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Minősített „csapatmunka”
Minősített könyvtári díjat kapott a közelmúltban a Lenti
Városi Könyvtár. Lapath Gabriella igazgatónőt kérdeztük a
magas szintű szakmai elismerésről és a könyvtár jelenlegi működéséről.
– 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 eredményeképpen dőlhet el, hogy az adott könyvtár, módszereiben,
technikáiban alkalmas-e a XXI. század használói igények
kielégítésre.

Tájház lesz Bödeházán
Tájházat alakítanak ki Bödeházán a tervek szerint abból
a kódisállásos házból, melyet
a Magyar Falu Program nyújtott támogatásból vásárolt meg
nemrég az önkormányzat.
Elhagyott ingatlanok közcélra történő felhasználásához
nyújt segítséget a program. A
kiíráson mintegy 3,6 millió
forintot nyert el Bödeháza.
Ebből vásárolták meg a Cseke-család 1907-ben épített házát, mely már nyolc év lakatlan és kihasználatlan volt.

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 eredeti állapotában. A felújítás
után interaktív elemekkel színesítik majd és olyan hagyományőrző programokat szerveznek, mint a disznóvágás.
(Folytatás a 10. oldalon)

Online is várják az olvasókat. Középen Lapath Gabriella.

– Ez így nagyon szigorúan hangzik!
– Valóban, de tudni kell, hogy ebben a projektben a könyvtár valamennyi 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 elismerésünket 5 éven keresztül „birtokolhatjuk”, majd az újbóli elismeréshez ismét pályázni kell.
– A vírushelyzet, a szigorítások tükrében, hogyan működnek
jelenleg?
(Folytatás a 10. oldalon)

Megújult a közösségi ház
Márokföld sikeresen pályázott

Márokföld közösségi háza.
Rajz: Farkas László

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Befejeződött a közösségi
ház felújítása Márokföldön. A
Kisfaludy-program keretében
elnyert pályázatnak köszönhetően több változtatásra is sor
kerülhetett a közösségi ház-

nál. A részletekről Szabó
István polgármester tájékoztatta lapunkat.
– Faluházunk emeletén három 2 ágyas szoba található,
(Folytatás a 10. oldalon)

2

Lenti és Vidéke

2020. december

A képviselő-testület döntései Sikeres pályázatok Lovásziban
Lenti önkormányzati képviselő-testületének október végi soros ülésén több döntés is született.
Módosították a képviselők egyebek mellett a hulladékgazdálkodásról szóló rendeletet. A Lenti Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft., mint a Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft. alvállalkozója látja el Lenti közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. A cég tájékoztatása szerint a településen a kihelyezett szelektív gyűjtőedények
környékén, valamint a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő
konténerekben sok esetben találkoznak nem természetes személyektől származó vegyes hulladékkal. A nem természetes
személy ingatlanhasználók esetében nehezen megállapítható a
hulladék mennyisége, ezáltal a közszolgáltatás igénybevételéért
fizetendő szolgáltatási díj megállapítása is nehézségekbe ütközik. Fenti problémák megoldásának érdekében a hulladékgazdálkodási szolgáltató kft. kérésére a hulladékgazdálkodásról
szóló önkormányzati rendeletbe beépítették a fajlagos hulladékmennyiséget, 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 szervezeteknél, illetve fizető-vendéglátó tevékenységet folytatóknál 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 tevékenységben, 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.

Kovács Ferenc polgármester a felújított könyvtárban.

Kilenc beadott pályázatukból hat sikeresnek bizonyult, a
többit egyelőre tartalék listára
helyezték, tájékoztatott Kovács
Ferenc, Lovászi polgármestere a folyamatban lévő beruházásokról a napokban.
– Kezdeném a LovásziTormafölde útvonal felújításával, amely egyelőre tartaléklistára került, a védőnői szolgálat és a fogorvosi rendelő
akadálymentesítése összevonva került szintén a listára, bízunk benne mielőbb pozitív elbírálásban részesülnek. Nagy
örömünkre szolgál a játszótérre beadott pályázatunk,
amelyre 5 millió forint támogatást nyertünk, ezt a tavasz
folyamán fogjuk megvalósítani. Ugyancsak forrásokat
nyertünk az óvoda felújítására, két típusú (BM és Faluprogram) beadványunk alapján összesen 61 millió forint
áll majd a rendelkezésünkre.
Pályáztunk a könyvtár felújítására, amely már el is ké-

szült, itt kialakítottunk egy
gyermekkönyvtár részleget is,
3,5 millió forintot használhattunk fel. A Magyar Faluprogram adta lehetőségként –
romos házak, udvarok rendbetétele címszó alatt – a 4,5
millió forintos támogatásból
egy közparkot szeretnénk létrehozni a főutca melletti, egy
jelenleg elgazosodott területen. Kiemelném még közös
horvát-magyar pályázatunkat,
a Légópince felújítására vonatkozólag, mely összesen
300 ezer eurót tartalmaz és a
fogadó, „Vasfüggöny Múzeum”
kiszolgáló helyiség már kialakításra is került a projekt részeként. Itt a későbbiekben a
pince szellőzését, világítását
újítjuk fel, vissza lesznek állítva a régi termek, például
parancsnoki szoba, egészségügyi ellátó, illetve interaktív
táblákon is megtekinthető lesz
az egész komplexum – hangzott a tájékoztatóban.
dj

A „Vasfüggöny Múzeum” fogadó épülete.

Bizonytalan a választás időpontja
Tragikus körülmények között elhunyt Németh Árpád, Pusztaapáti polgármestere.
Mivel veszélyhelyzet idején nem lehet népszavazást és
időközi voksolást tartani, ezért nem tudni, hogy mikor választhatnak új polgármestert a településen.

2020. december

3

Lenti és Vidéke

A fegyelmezettségre, a szabályok betartására nagy szükség van
A Zala Megyei Kormányhivatal tájékoztatója
A koronavírus-járvány terjedése erőteljes növekedésnek
indult az elmúlt időszakban.
Az állampolgárok fegyelmezettségére, a szabályok maradéktalan betartására továbbra
is nagy szükség van, hiszen
csak mindannyiunk személyes
felelősségvállalásával juthatunk túl ezen az embert próbáló időszakon is.
A Zala Megyei Kormányhivatal minden erejével azon
dolgozik, hogy a kormány által
hozott intézkedéseket a veszélyhelyzet elhárítása, valamint a megyében élő emberek
védelme érdekében hatékonyan tudja érvényesíteni.
Az esetszámok emelkedésével párhuzamosan a védekezésben érintett szervek, így a
kormányhivatal feladatai is
jelentős mértékben megnövekedtek.
A kormány újabb védelmi
intézkedései értelmében az iskolák, óvodák, bölcsődék nevelési, oktatási tevékenységet
végző dolgozóit koronavírus
kimutatására alkalmas antigén
gyorsteszttel tesztelik, az Operatív Törzs által meghatározott
ütemezéssel. Az ingyenes és
önkéntes tesztelés célja, hogy
az intézményekben megelőzzék a járvány terjedését és
azok biztonságosan működhessenek.
A kormány által meghirdetett országos, célzott csoportos
tesztelés Zala megyében november 23-án vette kezdetét.

A vizsgálati körbe bevont
dolgozók tesztelésének szervezését a Zala Megyei Kormányhivatal végzi, biztosítva a mintavételt 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 dolgozóit is teszteli, ott saját
erőforrással végzik a vizsgálatokat, az ehhez szükséges
teszteket azonban ebben az
esetben is a kormányhivatal
közreműködésével juttatja el a
kormány az érintett szervezeteknek.
A Zala Megyei Kormányhivatal tehát aktívan működik
közre a védőeszközök, fertőtlenítőszerek kiosztásában, valamint a készletek biztosításában is, az érintett intézmények
biztonsága érdekében.
A járvány elleni védekezés
segítése érdekében egy Magyarországon élő kínai üzletember, a kínai Chi Fu pénzügyi csoport tulajdonosa a
Külgazdasági és Külügyminisztérium közvetítésével nagy
mennyiségű felnőtt és gyermek méretű sebészeti maszkot
tartalmazó adományt juttatott
el a kormányhivatalok részére.
A felajánlásnak köszönhetően dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott november 24-én a

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

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

Zalaegerszegi és Nagykanizsai
Tankerületi Központban tett
látogatása során tankerületenként 16.500 darab gyermekeknek készült maszkot adott
át az intézmények igazgatóinak. A felnőtt méretű maszkokat pedig – a dolgozók és
ezáltal az ügyfelek egészségének megőrzése érdekében –
a kormánytisztviselőkhöz jutatták el.
A Kanizsai Dorottya Kórházban a kormánymegbízott
szintén személyesen győződött
meg az intézményben ápoltak
ellátásáról, a dolgozók munkakörülményeiről, az egészségügyi intézmény koronavírus-járvánnyal kapcsolatos tevékenységéről.
A vírus terjedésének, valamint a személyes kontaktusok
számának csökkentése érdekében a kormányablakok és okmányirodák kizárólag előzetes
időpontfoglalás alapján látogathatók. Időpontfoglalásra az
idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, a megújult magyarorszag.hu oldalon, illetve az ingyenesen hívható 1818-as telefonszámon van lehetőség. A
többi kormányhivatali ügyfélszolgálaton telefonos, illetve
e-mailben történő időpontfoglalás alapján történik az ügyintézés, az elérhetőségek megtalálhatóak a kormányhivatal.hu oldalon.

Az elkészült okmányok
személyes átvételére 2020. november 11-ét követően nincs
lehetőség, azokat postai úton,
levélküldemény
formájában
kézbesíti a kormányhivatal.
A lejárt okmányok meghosszabbítására vonatkozóan
fontos tudnivaló, hogy a november 4. után lejáró igazolványok a jelenlegi veszélyhelyzet megszűnését követő 60
napig még használhatók maradnak. Ugyanez vonatkozik
azokra az okmányokra is, amelyek 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 okmányokra, így azokat meg kell
hosszabbítani.
A korlátozó intézkedések
és az esti kijárási tilalom bevezetése óta eltelt időszak tapasztalata azt mutatja, hogy az
emberek megértették: a járvány elleni küzdelemhez mindenkire szükség van. Köszönet
jár mindazoknak, akik betartják a szabályokat, és különösen azoknak, akik a kórházakban, az egészségügyben,
valamint a kormányhivatal védekezésben érintett szakterületein megfeszített munkával értünk dolgoznak.

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik meg.
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Befejeződő projekt Zalabaksán
Horváth Ottó polgármester javaslatára Gyovai Mariann projektfelelőst kerestük fel folyamatosan megvalósuló pályázatuk
kapcsán.
– Projektünk az EFOP „Humán szolgáltatások fejlesztése a
Lenti járásban” nevet viseli, még 2018-ban Lenti Város Önkormányzata konzorciumi vezetésével, hat községi önkormányzat –
Csesztreg, Lovászi, Nova, Páka, Resznek, Zalabaksa – részvételével, valamint, a „Napsugár” Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Lenti, Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület 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.
Családi nap Zalabaksán 2019-ben.

Dulics Margit munkájának elismerése
Király Zsiga-díjat kapott a
Lenti bárszentmihályfai településrészében élő népi iparművész, a kosárfonó Dulics
Margit.
Király Zsiga a 19. század
első felében Zalában is tevékenykedő juhász és a dunántúli pásztorművészet egyik
legkiemelkedőbb mestere volt.
A Népművészeti Egyesületek
Szövetsége által alapított elismeréssel kapcsolatban így
nyilatkozott lapunknak Dulics
Margit:
– Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy elnyertem ezt az elismerést.
Minden kézművesnek, alkotónak nagy álma válik valóra,
ha ezt a díjat megkapja, én is
nagyra értékelem.
Dulics Margit nagy hangsúlyt fektet a mesterség oktatására, tudása továbbadására.
– Nem szabad, hogy kihaljon ez a mesterség –
hangsúlyozta. – Idehaza és
Szlovéniában is tartottam tanfolyamokat, 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, tudjuk folytatni a tanítást.
Lentinek immár két Király
Zsiga-díjasa is van, hiszen tavaly Hácskó Imréné, hetési
szőttes készítő kapta az elismerést.

Dulics Margit műhelyében.

– Hogyan haladnak a megvalósításban?
– A felvázolt célnak megfelelően a vidéki lakosság összetartó
erejét növelő eseményeket, közösségi programokat, sportrendezvényeket 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 középiskolás vagy felsőoktatásban tanuló hallgatók számára Települési
Talentum ösztöndíj volt elérhető.
– Mi volt a tapasztalatuk, hogyan sikerültek ezek a rendezvények?
– 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 lehetőségeinkhez mérten a jövőben annak figyelembevételével tervezzük a további programjainkat.
dj

2020. december

Lenti és Vidéke

5

Öveges professzorra emlékeztek
Túrával és kísérletekkel
emlékeztek Öveges József fizikaprofesszor emléke előtt Pákán születésének 125. évfordulója alkalmából.
A résztvevők az Öveges
Emlékháznál adóztak a program elején a piarista szerzetes
és tanár Öveges professzor
emléke előtt. A Pákai Természetbarát Klub rendhagyó
eseményt hirdetett, a rövid
ünnepség és gyertyagyújtás
mellett fizikai kísérleteket is
láthattak, majd túrára indultak

az érdeklődők. Útjuk a vétyemi ősbükkösbe vezetett, a közel 10 kilométer hosszúságú
Öveges-emléktúrát első alkalommal hirdették meg, hagyományteremtő céllal, hogy ezzel is tisztelegjenek a település
szülötte előtt.
Indulás előtt Öveges professzor házában Vargáné Tüske
Judit, a helyi általános iskola
fizikatanára tartott tárlatvezetést az érdeklődőknek, megismerhették az 1895-ben született professzor életét, munkás-

Pákán is megszűnnek…
Lukács Tibor polgármester a következő tájékoztatást adta
lapunknak:
– Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Pákán a hulladék szelektív gyűjtése 2020. december 1. napjával megszüntetésre került,
mivel a lakosság a kihelyezett konténerekbe nem szelektíven
helyezte el a hulladékot. 2020. december első napjától a szelektív gyűjtés a lakosság részére az erre a célra biztosított zsákokba történik. Az üveget kizárólag 8-16 óra között hétköznapokon 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 hulladékgyűjtés – tette hozzá érdeklődésünkre a polgármester. – Az
utóbbi években azonban nagy bosszúságot okoz a fotón is
látható helyzet. Szerintem vannak, akik nem fizetnek a hulladék elszállításáért, a boltban megvett zsákokba téve ezekre a
szelektív gyűjtőhelyekre rakják le a hulladékukat, ami nem helyes. Ez tarthatatlan állapot, így – más településekkel egyetértésben – 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

Vargáné Tüske Judot (j) tartott az Öveges Emlékházban tárlatvezetést.

ságát. A természettudomány
népszerűsítésének egyik legkiemelkedőbb alakjaként nagyon
sokat tett a tudományos igényű
ismeretterjesztés területén. „Legkedvesebb kísérleteim” címmel televíziós műsort vezetett,
itt egyszerűen elvégezhető, látványos kísérleteket mutatott
be, melyekhez könnyen érthető magyarázatokat adott. Nyári

szabadságát pedig rendszeresen Pákán, a szülőfalujában
töltötte.
Ezután következett Vargáné Tüske Judit és a közönség soraiból önként jelentkezők közreműködésével néhány
egyszerű, de érdekes kísérlet Öveges tárházából a
résztvevők nagy megelégedésére.
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„Minden település számít…”
Ünnepélyes keretek között
adták át a napokban Kozmadombja település egyik bevezető, most felújításra került útszakaszát. Az alig ötvenfős település polgármesterét, Kámán
Jánost és a térség az országgyűlési képviselőjét, Vigh Lászlót
kérdeztük a beruházásról:
– Minden település számít,
ezt fogalmaztuk meg a Magyar
Falu Program keretében. Most
egy olyan kicsi faluban vagyunk, melynek népessége nem
éri el az ötven főt – kezdte
tájékoztatóját a képviselő. –
258 zalai településből 248 falu, ez a programunk az 5000 fő
alatti településekre vonatkozik.
Polgármester úr jelezte számomra, hogy igencsak nehéz
megközelíteni a települést az

egyik bevezető úton, portalanítás, felújítás lenne szükséges. Pályázatuk sikerrel járt,
nagyon örülünk annak, hogy
Kozmadombjára is sikerült támogatásokat hoznunk.
Az útszakasz átadásán Kámán János polgármester kiemelte: a faluházuk felújítása párhuzamosan történt az útfelújítással, még az előbbihez önerőt biztosítottak, az utóbbi
teljes támogatást élvezett:
– A most felújításra került
út egy mellékútszakasz, de annál fontosabb szerepe van,
ugyanis Kozmadombja lakossága három településrészre tagozódik. A középső falurész
közelíthető meg immár könnyen
ezzel a felújítással. Közel 6
millió 870 ezer forintot kap-

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

tunk, ebből újítottuk fel az
utat, önerőből pedig a padkázást 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 terveink is vannak. Figyeljük a
faluprogram további kiírásait,
a temető felújítását tűztük ki
célul.
dj

Minősítő gyakorlat Pórszombaton Hagyományőrző disznóvágás
Öt év után tartották október végén Pórszombaton a települési 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 pórszombatiak ilyen helyzetbe, a gyakorlat azt a célt szolgálta,
hogy ilyenkor tudják mit kell tenni.
– A minősítés célja, hogy a rendkívüli időjárási eseményekre, a vízfolyásokon levonuló árvizekre, valamint a helyi
vízkárok következtében kialakuló veszélyhelyzetekre felkészüljünk, ezeket elhárítsuk – mondta Tánczos László polgármester. – 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 igazgatóság részéről három tagú minősítő bizottság értékelte.

Kitisztították a patakmedret a gyakorlat keretében Pórszombaton, jobbra Tánczos László polgármester.

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

Idén is megtartották a Medesi Gazdakör tagjai a hagyományőrző disznóvágást Pórszombaton.
A civil szervezet célja a
hagyományápolás, a régi szokások, a disznóvágás mellett
például a májusfaállítás és
kitáncolás felelevenítése, valamint a nemzeti ünnepek
alkalmával megemlékezések
tartása.
Tánczos László, Pórszombat polgármestere elmondta,
hogy a jó hangulatú, pálinkakóstolást sem nélkülöző ese-

ményre helyben szerezték az
idei áldozatot, vagyis a
disznót.
– A disznóvágás és az
idősek köszöntése az utóbbi
években összekapcsolódott,
az itt előkészített húsból láttuk vendégül a szépkorúakat – magyarázta. – Idén a
járvány miatt nem köszöntöttük rendezvényen az időseket, hanem a disznótorosból
vittünk kóstolót éthordóban –
mondta.
A rendezvényt a megyei
önkormányzat is támogatta.

2020. december
HIRDETÉS
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Gépbeszerzések Belsősárdon
Belsősárd több hektárnyi
zöld területét hivatott gondozni az a géppark, amelyet a közelmúltban adtak át ünnepélyes keretek között az önkormányzatnak.
– A Magyar Falu Program
segítségével sikerült a gépbeszerzésünk, ami óriási lehetőség a kistelepülések számára –
mondta Vida József polgármester. – Önerőből nem futotta
volna elöregedett gépparkunk
cseréjére, így beadtuk pályázatunkat. A támogatásból egy
fűnyíró traktort, egy damilos
fűkaszát és sövényvágó gépet
vásároltunk, amelyek nagymértékben hozzájárulnak a zöld
területek karbantartásához.
– Igencsak speciális a helyzetük a zöldterületek szempontjából!
– Valóban, itt a faluközpontban a rendezvénytér egy

hektár, a temető szintúgy, a
mellette lévő parkoló fél hektár és az oda-vissza vezető út,
egyéb útjainkkal több kilométert tesz ki.
– Szépen fejlődik a falu,
immár a falugondnoki szolgálat is működik.
– Az idén indítottuk falugondnoki szolgálatunkat, melyhez 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. Kiemelném, hogy a szolgálat
működtetésére is támogatást
nyertünk, amely éves szinten négy és fél millió forintot
tesz ki.
– A nagyobb zöldterülettel
rendelkező falvak munkáját, a
területek gondozását is segíti a

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

faluprogram – mondta érdeklődésünkre Vigh László országgyűlési képviselő. – Ilyen település Belsősárd, ahol gyönyörű zöldterületek vannak, melyeket kézi gépekkel eddig
több napon keresztül próbáltak
karbantartani. Nem győzzük
eleget mondani, ez a támoga-

tási forma hihetetlenül előnyös, egyrészt minden falu részese lehet, másrészt az elnyert
pénz azonnal a falu számlájára
kerül, nem igényel önerőt és
hitelfelvételt, tehát azonnal indulhatnak a beruházások, felújítások.
dj

Megújul az épületegyüttes Szilvágyon

Balról Lelkesné Mánfai Lívia alpolgármester, Péntek Katalin
polgármester, Vigh László képviselő, Németh Csenge referens.

A most felújított önkormányzati épületrésszel együtt
sikerülhet az egész épületegyüttes rehabilitációja a közeljövőben – mondta Péntek
Katalin, Szilvágy polgármestere az épületátadó ünnepségen.

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

www.zalatajkiado.hu

pedig külön pályázunk a többi
részre.
– Mit terveznek a teljes
épülettel?
– Helyi termék boltot szeretnénk létrehozni a felújítás
után, egy nagyon szép épületegyüttes fogadhatja az idelátogatókat a faluközpontban.
– Milyen támogatást kaptak a hivatali részhez?
– Több mint 9 millió forint
támogatást kaptunk a Magyar Falu Programból, amely
100 %-os támogatottságot jelent, terveink további megvalósításához országgyűlési képviselőnk, Vigh László segítségét kértük.

Vigh László megerősítette a
támogatás folytatását az átadási ünnepségen, beszédében
az egyik legszebb zalai településként határozta meg Szilvágyot.
– Nemrég jártunk itt, egy
sportöltözőt avattunk, továbbá
a két éve elkészült szennyvízberuházás folytatásaként új
aszfaltréteget kaptak a falu
utcái. Gyönyörű lett a végeredmény. Most a községháza került felújításra, és minden segítséget magadunk ahhoz,
hogy folytatódjon a beruházás
és az egész épület felújításra
kerülhessen.
D.J.
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Megújul az óvoda Rédicsen
További sikeres pályázatuk révén, teljesen megújulhat a rédicsi óvoda épülete, tudtuk meg Soós Endréné 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 szolgáltatásainkat, 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 tekintettel két garnitúra számmal is készültünk, így advent idején

Az óvoda megújulásra váró épülete.

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

Garázs és szerszámtároló felújítása Már csak egy kilométer…
Szilvágyon a falugondnoki
autó garázs és szerszámtárolók felújítása megkezdődött tetőcserével. Az önkormányzat
Leader „Vidékőrző” pályázati támogatásából 5.000.000

Ft-ot nyert, melyhez az
önkormányzat 15 % önerőt
biztosít.
A többi munka – szigetelés, nyílászárók cseréje, festés – tavaszra húzódik át.

Először tetőcserére kerül sor.

A Belügyminisztériumhoz
adott be sikeres pályázatot a
Reszneki Önkormányzat, így a
község járdáinak nagyobb
szakasza már felújításra került – mondta el érdeklődésünkre Kercsmár István polgármester.
– Néhány éve elkezdtük
már járdáink felújítását, melyre az első lehetőség az adósságkonszolidációs programban adódott, akkor 1 km-es
szakaszon. Összesen 2,5 km
járdával rendelkezünk és az
elején önkormányzati tulajdonba is kellett venni ezeket,
hogy pályázatokon indulhassunk felújításukra. Most 5
millió forint támogatást kaptunk, a Béke tér, a József Attila utca és a Mártírok útja

egy szakasza került felújításra, mintegy 500 m hosszan.
Az említett járdák voltak a
legjobban felkopva, töredezve, néhány helyen már balesetveszélyessé váltak. Olyan
szakaszokról van szó, amelyeket a legtöbbet használ a lakosság. A pályázat 800 ezer
forint önerőt igényelt, Vas
megyei kivitelezőt találtunk,
amely kiváló minőségű munkát végzett. Természetesen a
hátralévő 1 km-es hosszúságú
járdát is szeretnénk felújítani,
ehhez tovább figyeljük a támogatási lehetőségeket és
ezáltal évekre megoldódhat a
kényelmes, biztonságos gyalogos közlekedésünk – hangzott a tájékoztatóban.
(d)
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• Kereskedelmi főzés

• Palackozás

um

• Bérfőzés

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

A fotón a Vasi Kft. munkásai végzik a felújítást.
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Tájház lesz Bödeházán Megújult a közösségi ház
Márokföld sikeresen pályázott

A ház kulcsának átadásán résztvevők és a felújításra váró
épület.

(Folytatás az 1. oldalról)
A megvásárolt ingatlan
egy konyhából, szobából és
kamrából áll, de tartozik
hozzá több gazdasági épület
is: pajta, kukoricagóré, kispajta, ól, ezeket mind hasznosítják majd.
A ház kulcsát Cseke
Józsefné, a ház tulajdonosa

(Folytatás az 1. oldalról)
amelyek turisztikai célt szolgálnak. Szobánként 1 millió
forintot nyertünk, amit felújításra fordítottunk. Sor került
parkettázására, világítótestek
cseréjére, raktár kialakítására
és festésre is. Kihasználva az
alkalmat a földszinti közösségi térben – ezt már 1 millió
forint saját erőből – régóta
aktuális munkákat végeztünk.
A festésnek és a világítási

modernizálásnak köszönhetően a ház ezen része is megújult. Sajnos a járványhelyzet
megakadályozza közösségi rendezvények tartását, így a falu
lakossága még nem tudja birtokba venni a megújult, megszépült közösségi házat. Reméljük, mihamarabb véget ér ez a
terhes időszak, s Márokföld
polgárai együtt ünnepelhetnek
a faluházban – mondta Szabó
István polgármester.

adta át a Bedő Andrea polgármesternek. Részt vett a
programon Vigh László miniszteri biztos, a térség országgyűlési képviselője is, aki
méltatta a kezdeményezést és
elmondta, hogy jövőre már
összesen 250 milliárd forinttal
tudják támogatni a falvakat a
Magyar Falu Programban.

Akció a
Sári Fotónál
Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról
100 db feletti papírkép
rendelése esetén

Teljesen megújult a belső tér.

30 % kedvezmény
Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117
E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

Fotók: Högl Csaba
Az egyik felújított szoba.

Minősített „csapatmunka”
(Folytatás az 1. oldalról)
– A korlátozó intézkedések bevezetése után azonnal átálltunk a tavasszal már jól bevált „könyvet házhoz” szolgáltatásra, lehet kérni emailben, telefonon a könyveket, az elolvasott
köteteket pedig várjuk a könyvtár ajtajában elhelyezett gyűjtődobozban. 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
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Jövő év végén szeretnék átadni
Bejárás az épülő lenti kézilabda csarnoknál
A sajtó képviselőivel közösen tekintette meg Vigh László
országgyűlési képviselő, miniszteri biztos a lenti kézilabda
munkacsarnok építkezését minap.
– Nyáron Kocsis Mátéval,
a Magyar Kézilabda Szövetség
elnökével, megyei és városi
vezetőkkel raktuk le az épület
alapkövét – kezdte tájékoztatóját Vigh László. – Él a térségünkben egy olyan szemé-

lyiség, aki hazánk egyik legkiválóbb kézilabdázója. Gódorné Nagy Mariann a közelmúlt „Kézisek kézise” verseny
győztese pedig a kézilabdázás
szakmai alapjait rakta le. Ehhez szerettünk volna egy méltó infrastruktúrát kialakítani,
melynek munkálatai már folynak. Mintegy 1,2 milliárd
összegből indítottuk ezt a beruházást, ami egy 33x50 méteres küzdőtérrel, négy 20-20

OPTI-LENT OPTIKA
LENTI, ALKOTMÁNY UTCA 22.
Horváth László polgármester és Vigh László országgyűlési
képviselő az épülő sportcsarnok előtt.

•Szemüvegkészítés rövid határidővel
•Computeres szemvizsgálat
•Védőszemüveg, 3D szemüveg
Tel.: 06-92/352-066
06-30/3055-817
Nyitva:
00
00
Hétfő - Péntek: 9 - 16
00
00
Szombat: 9 - 12

facebook: Opti-Lent Optika
Egészségpénztári kártya elfogadó hely

személyes öltözővel kerül kialakításra. A kivitelezés 25 %os készültségben van jelenleg
és a terveink szerint a jövő év
végén szeretnénk átadni.
A bejáráson részt vett Horváth László, Lenti polgármestere is, aki érdeklődésünkre a megvalósítás jelentőségét emelte ki:
– Közösségi és sportszempontból is óriási jelentősége
van ennek a beruházásnak. Na-

gyon örülünk, hogy erre forrást biztosított a kormány és
bízunk abban, hogy a szükséges egyeztetések után immár
folyamatosan halad az építkezés. Energetikai kérdést kellett
megoldani, ez megtörtént és
immár felgyorsultak a munkálatok. Az alap elkészült, már a
csarnok falazása történik, nagyon bízunk abban, hogy folytatni tudjuk a beruházást.
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Békés, boldog karácsonyt és új évet kívánunk!

Lenti és
Vidéke

Közéleti havilap
Kiadó-fõszerkesztõ:
Ekler Elemér
Szerkesztõség:
8901 Zalaegerszeg,
Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
Kiadja:
Zalatáj Kiadó
Készült:
Göcsej Nyomda Kft.;
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./Fax: (92) 316-783
ISSN 1585-3411

12

Lenti és Vidéke

2020. december

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

www.zalatajkiado.hu

Az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország
Együttműködési program GardEN elnevezésű
projektjének célja, hogy Lenti és Moravske
Toplice városok közötti régió turisztikai vonzerejét növelje. A projektben kialakított csomagkínálat a térség apró csodáira épül (bodza, hajdina, orchidea, tündérkert, erdő mező virágai),
hiszen Lenti és Moravske Toplice települések
és régiójuk gazdag természeti értékekben.
A régió adottságait kihasználva az itt található energiaparkok, energiapontok is bevonásra
kerültek, egy energia témaút formájában, segítve a testi és lelki egészség egységét. Remek
lehetőség kínálkozik négy energiapark (Lenti
Szent György Energiapark, Márokföld, Bakónaki tó, Lukacevci) megismerésére, határon
innen és túl, amelyek jótékony energiáiról a
látogatók a projektterületen kihelyezett táblákról is
tájékozódhatnak. A projektben megszervezett tanulmányutak segítségével a

projektpartnerek igyekeztek megismerni azokat
a lehetőségeket a közel eső, hasonló adottsággal rendelkező régiókban, mellyel az adott
termékek sajátossá és egyedivé tehetők.
A projekten belül több fesztivál (Tündérkert, 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 rendezvényeken nagyközönség előtt bemutatásra
került receptkönyv és az erdők-mezők virágairól szóló ismeretterjesztő füzet is. A gyerekeket
pedig rendhagyó szabadtéri környezetismeret
órák keretében, játékosan ismertették meg ezek
tartalmával. A rendezvényeken magyar és szlovén termelőkkel kézműves vásárok, étel-ital
kóstolók az adott természeti érték előtérbe
helyezésével, a szolgáltatóknak szakmai workshopok, valamint kulturális műsorok is színesítették a programokat.

