos támogatásból
egy közparkot szeretnénk lét-
rehozni a főutca melletti, egy
jelenleg elgazosodott terüle-
ten. Kiemelném még közös
horvát-magyar pályázatunkat,
a Légópince felújítására vo-
natkozólag, mely összesen
300 ezer eurót tartalmaz és a
fogadó, „Vasfüggöny Múzeum”
kiszolgáló helyiség már kiala-
kításra is került a projekt ré-
szeként. Itt a későbbiekben a
pince szellőzését, világítását
újítjuk fel, vissza lesznek ál-
lítva a régi termek, például
parancsnoki szoba, egészség-
ügyi ellátó, illetve interaktív
táblákon is megtekinthető lesz
az egész komplexum – hang-
zott a tájékoztatóban.

dj

Kovács Ferenc polgármester a felújított könyvtárban.

A „Vasfüggöny Múzeum” fogadó épülete.
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A koronavírus-járvány ter-
jedése erőteljes növekedésnek
indult az elmúlt időszakban.
Az állampolgárok fegyelme-
zettségére, a szabályok mara-
déktalan betartására továbbra
is nagy szükség van, hiszen
csak mindannyiunk személyes
felelősségvállalásával jutha-
tunk túl ezen az embert pró-
báló időszakon is.

A Zala Megyei Kormányhi-
vatal minden erejével azon
dolgozik, hogy a kormány által
hozott intézkedéseket a ve-
szélyhelyzet elhárítása, vala-
mint a megyében élő emberek
védelme érdekében hatéko-
nyan tudja érvényesíteni.

Az esetszámok emelkedé-
sével párhuzamosan a védeke-
zésben érintett szervek, így a
kormányhivatal feladatai is
jelentős mértékben megnöve-
kedtek.

A kormány újabb védelmi
intézkedései értelmében az is-
kolák, óvodák, bölcsődék ne-
velési, oktatási tevékenységet
végző dolgozóit koronavírus
kimutatására alkalmas antigén
gyorsteszttel tesztelik, az Ope-
ratív Törzs által meghatározott
ütemezéssel. Az ingyenes és
önkéntes tesztelés célja, hogy
az intézményekben megelőz-
zék a járvány terjedését és
azok biztonságosan működ-
hessenek.

A kormány által meghirde-
tett országos, célzott csoportos
tesztelés Zala megyében no-
vember 23-án vette kezdetét.

A fegyelmezettségre, a szabályok betartására nagy szükség van

A vizsgálati körbe bevont
dolgozók tesztelésének szerve-
zését a Zala Megyei Kormány-
hivatal végzi, biztosítva a min-
tavételt végző orvos-, és
egészségtudományi egyetemi
hallgatók számára a személyi
védőeszközöket, a szállást és
az ellátást, valamint a tesztek,
az adminisztrátor személyek,
és a szükséges gépjárművek
rendelkezésre állását.

A kormány a szociális és
egészségügyi intézmények dol-
gozóit is teszteli, ott saját
erőforrással végzik a vizsgá-
latokat, az ehhez szükséges
teszteket azonban ebben az
esetben is a kormányhivatal
közreműködésével juttatja el a
kormány az érintett szerve-
zeteknek.

A Zala Megyei Kormány-
hivatal tehát aktívan működik
közre a védőeszközök, fertőt-
lenítőszerek kiosztásában, va-
lamint a készletek biztosításá-
ban is, az érintett intézmények
biztonsága érdekében.

A járvány elleni védekezés
segítése érdekében egy Ma-
gyarországon élő kínai üzlet-
ember, a kínai Chi Fu pénz-
ügyi csoport tulajdonosa a
Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium közvetítésével nagy
mennyiségű felnőtt és gyer-
mek méretű sebészeti maszkot
tartalmazó adományt juttatott
el a kormányhivatalok részére.

A felajánlásnak köszönhe-
tően kormány-dr. Sifter Rózsa
megbízott november 24-én a

Zalaegerszegi és Nagykanizsai
Tankerületi Központban tett
látogatása során tankerületen-
ként 16.500 darab gyerme-
keknek készült maszkot adott
át az intézmények igazgatói-
nak. A felnőtt méretű masz-
kokat pedig – a dolgozók és
ezáltal az ügyfelek egészsé-
gének megőrzése érdekében –
a kormánytisztviselőkhöz ju-
tatták el.

A Kanizsai Dorottya Kór-
házban a kormánymegbízott
szintén személyesen győződött
meg az intézményben ápoltak
ellátásáról, a dolgozók mun-
kakörülményeiről, az egész-
ségügyi intézmény koronaví-
rus-járvánnyal kapcsolatos te-
vékenységéről.

A vírus terjedésének, vala-
mint a személyes kontaktusok
számának csökkentése érdeké-
ben a kormányablakok és ok-
mányirodák kizárólag előzetes
időpontfoglalás alapján láto-
gathatók. Időpontfoglalásra az
idopontfoglalo.kh.gov.hu olda-
lon, a megújult magyaror-
szag.hu oldalon, illetve az in-
gyenesen hívható 1818-as tele-
fonszámon van lehetőség. A
többi kormányhivatali ügyfél-
szolgálaton telefonos, illetve
e-mailben történő időpontfog-
lalás alapján történik az ügy-
intézés, az elérhetőségek meg-
találhatóak a kormányhiva-
tal.hu oldalon.

Az elkészült okmányok
személyes átvételére 2020. no-
vember 11-ét követően nincs
lehetőség, azokat postai úton,
levélküldemény formájában
kézbesíti a kormányhivatal.

A lejárt okmányok meg-
hosszabbítására vonatkozóan
fontos tudnivaló, hogy a no-
vember 4. után lejáró igazol-
ványok a jelenlegi veszély-
helyzet megszűnését követő 60
napig még használhatók ma-
radnak. Ugyanez vonatkozik
azokra az okmányokra is, ame-
lyek a tavaszi veszélyhelyzet
idején, március 11. és július 3.
között jártak le, de akkor
meghosszabbította a kormány
az érvényességüket.

A rendelet ugyanakkor
nem vonatkozik a július 3. és
november 4. között lejárt ok-
mányokra, így azokat meg kell
hosszabbítani.

A korlátozó intézkedések
és az esti kijárási tilalom be-
vezetése óta eltelt időszak ta-
pasztalata azt mutatja, hogy az
emberek megértették: a jár-
vány elleni küzdelemhez min-
denkire szükség van. Köszönet
jár mindazoknak, akik betart-
ják a szabályokat, és különö-
sen azoknak, akik a kórhá-
zakban, az egészségügyben,
valamint a kormányhivatal vé-
dekezésben érintett szakterüle-
tein megfeszített munkával ér-
tünk dolgoznak.

A Nagykanizsai Járási Hivatal vezetője, dr. Józsa Zsanett veszi
át a védőmaszkokat dr. Sifter Rózsa kormánymegbízottól.

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott dr. Brünner Szilveszter fő-
igazgatóval, miközben látogatást tesz a Kanizsai Dorottya
Kórházban.

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik meg.

A Zala Megyei Kormányhivatal tájékoztatója

2020. december
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Horváth Ottó Gyovai Mariannpolgármester javaslatára pro-
jektfelelőst kerestük fel folyamatosan megvalósuló pályázatuk
kapcsán.

– Projektünk az EFOP „Humán szolgáltatások fejlesztése a
Lenti járásban” nevet viseli, még 2018-ban Lenti Város Önkor-
mányzata konzorciumi vezetésével, hat községi önkormányzat –
Csesztreg, Lovászi, Nova, Páka, Resznek, Zalabaksa – részvé-
telével, valamint, a „Napsugár” Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont és Szolgálat Lenti, Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egye-
sület és a Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft. összefogásával valósul meg. 15,5 millió forint a
támogatás összege, melyből a fő célunk a társadalmi hátrányok
csökkentése, a helyi közösségek társadalomszervező szerepének
erősítése, a vidék népességmegtartó erejének növelése.

Befejeződő projekt Zalabaksán

– Hogyan haladnak a megvalósításban?

– A felvázolt célnak megfelelően a vidéki lakosság összetartó
erejét növelő eseményeket, közösségi programokat, sportren-
dezvényeket szervezhettünk meg. Emellett megvalósítottunk pl.
klubfoglalkozásokat – főzőklub, idősek kreatív klubja, egészség
prevenciós programokat (előadás, mozgásprogram), játszóházat,
melyeken térítésmentesen vehetnek részt az érdeklődők. A jól
tanuló és helyi közösségi életben aktív szerepet vállaló közép-
iskolás vagy felsőoktatásban tanuló hallgatók számára Települési
Talentum ösztöndíj volt elérhető.

– Mi volt a tapasztalatuk, hogyan sikerültek ezek a rendez-

vények?

– Általánosságban elmondható, hogy valamennyi, a projekt
ideje alatt megvalósult programnak nagy volt a népszerűsége,
pozitív visszajelzések érkeztek a résztvevők részéről. Egyébként
a projekt végső szakmai zárása idén decemberben lesz. Néhány
foglalkozás a programon kívül is folytatódik, illetve felmérjük a
projektben megvalósított programok iránti igényt és lehető-
ségeinkhez mérten a jövőben annak figyelembevételével tervez-
zük a további programjainkat.

dj

Családi nap Zalabaksán 2019-ben.

Király Zsiga-díjat kapott a
Lenti bárszentmihályfai tele-
pülésrészében élő népi ipar-
művész, a kosárfonó Dulics

Margit.

Király Zsiga a 19. század
első felében Zalában is tevé-
kenykedő juhász és a dunán-
túli pásztorművészet egyik
legkiemelkedőbb mestere volt.
A Népművészeti Egyesületek

Szövetsége által alapított el-
ismeréssel kapcsolatban így
nyilatkozott lapunknak Dulics
Margit:

– Nagy öröm és megtisz-
teltetés számomra, hogy el-
nyertem ezt az elismerést.
Minden kézművesnek, alkotó-
nak nagy álma válik valóra,
ha ezt a díjat megkapja, én is
nagyra értékelem.

Dulics Margit nagy hang-
súlyt fektet a mesterség okta-
tására, tudása továbbadására.

– Nem szabad, hogy ki-
haljon ez a mesterség –
hangsúlyozta. – Idehaza és
Szlovéniában is tartottam tan-
folyamokat, sokan kitanulták
ezeken a kosárfonást és űzik a
mesterséget, ha csak hobbi
szintén is. Idén a járvány
miatt leálltak ezek a körök,
aggodalmam, hogy nehéz lesz
újraindítani, de reméljük, tud-
juk folytatni a tanítást.

Lentinek immár két Király
Zsiga-díjasa is van, hiszen ta-
valy hetésiHácskó Imréné,

szőttes készítő kapta az el-
ismerést.

Dulics Margit munkájának elismerése

Dulics Margit műhelyében.
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Túrával és kísérletekkel
emlékeztek fizi-Öveges József
kaprofesszor emléke előtt Pá-
kán születésének 125. évfor-
dulója alkalmából.

A résztvevők az Öveges
Emlékháznál adóztak a prog-
ram elején a piarista szerzetes
és tanár Öveges professzor
emléke előtt. A Pákai Ter-
mészetbarát Klub rendhagyó
eseményt hirdetett, a rövid
ünnepség és gyertyagyújtás
mellett fizikai kísérleteket is
láthattak, majd túrára indultak

Öveges professzorra emlékeztek
az érdeklődők. Útjuk a vétye-
mi ősbükkösbe vezetett, a kö-
zel 10 kilométer hosszúságú
Öveges-emléktúrát első alka-
lommal hirdették meg, hagyo-
mányteremtő céllal, hogy ez-
zel is tisztelegjenek a település
szülötte előtt.

Indulás előtt Öveges pro-
fesszor házában Vargáné Tüske
Judit, a helyi általános iskola
fizikatanára tartott tárlatveze-
tést az érdeklődőknek, megis-
merhették az 1895-ben szüle-
tett professzor életét, munkás-

ságát. A természettudomány
népszerűsítésének egyik legki-
emelkedőbb alakjaként nagyon
sokat tett a tudományos igényű
ismeretterjesztés területén. „Leg-
kedvesebb kísérleteim” cím-
mel televíziós műsort vezetett,
itt egyszerűen elvégezhető, lát-
ványos kísérleteket mutatott
be, melyekhez könnyen érthe-
tő magyarázatokat adott. Nyári

szabadságát pedig rendszere-
sen Pákán, a szülőfalujában
töltötte.

Ezután következett Vargá-
né Tüske Judit és a közön-
ség soraiból önként jelentke-
zők közreműködésével néhány
egyszerű, de érdekes kísér-
let Öveges tárházából a
résztvevők nagy megelége-
désére.

Vargáné Tüske Judot (j) tartott az Öveges Emlékházban tárlat-
vezetést.

Lukács Tibor polgármester a következő tájékoztatást adta
lapunknak:

– Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Pákán a hulladék szelek-
tív gyűjtése 2020. december 1. napjával megszüntetésre került,
mivel a lakosság a kihelyezett konténerekbe nem szelektíven
helyezte el a hulladékot. 2020. december első napjától a szelek-
tív gyűjtés a lakosság részére az erre a célra biztosított zsá-
kokba történik. Az üveget kizárólag 8-16 óra között hétköz-
napokon a Pákai Közös Önkormányzati Hivatal udvarában
elhelyezett konténerbe rakhatják.

Lapunk utánajárt a változások okának és úgy gondoljuk,
hogy a mellékelt fotó is magyarázatot ad erre.

– 15-20 éven keresztül jól működött a szelektív hulladék-
gyűjtés – tette hozzá érdeklődésünkre a polgármester. – Az
utóbbi években azonban nagy bosszúságot okoz a fotón is
látható helyzet. Szerintem vannak, akik nem fizetnek a hulla-
dék elszállításáért, a boltban megvett zsákokba téve ezekre a
szelektív gyűjtőhelyekre rakják le a hulladékukat, ami nem he-
lyes. Ez tarthatatlan állapot, így – más településekkel egyetér-
tésben – megszüntetjük ezeket a lerakóhelyeket, bízva abban,
hogy ezek után a lakosság a hulladékszállító által biztosított
módokon szállíttatja el a keletkezett hulladékot. A különböző
hulladéknak az erre szolgáló, színekkel megkülönböztetett
zsákokat ugyancsak a szállító biztosítja.

dj

Pákán is megszűnnek…
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Öt év után tartották október végén a telepü-Pórszombaton
lési önkéntes mentőcsoport újraminősítő gyakorlatát.

Az árvízvédelem volt a témája a minősítő gyakorlatnak. Több
napja tartó folyamatos esőzés miatt a Medes-patak a hirtelen
lezúduló nagy mennyiségű csapadékot nem képes elvezetni és
elöntéssel fenyegeti a települést. Többször kerültek már a pór-
szombatiak ilyen helyzetbe, a gyakorlat azt a célt szolgálta,
hogy ilyenkor tudják mit kell tenni.

– A minősítés célja, hogy a rendkívüli időjárási esemé-
nyekre, a vízfolyásokon levonuló árvizekre, valamint a helyi
vízkárok következtében kialakuló veszélyhelyzetekre felké-
szüljünk, ezeket elhárítsuk – mondta polgár-Tánczos László
mester. – A gyakorlat alatt a patakmedret megtisztítottuk a fás
szárú növényektől gépi, illetve kézi erővel, hogy ezzel a víz
útja szabaddá váljon, illetve egy ingatlanokat veszélyeztető fa
kivágására is sor került.

A mentőcsoportnak 10 tagja van, de önkéntesek is érkeztek
a munkálatok elvégzésére, akik feladatuknak érzik a település
megvédését. A helyiek korábban a minősítési gyakorlaton túl
civil szerveződés keretében is szerveztek akciót a patakmeder
tisztítására. A gyakorlatot a megyei katasztrófavédelmi igazga-
tóság részéről három tagú minősítő bizottság értékelte.

Minősítő gyakorlat Pórszombaton

Kitisztították a patakmedret a gyakorlat keretében Pórszom-
baton, jobbra Tánczos László polgármester.

Ünnepélyes keretek között
adták át a napokban Kozma-
dombja település egyik beve-
zető, most felújításra került út-
szakaszát. Az alig ötvenfős te-
lepülés polgármesterét, Kámán
Jánost és a térség az ország-
gyűlési képviselőjét, Vigh Lászlót
kérdeztük a beruházásról:

– Minden település számít,
ezt fogalmaztuk meg a Magyar
Falu Program keretében. Most
egy olyan kicsi faluban va-
gyunk, melynek népessége nem
éri el az ötven főt – kezdte
tájékoztatóját a képviselő. –
258 zalai településből 248 fa-
lu, ez a programunk az 5000 fő
alatti településekre vonatkozik.
Polgármester úr jelezte szá-
momra, hogy igencsak nehéz
megközelíteni a települést az

„Minden település számít…”
egyik bevezető úton, portala-
nítás, felújítás lenne szüksé-
ges. Pályázatuk sikerrel járt,
nagyon örülünk annak, hogy
Kozmadombjára is sikerült tá-
mogatásokat hoznunk.

Az útszakasz átadásán Ká-
mán János polgármester kiemel-
te: a faluházuk felújítása pár-
huzamosan történt az útfelújí-
tással, még az előbbihez ön-
erőt biztosítottak, az utóbbi
teljes támogatást élvezett:

– A most felújításra került
út egy mellékútszakasz, de an-
nál fontosabb szerepe van,
ugyanis Kozmadombja lakos-
sága három településrészre ta-
gozódik. A középső falurész
közelíthető meg immár könnyen
ezzel a felújítással. Közel 6
millió 870 ezer forintot kap-

tunk, ebből újítottuk fel az
utat, önerőből pedig a padká-
zást is megvalósítottuk.

– Egyéb önerős fejlesztések
is vannak?

– Igen, ahogy említettem,
elkészült a faluházunk, melyet
a vírushelyzetre való tekintet-

tel később szeretnénk a falu
lakosságával együtt ünnepelve
átadni, valamint további ter-
veink is vannak. Figyeljük a
faluprogram további kiírásait,
a temető felújítását tűztük ki
célul.

dj

Balról Kámán János polgármester, Vigh László országgyűlési
képviselő, Horváth Lászlóné alpolgármester.

Idén is megtartották a Me-
desi Gazdakör tagjai a hagyo-
mányőrző disznóvágást Pór-
szombaton.

A civil szervezet célja a
hagyományápolás, a régi szo-
kások, a disznóvágás mellett
például a májusfaállítás és
kitáncolás felelevenítése, va-
lamint a nemzeti ünnepek
alkalmával megemlékezések
tartása.

Tánczos László, Pórszom-
bat polgármestere elmondta,
hogy a jó hangulatú, pálinka-
kóstolást sem nélkülöző ese-

Hagyományőrző disznóvágás

ményre helyben szerezték az
idei áldozatot, vagyis a
disznót.

– A disznóvágás és az
idősek köszöntése az utóbbi
években összekapcsolódott,
az itt előkészített húsból lát-
tuk vendégül a szépkorúa-
kat – magyarázta. – Idén a
járvány miatt nem köszön-
töttük rendezvényen az idő-
seket, hanem a disznótorosból
vittünk kóstolót éthordóban –
mondta.

A rendezvényt a megyei
önkormányzat is támogatta.

Jó hangulatban telt a disznóvágás. Balról Tánczos László
polgármester (hátul), elöl Tánczos István, Podszkocs Lajos,
Tánczos Csaba és Luter György



HIRDETÉS

Lenti és Vidéke 72020. december



8 2020. decemberLenti és Vidéke

Belsősárd több hektárnyi
zöld területét hivatott gondoz-
ni az a géppark, amelyet a kö-
zelmúltban adtak át ünnepé-
lyes keretek között az önkor-
mányzatnak.

– A Magyar Falu Program
segítségével sikerült a gépbe-
szerzésünk, ami óriási lehető-
ség a kistelepülések számára –
mondta polgár-Vida József
mester. – Önerőből nem futotta
volna elöregedett gépparkunk
cseréjére, így beadtuk pályáza-
tunkat. A támogatásból egy
fűnyíró traktort, egy damilos
fűkaszát és sövényvágó gépet
vásároltunk, amelyek nagy-
mértékben hozzájárulnak a zöld
területek karbantartásához.

– Igencsak speciális a hely-
zetük a zöldterületek szem-
pontjából!

– Valóban, itt a faluköz-
pontban a rendezvénytér egy

Gépbeszerzések Belsősárdon
hektár, a temető szintúgy, a
mellette lévő parkoló fél hek-
tár és az oda-vissza vezető út,
egyéb útjainkkal több kilo-
métert tesz ki.

– Szépen fejlődik a falu,
immár a falugondnoki szol-
gálat is működik.

– Az idén indítottuk falu-
gondnoki szolgálatunkat, mely-
hez egy falubuszt nyertünk. A
kilencszemélyes kisbusz a falu
idősebb lakosságát segíti az
orvoshoz járás, bevásárlás,
gyógyszerkiváltás ügyeiben,
de az iskolásainkat, ovisokat is
házhoz tudjuk szállítani. Ki-
emelném, hogy a szolgálat
működtetésére is támogatást
nyertünk, amely éves szin-
ten négy és fél millió forintot
tesz ki.

– A nagyobb zöldterülettel
rendelkező falvak munkáját, a
területek gondozását is segíti a

faluprogram – mondta érdek-
lődésünkre ország-Vigh László
gyűlési képviselő. – Ilyen tele-
pülés Belsősárd, ahol gyönyö-
rű zöldterületek vannak, me-
lyeket kézi gépekkel eddig
több napon keresztül próbáltak
karbantartani. Nem győzzük
eleget mondani, ez a támoga-

tási forma hihetetlenül elő-
nyös, egyrészt minden falu ré-
szese lehet, másrészt az elnyert
pénz azonnal a falu számlájára
kerül, nem igényel önerőt és
hitelfelvételt, tehát azonnal in-
dulhatnak a beruházások, fel-
újítások.

dj

Jobbról Balláné Kulcsár Mária jegyző, Vigh László képviselő,
Vida József polgármester, Farkas Zoltán falugondnok.

A most felújított önkor-
mányzati épületrésszel együtt
sikerülhet az egész épület-
együttes rehabilitációja a kö-
zeljövőben – mondta Péntek
Katalin, Szilvágy polgármes-
tere az épületátadó ünnep-
ségen.

Megújul az épületegyüttes Szilvágyon

– Komplex tervet állítottuk
fel, melyhez szükség volt a
korábban ÁFÉSZ tulajdonban
lévő épületrész megvásárlására
is – kezdte a részletekkel
Péntek Katalin. – Jelenleg az
önkormányzati hivatal épület-
része került felújításra, jövőre

pedig külön pályázunk a többi
részre.

– Mit terveznek a teljes
épülettel?

– Helyi termék boltot sze-
retnénk létrehozni a felújítás
után, egy nagyon szép épület-
együttes fogadhatja az idelá-
togatókat a faluközpontban.

– Milyen támogatást kap-
tak a hivatali részhez?

– Több mint 9 millió forint
támogatást kaptunk a Ma-
gyar Falu Programból, amely
100 %-os támogatottságot je-
lent, terveink további megva-
lósításához országgyűlési kép-
viselőnk, Vigh László segítsé-
gét kértük.

Vigh László megerősítette a
támogatás folytatását az át-
adási ünnepségen, beszédében
az egyik legszebb zalai tele-
pülésként határozta meg Szil-
vágyot.

– Nemrég jártunk itt, egy
sportöltözőt avattunk, továbbá
a két éve elkészült szenny-
vízberuházás folytatásaként új
aszfaltréteget kaptak a falu
utcái. Gyönyörű lett a végered-
mény. Most a községháza ke-
rült felújításra, és minden se-
gítséget magadunk ahhoz,
hogy folytatódjon a beruházás
és az egész épület felújításra
kerülhessen.

D.J.

Balról Lelkesné Mánfai Lívia alpolgármester, Péntek Katalin
polgármester, Vigh László képviselő, Németh Csenge refe-
rens.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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További sikeres pályázatuk révén, teljesen megújulhat a rédi-
csi óvoda Soós Endrénéépülete, tudtuk meg polgármestertől.

– Legutóbbi avatásunkon a gyönyörű udvari játékokat adtuk
át használóiknak, most újabb sikert értünk el, hiszen az óvoda
felújítására több mint 32 millió forint támogatást nyertünk el. Az
összegből teljes felújítás történhet, hiszen a nyílászárók cseréje
már korábban megtörtént, most a külső szigetelést oldjuk meg,
megújítjuk a födémet és új színezést kap az intézmény. A
megújult épület reméljük vonzó lesz az itt élőknek, nagyon
fontos, hogy fiataljaink helyben is megtalálják a szolgáltatá-
sainkat, ehhez járul hozzá az óvoda megújult arculata, ahol
jövőre is két csoportot szeretnénk indítani.

– Hogyan készülődnek az ünnepekre?
– Mi is megvalósítjuk az adventi naptárt, melyben az itt

lakók nyitják meg jelképesen fénygyújtással az adott napokon
ablakaikat. A megvendégelést a naptár házainál a vírusra való
tekintettel most elhalasztjuk, de egy kicsit ezzel a lehetőséggel
közösségivé tudjuk tenni az ünnepet. A nagy sikerre való tekin-
tettel két garnitúra számmal is készültünk, így advent idején

Megújul az óvoda Rédicsen

kétszer 24 ablakban fognak kigyúlni a számok, ezzel is emelve
az ünnep szépségét – zárta gondolatait Soós Endréné.

dj

Az óvoda megújulásra váró épülete.

A Belügyminisztériumhoz
adott be sikeres pályázatot a
Reszneki Önkormányzat, így a
község járdáinak nagyobb
szakasza már felújításra ke-
rült – mondta el érdeklődé-
sünkre pol-Kercsmár István
gármester.

– Néhány éve elkezdtük
már járdáink felújítását, mely-
re az első lehetőség az adós-
ságkonszolidációs program-
ban adódott, akkor 1 km-es
szakaszon. Összesen 2,5 km
járdával rendelkezünk és az
elején önkormányzati tulaj-
donba is kellett venni ezeket,
hogy pályázatokon indulhas-
sunk felújításukra. Most 5
millió forint támogatást kap-
tunk, a Béke tér, a József At-
tila utca és a Mártírok útja

Már csak egy kilométer…
egy szakasza került felújítás-
ra, mintegy 500 m hosszan.
Az említett járdák voltak a
legjobban felkopva, töredez-
ve, néhány helyen már bal-
esetveszélyessé váltak. Olyan
szakaszokról van szó, amelye-
ket a legtöbbet használ a la-
kosság. A pályázat 800 ezer
forint önerőt igényelt, Vas
megyei kivitelezőt találtunk,
amely kiváló minőségű mun-
kát végzett. Természetesen a
hátralévő 1 km-es hosszúságú
járdát is szeretnénk felújítani,
ehhez tovább figyeljük a tá-
mogatási lehetőségeket és
ezáltal évekre megoldódhat a
kényelmes, biztonságos gya-
logos közlekedésünk – hang-
zott a tájékoztatóban.

(d)

A fotón a Vasi Kft. munkásai végzik a felújítást.

Szilvágyon a falugondnoki
autó garázs és szerszámtáro-
lók felújítása megkezdődött te-
tőcserével. Az önkormányzat
Leader „Vidékőrző” pályáza-
ti támogatásából 5.000.000

Garázs és szerszámtároló felújítása
Ft-ot nyert, melyhez az
önkormányzat 15 % önerőt
biztosít.

A többi munka – szige-
telés, nyílászárók cseréje, fes-
tés – tavaszra húzódik át.

Először tetőcserére kerül sor.

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037
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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

Tájház lesz Bödeházán

A megvásárolt ingatlan
egy konyhából, szobából és
kamrából áll, de tartozik
hozzá több gazdasági épület
is: pajta, kukoricagóré, kis-
pajta, ól, ezeket mind hasz-
nosítják majd.

A ház kulcsát Cseke
Józsefné, a ház tulajdonosa

adta át a Bedő Andrea pol-
gármesternek. Részt vett a
programon mi-Vigh László
niszteri biztos, a térség or-
szággyűlési képviselője is, aki
méltatta a kezdeményezést és
elmondta, hogy jövőre már
összesen 250 milliárd forinttal
tudják támogatni a falvakat a
Magyar Falu Programban.

amelyek turisztikai célt szol-
gálnak. Szobánként 1 millió
forintot nyertünk, amit felújí-
tásra fordítottunk. Sor került
parkettázására, világítótestek
cseréjére, raktár kialakítására
és festésre is. Kihasználva az
alkalmat a földszinti közös-
ségi térben – ezt már 1 millió
forint saját erőből – régóta
aktuális munkákat végeztünk.
A festésnek és a világítási

Megújult a közösségi ház
Márokföld sikeresen pályázott

modernizálásnak köszönhe-
tően a ház ezen része is meg-
újult. Sajnos a járványhelyzet
megakadályozza közösségi ren-
dezvények tartását, így a falu
lakossága még nem tudja bir-
tokba venni a megújult, meg-
szépült közösségi házat. Remél-
jük, mihamarabb véget ér ez a
terhes időszak, s Márokföld
polgárai együtt ünnepelhetnek
a faluházban – mondta Szabó
István polgármester.

Teljesen megújult a belső tér.

Az egyik felújított szoba.

Fotók: Högl CsabaFotók: Högl Csaba

Minősített „csapatmunka”
– A korlátozó intézkedések bevezetése után azonnal átáll-

tunk a tavasszal már jól bevált „könyvet házhoz” szolgáltatás-
ra, lehet kérni emailben, telefonon a könyveket, az elolvasott
köteteket pedig várjuk a könyvtár ajtajában elhelyezett gyűj-
tődobozban. Nagyon szeretnénk, ha senki nem maradna olvasni
való nélkül egy ilyen helyzetben. Mindemellett mindenkit arra
bíztatnék, figyelje a közösségi oldalainkat, ahol sok poszttal,
játékokkal és olvasnivaló ajánlásokkal várjuk az érdeklődőket.

dj

A ház kulcsának átadásán résztvevők és a felújításra váró
épület.
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Egészségpénztári kártya elfogadó helyEgészségpénztári kártya elfogadó hely
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A sajtó képviselőivel közö-
sen tekintette meg Vigh László
országgyűlési képviselő, mi-
niszteri biztos a lenti kézilabda
munkacsarnok építkezését mi-
nap.

– Nyáron Kocsis Mátéval,
a Magyar Kézilabda Szövetség
elnökével, megyei és városi
vezetőkkel raktuk le az épület
alapkövét – kezdte tájékozta-
tóját Vigh László. – Él a tér-
ségünkben egy olyan szemé-

Jövő év végén szeretnék átadni
Bejárás az épülő lenti kézilabda csarnoknál

lyiség, aki hazánk egyik leg-
kiválóbb kézilabdázója. Gó-
dorné Nagy Mariann a közel-
múlt „Kézisek kézise” verseny
győztese pedig a kézilabdázás
szakmai alapjait rakta le. Eh-
hez szerettünk volna egy mél-
tó infrastruktúrát kialakítani,
melynek munkálatai már foly-
nak. Mintegy 1,2 milliárd
összegből indítottuk ezt a be-
ruházást, ami egy 33x50 mé-
teres küzdőtérrel, négy 20-20

személyes öltözővel kerül ki-
alakításra. A kivitelezés 25 %-
os készültségben van jelenleg
és a terveink szerint a jövő év
végén szeretnénk átadni.

A bejáráson részt vett Hor-
váth László, Lenti polgár-
mestere is, aki érdeklődé-
sünkre a megvalósítás jelentő-
ségét emelte ki:

– Közösségi és sportszem-
pontból is óriási jelentősége
van ennek a beruházásnak. Na-

gyon örülünk, hogy erre for-
rást biztosított a kormány és
bízunk abban, hogy a szüksé-
ges egyeztetések után immár
folyamatosan halad az építke-
zés. Energetikai kérdést kellett
megoldani, ez megtörtént és
immár felgyorsultak a munká-
latok. Az alap elkészült, már a
csarnok falazása történik, na-
gyon bízunk abban, hogy foly-
tatni tudjuk a beruházást.

dj

Horváth László polgármester és Vigh László országgyűlési
képviselő az épülő sportcsarnok előtt.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország
Együttműködési program GardEN elnevezésű
projektjének célja, hogy Lenti és Moravske
Toplice városok közötti régió turisztikai vonz-
erejét növelje. A projektben kialakított csomag-
kínálat a térség apró csodáira épül (bodza, haj-
dina, orchidea, tündérkert, erdő mező virágai),
hiszen Lenti és Moravske Toplice települések
és régiójuk gazdag természeti értékekben.

A régió adottságait kihasználva az itt talál-
ható energiaparkok, energiapontok is bevonásra
kerültek, egy energia témaút formájában, se-
gítve a testi és lelki egészség egységét. Remek
lehetőség kínálkozik négy energiapark (Lenti
Szent György Energiapark, Márokföld, Bakó-
naki tó, Lukacevci) megismerésére, határon
innen és túl, amelyek jótékony energiáiról a

látogatók a projektterüle-
ten kihelyezett táblákról is
tájékozódhatnak. A projekt-
ben megszervezett tanul-
mányutak segítségével a

projektpartnerek igyekeztek megismerni azokat
a lehetőségeket a közel eső, hasonló adott-
sággal rendelkező régiókban, mellyel az adott
termékek sajátossá és egyedivé tehetők.

A projekten belül több fesztivál (Tündér-
kert, Tőzike, Bodza, Orchidea, Hajdina) is
megrendezésre került mind a szlovén, mind a
magyar oldalon (felújított Gasztro Udvarban),
ahol az apró csodák kerültek a középpontba. E
csodák ismertetése, sokrétű felhasználásának
bemutatása volt a cél a fesztiválokon. A ren-
dezvényeken nagyközönség előtt bemutatásra
került receptkönyv és az erdők-mezők virágai-
ról szóló ismeretterjesztő füzet is. A gyerekeket
pedig rendhagyó szabadtéri környezetismeret
órák keretében, játékosan ismertették meg ezek
tartalmával. A rendezvényeken magyar és szlo-
vén termelőkkel kézműves vásárok, étel-ital
kóstolók az adott természeti érték előtérbe
helyezésével, a szolgáltatóknak szakmai work-
shopok, valamint kulturális műsorok is színe-
sítették a programokat.

Szép mosoly egy nap
alatt – csak mese?

Nem a
Marton.Dentalnál!

Azonnali implantációt és

ideiglenes pótlást biztosítunk

már az első kezelési napon,

hogy Ön mosolyogva

távozhasson!

NÁLUNK
BIZTONSÁGBAN!

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


