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Online sajtótájékoztató ke-
retében mutatták be a közel-
múltban Lenti legújabb induló
fejlesztését a Lenti Termálfür-
dő és Szent György Energia-
park Egészségturisztikai fej-
lesztése címmel.

Az eseményt Vigh László
országgyűlési képviselő nyi-
totta meg, aki kiemelte: régi
elhatározás, hogy a korábbi
politikai, földrajzi sajátossá-
gokból fakadó hátrányt a tele-
pülés javára fordítsák át. Ezek-
nek a fejlesztéseknek a része a
Balance Hotel megépítése és
az eddigi fürdőfejlesztések is.
A most induló projekt közel

Megújul a Lenti Termálfürdő
2.5 milliárd forintból valósul-
hat meg, tartalmazza a termál-
fürdő gyógyászattal kapcsola-
tos szolgáltatásainak megújítá-
sát, a belső medencés terek, a
főbejárat és étterem komplex
felújítását.

Horváth László polgármes-
ter és , a ter-Kárpáti Zoltán
málfürdő ügyvezető igazgatója
prezentációval készült a sajtó-
tájékoztatóra, amely arra a kér-
désre adott választ „Mi teszi
Lentit vonzó turisztikai cél-
ponttá?”

Kiderült, hogy a most in-
duló fejlesztés megújítja a ha-
gyományos gyógyvízzel kap-

csolatos szolgáltatások sorát,
bevezeti az új oxigénterápiás
kezelés lehetőségét. Ez utóbbi
legközelebb csak Grácban ér-
hető el, 4-8 személyes helyisé-
gekben folynak majd a keze-
lések, a tüdővel kapcsolatos
megbetegedéseket gyógyítva,
figyelembe véve a COVID
vírus esetleges szövődményeit
is. Megújulnak az eddigi terá-
piás egységek, széndioxid szo-
ba, iszapfürdő áll majd a pi-
henni, gyógyulni vágyók ren-
delkezésére. Teljes felújítást
kap a medencetér, a főbejárat,
ahol a Tourinform Iroda na-
gyobb ügyféltérrel várja az
érdeklődőket. Régi terv való-
sulhat meg az étterem fel-

újításával, a bővítés által meg-
kétszereződik a befogadóké-
pesség.

Az esemény folytatásában
Könnyid László, a Magyar
Turisztikai Ügynökség vezér-
igazgató helyettese vette át a
szót, kifejtve: tisztában vannak
azzal a ténnyel, hosszú folya-
mat lesz, mire a vírushelyzet
elmúlásával újra beindul,
visszaáll a turizmus, de Lenti
nyertese lehet ennek az idő-
szaknak az induló fejleszté-
sekkel.

A projekt elkezdődött, je-
lenleg a kivitelező kiválasztása
van folyamatban, az átadás
pedig 2022-ben várható.
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Új szolgáltatások indulnak…

Szabadtéri sportpark Szilvágyon

Lapzártakor adták át Szilvágyon a település szabadtéri sport-
parkját, ami a Magyar Falu Program keretében valósulhatott
meg. Képünkön Péntek Katalin polgármester és Vigh László
országgyűlési képviselő az átadáson.
(A beruházásra következő számunkban visszatérünk.)

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu



2 20 . r21  januáLenti és Vidéke

Ünnepélyes keretek között
adták át a közelmúltban Nova
önkormányzati gépparkjának
új elemeit.

– Egy TOP-os pályázatunk
eredményeként sikerült újabb
gépet beszereznünk és a falu-
program keretein belül a falu-
buszunkat is a mai alkalommal
vesszük át – tájékoztatott Né-
meth József polgármester. – Az
előbbi összértékben egy 114
millió forintos beruházás volt,
ebből valósítottuk meg kerék-
párutunkat 2 km hosszan, egy
páros buszöblöt és a 10 millió
forint értékű traktort, ami a
kerékpárút karbantartásában és
a zöldterületek ápolásában fog
segíteni.

– Milyen pályázatokat fi-
gyelnek jelenleg?

Bővülő novai géppark
– Belvíz és csapadékelve-

zetési pályázatunk, egy külte-
rületi útpályázatunk, van elbí-
rálás alatt, egy Leader támo-
gatás, ami két faszerkezetű ha-
ranglábunk felújítását eredmé-
nyezheti.

A ünnepélyes átadáson je-
len volt ország-Vigh László
gyűlési képviselő, aki hangsú-
lyozta: nagyon fontos, hogy
több forrás is rendelkezésre áll
a kistelepülések támogatását
illetően.

– Itt az egyik támogatás a
biztonságos közlekedést (ke-
rékpárút), a másik a település
karbantartását (géppark) szol-
gálja. Nova gyönyörű telepü-
lés, új polgármesterrel, akinek
ezúton is jó erőt, egészséget
kívánok a testülettel együtt a

Vigh László (balról) és Németh József.

A az EFOP „Iskola 2020Zalaegerszegi Tankerületi Központ,
Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátrány-
kompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése
érdekében” elnevezésű projektjében többlettámogatást kapott a
lenti épületének és helyisé-Vörösmarty Mihály Általános Iskola
geinek felújítására, energetikai korszerűsítésére benyújtott pályá-
zatára. Az így elnyert összeg: 1 896 311 483 Ft.

A sikeres pályázat bejelentésére, valamint a kivitelezési szer-
ződés megkötésére ünnepélyes keretek között kerül sor a közel-
múltban a polgármesteri hivatalban.

A sajtótájékoztatón részt vett innovációsdr. Palkovics László
és technológiai miniszter, aki a beruházás méltatása mellett egy
felajánlást is tett:

– Az egyik legfontosabb feladatunk az iskolák fejlesztése, ezt
a döntést már 2018-ban meghoztuk (akkor oktatási államtit-
kárként dolgoztam). Az akkori döntést felülvizsgálva immár 1,9
milliárd forintból sikerülhet megvalósítani terveinket az iskolá-
val. Elérjük, hogy a város diákjai egy sokkal modernebb környe-
zetben tudnak tanulni, de ne feledkezzünk meg a térségi szerep-
ről, hiszen a régió egyéb településeiről is járnak ide gyerekek,
magasabb oktatási színvonalat biztosítva, mint azt helyben lehet-
séges. Korábban a felújított Inkubátorház átadásán ajánlottam fel
két elektromos járművet a városnak, most egy olyan felajánlást
tettem, ahol a tankerületi központ nem csak a tömegközlekedési
flottával, hanem saját járművekkel is szállítja a gyermekeket pél-
dául egy ilyen iskolába, mint a lenti. Kifejezetten iskolabusznak
kifejlesztett nagy és közepes járművekről van szó az amerikai is-
kolabuszokhoz hasonló festéssel, nagy tetőszilárdsággal, kisebb
üzemanyagtartállyal, fedélzeti videokamerával, kommunikációs
eszközzel is rendelkezik, ahol a szülő láthatja, hogy gyermeke
biztonságosan felszállt és utazik az iskolába, vagy haza.

Vigh László országgyűlési képviselő az iskolai fejlesztéseket
és a pedagógusok minőségi munkáját is kiemelte beszédében:

– Azt gondolom, minden eldőlhet az iskolában a pedagógus
munkája és az iskolai körülmények tükrében, nem véletlenül
nevezték régen lámpásnak a tanítókat, tanárokat. Ők jártak az
élen az oktatásban, a viselkedésben, az etikában, ugyanez ma is

Megújul a Vörösmarty iskola

érték, fontos a pedagógus személyisége, a szív, a lélek és halad-
va a korral fontosak a pedagógiai munka feltételei is, melynek
ezzel a felújítással is megfelelhetünk.

– Minden megyei fejlesztésnek örülnünk kell, ez a beruházás
különösen is kedves, hiszen Lentiben valósul meg – kezdte
értékelését , a megyegyűlés elnöke. – Látható, hogydr. Pál Attila
azon a fejlődési pályán áll a város, amely előremutató változá-
sokat okoz, most az iskolák megújítási programjában a Vörös-
marty iskola következik, ez a nagy támogatás pedig azt mutatja,
hogy nem csak a megyei vezetés, hanem a kormány is figyel
Lentire.

Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerület igazgatója a fejlesz-
tés részleteiről beszélt a tájékoztatón:

– Három részre bontanám a fejlesztést. A szakmai megújulás,
amely már folyamatosan teljesül, az infrastrukturális beruházás,
amely már a következő napokban megkezdődik, továbbá a torna-
terem megújítása, így az egészségmegőrzés, szakmai megújulás
és modern feltételek között építjük ki a XXI. század iskoláját.
Terveink szerint a szeptemberi iskolakezdés már az új körül-
mények között zajlik majd.
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Balról Kajári Attila, Vigh László, dr. Palkovics László, dr. Pál
Attila elnök, Horváth László.

munkájához, hiszen a sajtó
előtt először találkozunk. Az
idén 250 milliárd forint áll a
faluprogramban a rendelke-

zésre, reméljük sokan kihasz-
nálják ezt a lehetőséget a
falvak megújítására.

dj
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Megújul a fogorvosi rendelő épülete és a szolgálati lakás Pá-
kán a Magyar Falu Programban 30 millió forintos pályázatból.
Várhatóan márciusban kezdődik el a beruházás.

– Megtörténik a tető teljes felújítása, szigetelése, a nyílászá-
rók cseréje, a homlokzat 15 centiméter vastag szigetelést kap –
sorolta polgármester. – A kor követelményeinek meg-Lukács Tibor
felelően akadálymentes lesz az épület, és a ház mögött a parko-
lóhelyeket is ennek megfelelően alakítjuk ki. A felső szinten, a
lakásban a központi fűtést nemrég újítottuk meg, gázkazánt sze-
reltettünk be, alul viszont korszerűbbre cseréljük a rendszert. A bel-
ső térben a szükséges javításokat és festést végezzük el. A ren-
delő jelenleg is használatban van, hetente egy nap rendel itt a fog-
orvos, aki péntekenként Nagykanizsáról jár át Pákára.

Lukács Tibor említést tett az országosan jellemző orvos-
hiányról is.

– Ez nemcsak a mi környékünkön, hanem országszerte jel-
lemző probléma. Talán a felújított szolgálati lakás megléte von-
zóvá teszi egy szakorvos számára, hogy Pákára költözzön. A kör-
nyékbeli falvak (Páka, Nova, Csömödér) lakosságszáma túllépi
a 3000 főt, vagyis a környék el tudna tartani egy állandó fog-
orvost. De annak is örülünk, hogy jelenleg van hetente egy na-
pon fogorvosunk.

Megújul a fogorvosi rendelő

Lukács Tibor polgármester a rendelő épülete előtt.

Lentiben Horváth László
polgármester az év végén kö-
szöntötte a mentősöket, a szol-

gálatban lévő rendőröket, egész-
ségügyi és katasztrófavédelmi
dolgozókat.

Szolgálatban lévők köszöntése

Az új esztendőt köszöntöt-
ték és a határon átnyúló kap-
csolatokat erősítették a minap
a határátkelőhelynél tar-rédicsi
tott találkozón.

A or-Vigh László
szággyűlési képviselő kezde-
ményezésére létrejött esemé-
nyen – melyen Máthé László
új lendvai főkonzul, dr. Sifter
Rózsa dr.kormánymegbízott,
Pál Attila a megyegyűlés el-
nöke és lend-Magyar János
vai polgármester is részt vett
– megtudtuk, mintaként tekin-
tenek az ország többi részén
az itt kiépített határmenti kap-
csolatokra:

– Ezek a Magyarország,
Szlovénia, Zala megye, Lenti,
Lendva közötti kapcsolatok pél-

daértékűek – ahogy halljuk or-
szágszerte –, de ezeket folya-
matosan ápolnunk is kell – tette
hozzá Vigh László. – Nagyon fon-
tosak a gazdasági kapcsolatok,
az újonnan kinevezett konzul
úrnak további együttműködé-
sünket szeretnénk felajánlani.

Máthé László főkonzult ar-
ról kérdeztük, hogy mi a leg-
fontosabb feladata, figyelembe
véve a pandémiás helyzetet:

– A járványügyi helyzet sza-
bályainak betartása, egészségünk
megőrzése a legfontosabb felada-
tunk, ebben a főkonzulátus is köz-
re tudott működni, gondolok itt
különböző adományok, könyvcso-
magok továbbítására. A körülmé-
nyekhez képest konzulátusunk
működése zavartalan, zajlanak az

Példaértékű együttműködés

Újévi koccintás. Balról dr. Sifter Rózsa, Máthé László, Vigh
László, dr. Pál Attila és Magyar János.

állampolgársági ügyeink, eskü-
ink és tovább építjük a már hal-
lott kiváló együttműködésün-
ket, további lehetőségek felku-

tatását céljaink érdekében –
foglalta össze feladataikat a
főkonzul.
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Koccintás a határon

Horváth László polgármester köszöntötte a mentőállomá-
son szolgálatban lévő bajtársakat.

2021. január
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-----------------------------------------------------------------------
ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:

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

A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum egyik alapdo-
kumentuma a 2016 végén elkészült Zala megye foglalkoz-
tatási stratégiája és akcióterve. A dokumentum célja, hogy
keretet adjon Zala megye foglalkoztatási és gazdaság-
fejlesztési célú törekvéseinek összehangolásához, irány-
mutatásul szolgáljon a térségi szereplők, különösen pedig
a létrejövő foglalkoztatási paktum tevékenységéhez, hoz-
zájáruljon a megyei foglalkoztatási színvonal növeléséhez
a helyi lakosság jólétének növelése érdekében. A stratégia
időtávja összhangban van a Zalai innovatív foglalkoztatási
paktum megvalósításával, így a 2016-2021-es időszakra
határoz meg célokat és beavatkozási irányokat. A stratégia
minden évben felülvizsgálatra kerül, ami a - szintén évente
megismételt - munkaerő-piaci felmérésre épül.

2020-ban is megtörtént a felülvizsgálat, melynek ered-
ményei a következők: Projektszinten a megyei paktumban
már 2020 novemberére teljesültek a 2021. szeptemberéig
vállalt indikátorok; mind a képzések, a foglalkoztatási és
az önfoglalkoztatási támogatások terén. A stratégia meg-
állapításai alapján Zala megye foglalkoztatási mutatói az
országos átlagnak megfelelően, vagy annál némiképp ked-
vezőbben alakultak az utóbbi egy év során.

A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intéz-
kedések szinte minden vállalkozást kihívás elé állítottak,
az üzleti környezetre vonatkozó várakozások romlottak. Az
adatok alapján várható, hogy Zalaegerszeg foglalkoztatási
koncentrációja tovább növekszik. Elsősorban a kereske-
delem, az építőipar, a szállítás-raktározás és az admi-
nisztratív-szolgáltatások támogató tevékenységek terüle-
tein várható rövid távon bővülés. A vállalkozások körében
a bértámogatások voltak a leginkább népszerűek, amely
segítségével a cégek jelentős része tudta alkalmi munka-
vállalóit állandóra cserélni. Az önfoglalkoztatóvá válási
támogatás programelemének sikerét mutatja, hogy a pá-
lyázat során keretösszeg emelésére volt szükség, a támo-
gatott álláskeresők pedig sikeresen állták meg a helyüket
a versenypiacon.

A foglalkoztatási paktum fontos eredménye, hogy a
munkaerőpiacon korábban inaktív réteget is nagy arány-
ban és tartósan be tudták vonni a foglalkoztatásba.

Felülvizsgálatra került a Zala Megyei Foglalkoztatási stratégia

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Zalatáj KiadóA megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
keres a megye minden részéből.mellékállású tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása. www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Tavaly decemberben egy
vizsgálatot követően kiderült,
hogy több fáját kiBödeháza
kell vágni.

Bedő Andrea polgármester
elmondta, hogy egyik fa egy
transzformátort veszélyezte-
tett, a szentistvánlaki részen
pedig egy 5 méter törzskerü-
letű hársfáról derült ki, hogy a
törzse belül elkorhadt, az ágai
pedig fölé nyúltak az útnak,
a mellette álló háznak és
villanyvezetéknek. A fák ki-
vágását a zalai Alpin Green
csapatának szakemberei vé-
gezték, a munka során félpá-
lyás útlezárásra is sor került,
hogy biztonságosan, a veze-
tékek elszakítása nélkül old-
hassák meg a feladatot. A
hársfa mellett több közterüle-
ten található ezüst juharfát is
kivágtak, helyükre régi fajtá-
kat, a tájra jellemző gyümöl-

Veszélyes fák kivágása Bödeházán

csöket ültettek, létrehozva a
falu gyümölcsöskertjét. A fá-
sítást 2021-ben folytatják.

Szakemberek végzik a faki-
vágást.

Az elmúlt év végén le-
zárult az a mintegy 240 millió
forintos költségvetésből meg-
valósult térségi program, mely
a humán kapacitások fejlesz-
tését szolgálta a városban és a
térségben. A közel három
éven át tartó, hét település
részvételével megvalósult pro-
jekt során a helyi lakosság
számára szerveztek egyebek
között egészségprevenciós elő-
adásokat, közösségi progra-
mokat, roma kulturális napo-
kat, sportrendezvényeket, ön-
kéntes akciókat.

Lezárult a program
Humán kapacitások fejlesztése

Az idősek különféle kézi-
munka és zenés klubfoglal-
kozásokon vehettek részt, a
családosoknak játszóházat szer-
veztek. A jól tanuló, illetve a
helyi közösségi életben is
aktív szerepet vállaló közép-
iskolások, valamint a felső-
oktatásban tanulók pedig a
Települési Talentumösztön-
díjra pályázhattak. Emellett
bevonták a programba a hát-
rányos helyzetű aktív korúa-
kat is, akiknek foglalkozta-
tást elősegítő tréningeket tar-
tottak.

A tormaföldi önkormányzat
39 m tűzifa vásárlásához ka-3

pott támogatást még az elmúlt
évben, tudtuk meg Kondákor
József polgármestertől.

Időseket, rászorultakat segítettek Tormaföldén

– A képviselő-testület úgy
határozott, hogy a nagy szám-
ban beérkezett kérelmek miatt
saját forrásból vásárol még 13
m tűzifát. Így 23 háztartás3

részesült tűzifa támogatásban
egyenként 2 m és 3 m meny-3 3

nyiségben. A tűzifa egyébként
még karácsony előtt minden-
kihez kiszállításra került.

– Hogyan gondoskodtak
még a rászorultakról?

– Sajnos az idősek köszön-
tése a koronavírus-járvány miatt
nem került megrendezésre, ezért

a testület úgy döntött, hogy a
rendezvény költségeit és az aján-
dékra tervezett összeget aján-
dékutalvány formájában adja
át a 60 év feletti lakosoknak.
Ezt az ajándék-utalványt is de-
cember közepén megkapták az
érintettek, 113-an részesültek
ajándékban a településen.

dj

Nyéki Gyula (balról) veszi át Bajusz Miklós falugondnoktól a
tűzifát.

Útfelújítást terveznek idén , erre 10,5 millióZalaszombatfán
forintot nyert el a Magyar Falu Programban az önkormányzat.

– Ez lesz a legnagyobb munka idén, a kultúrház mögötti
Petőfi utcában 160 méter hosszban elvégzik a hibás részek fel-
marását, megerősítik az alapot, aszfaltoznak, kiszélesítik majd
a padkát a beruházás során, illetve egy áteresz cseréje is meg-
történik – emelte ki Szabó Zoltán.

Közben pedig a hetési falu kápolnájának felújítása is elkez-
dődött, az önkormányzat hozzájárul 200 ezer forinttal a
munkákhoz.

– Tavaly a járvány miatt elmaradtak a rendezvényeink,
ahogy máshol is, a turistaházunkba is jóval kevesebben érkez-
tek, az ebből származó bevételeink csökkentek – mondta. – Fő-
ként átutazókat fogadtunk, illetve voltak vendégeink, akik a
településünket és a térséget szemelték ki kirándulási célpont-
nak. A karbantartási munkák közt végeztünk tisztítófestést a
turistaházban, de időszerű lenne a vizesblokk felújítására, ám
forrás hiányában nem sikerült még megvalósítani. Alacsony a
település éves költségvetése, ezért ha tudunk, pályázunk.

Útfelújítás Zalaszombatfán

Zalaszombatfai falukép: elöl a kemence, háttérben a turistaház.
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A fennállásának 40. évfor-lenti Móricz Zsigmond EGYMI
dulója alkalmából elismerő díszoklevelet kapott Paksa Tibor.

A FODISZ és a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke,
Szabó László az intézmény krónikását így méltatta: „Nagy el-
ismerés illeti tanár urat azért a munkáért, mellyel a lenti intéz-
mény krónikásaként a Móricz Zsigmond EGYMI történetét
gondozza, vezeti… Külön örömmel tölt el, hogy tanár úr a
sportújságírás terén is jeleskedik és számos, sportszakmai
szempontból is igen jelentős cikket publikált… Önnek kiemel-
kedő szerepe volt abban, hogy a Móricz Zsigmond EGYMI sa-
játos nevelésű igényű diákjai minél nagyobb számban és minél
több sikert elérve szerepeltek a FODISZ által szervezett
diákolimpiai versenyeken…”

A vírusjárvány miatt az ünnepélyes díjátadóra későbbi
időpontban kerül sor.

Lentiben most is elkészült
a város naptára, a megszokott
igényes kivitelben.

– Ahogy a korábbi évek-
ben is megszokhatták az itt
élők, idén is van városunknak
saját naptára, a hagyományos,
színes formátumban – mondta
Horváth László polgármester.
– Minden hónaphoz tartozik
egy, az évszaknak megfelelő
témájú fotó a településről, il-
letve, mivel meditációs nap-
tárnak nevezzük, ezért min-
den oldalon olvashatnak egy-
egy verset is helyi, illetve kör-
nyékbeli költők tollából. A
naptárban megjelenő fotókat
helyi amatőr fotósok készítet-
ték, ezek Lenti különböző te-
rületeit, természeti környeze-
tét, épületeit, turisztikai neve-
zetességeit és létesítményeit
mutatják be. Külön figyelmet
fordítottunk a kiválasztásnál a
fejlesztésekre, a képek egy
része megvalósult, vagy fo-
lyamatban lévő beruházások-
hoz köthető.

A város naptára

A naptár 2 ezer példány-
ban készült el és hagyományo-
san január a városnapi ünnep-
séget követően át lehetett ven-
ni, ám idén elmaradt a rendez-
vény, ezért a járványügyi sza-
bályok betartása mellett az
önkormányzati képviselők jut-
tatták el a naptárakat a vá-
rosban és a városrészekben
élő családoknak.

Életműért díszoklevél

Horváth László polgármester
mutatja a naptárat.

120 m tűzifa támogatásra3

adta be tavaly pályázatát a pá-
kai önkormányzat, tájékozta-
tott polgármester.Lukács Tibor

– Annyi változás volt a
korábbi évekhez képest, hogy
korábban le kellett adnunk
pályázatunkat, illetve novem-
ber közepéig kérelmeznie kel-
lett a rászorulóknak a szociá-
lis tűzifát – részletezte a pol-
gármester – A megítélt meny-
nyiség 94 m lett, több mint3

másfél millió forint értékben,
amelyhez önkormányzatunk
107.950 Ft-tal járult hozzá és

Szociális tűzifa Pákán
kifizettük a szállítási költsé-
get is.

Megtudtuk még, hogy to-
vábbi feldolgozást igénylő tű-
zifát a helyi önkormányzat dol-
gozói vitték házhoz a rászoru-
lóknak. Beszélgetésünk zárása-
ként Lukács Tibor sikerekben
és egészségben gazdag boldog
új évet kívánt az önkormány-
zat nevében a település lakos-
ságának, felhívva a figyelmet
arra, nagyon fontos, hogy be-
tartva az előírásokat vigyázzunk
magunkra és embertársainkra.

dj

A pákai önkormányzat munkatársai rendezik a kiszállításra
váró tűzifát.

A 2020. évben – aBelügyminisztérium Zala Megyei Kor-
mányhivatal javaslatára - Start Plusz díj elismerésben részesítette
Resznek Község Önkormányzatát.

A település 2014-től kezdődően vesz részt a közfoglal-
koztatási programokban, melyeket korábban még alacsonyabb
létszám bevonásával valósítottak meg, jelenleg viszont már 24
főt foglalkoztatnak ebben a formában. Folyamatos fejlődésük
eredményeként – s egyben kapacitásuk maximális kihasználása
érdekében – rendszeresen keresik azokat a lehetőségeket, ame-
lyek révén a környező településeket is hatékonyan szolgálhatják
ki feldolgozó tevékenységükkel. Szakmai tudásuk, a kihívásokra
adott válaszaik valamennyi Zala megyei, valamint megyén kí-

Díj Reszneknek

vüli önkormányzat, illetve vállalkozás számára példaértékűek
lehetnek, és nyitottan állnak ahhoz, hogy elért eredményeik – a
tapasztalataik megosztása révén – más települések sikereihez is
alapul szolgálhassanak. Az önkormányzat eredményességének
mutatója továbbá, hogy az évek során végrehajtott tudatos
fejlesztéseik eredményeként eljutottak a településen elvégzendő
karbantartási feladatoktól a szinte önálló működést is lehetővé
tevő feldolgozó kapacitásig.

Az elismeréssel járó pénzügyi támogatást az önkormányzat –
eddigi tudatos építkezésére alapozva, a géppark bővítése által – a
közfoglalkoztatotti munka hatékonyságának növelésére kívánja
fordítani, mely egyben költségmegtakarítást is eredményez a
község működésében.

A díjat , Zala megye kormánymegbízottja, ésdr. Sifter Rózsa
Vigh László miniszteri biztos, országgyűlési képviselő adta át
Resznek község polgármestere, részére.Kercsmár István

Jobbról dr. Sifter Rózsa, Kercsmár István és Vigh László. Az
előtérben a reszneki finomságok.
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Az év utolsó napján szolgálatot teljesítő rendőröket ajándé-
kozott meg a képviselete.Magyar Autóklub (MAK) Kiss Ambrus,
a MAK Nyugat-dunántúli Regionális Szervezetének elnöke az
eseménnyel kapcsolatban elmondta: a három megyét (tízezer
tagot) számláló közösség Zala megyében ötezer fővel képviseli
magát, ebből Lentiben – a népességnek megfelelő legmagasabb
létszámban – több mint 900 taggal büszkélkedhetnek.

– Régi hagyományunk, hogy az év utolsó napján köszöntjük
a szolgálatban lévő rendőröket, amely méltóképpen kifejezi azt
az együttműködést, amelyet közösen a balesetmentes közleke-
désért teszünk. Az együttműködésünknek dolgos hétköznapjai
vannak, legutóbb az ősszel végrehajtott „Látni és látszani” ak-
ciónkat említeném. Ennek keretében két hónapon keresztül nyit-
va tartunk azoknak, akik láthatósági szempontok alapján ingye-
nesen bevizsgáltatják gépkocsijukat. Klubtagoknak aztán ked-
vezményes a javítás is. Nagy jelentősége van, amikor mi „me-
gyünk” az autósokhoz, ezt végezzük közösen a rendőrséggel,
amikor a közlekedőket állítjuk meg bevizsgálás, ajándékozás,
figyelemfelkeltés, megelőzés céljából.

A rendőrséggel együttműködve

A Lenti Rendőrkapitányság részéről c. r.Kurucz Erzsébet
törzszászlós és c. r. főtörzsőrmester vette át azBalogh Katalin
ajándékokat.

– A férjem is volt rendőrnyomozó (jelenleg Tornyiszentmik-
lós polgármestere – a szerk.), így a család elég jól tolerálja, hogy
ünnepnap is szolgálatot kell teljesíteni – mondta Kurucz Erzsé-
bet kérdésünkre. – Gyermekeink már felnőttek, amikor kisebbek
voltak nehezebb volt, nagyszülők segítséggel oldottuk meg
ezeket a helyzeteket.

– Hogyan fogadta ezt a mai figyelmességet?
– Nagyon meglepődtem, pár évvel ezelőtt kaptam már hason-

lót egy kollégámmal, nagyon jól esik és köszönöm azoknak, akik
bennünket választottak, hogy átvegyük az ajándékokat.

dj

Kurucz Erzsébet veszi át az ajándékot, mellette Balogh Katalin.

Megtisztították a falu régi
temetőjét az elburjánzott nö-
vényzettől . AzPórszombaton
önkormányzat Medesiés a
Gazdakör tagjai szervezték a
munkát.

Tánczos László polgár-
mester elmondta: a falu régi
temetőjébe már nem temet-
keznek, az 1950-es években
nyílt meg az úgynevezett új
temető a szomszédos terüle-
ten, de a sírokat a hozzátar-
tozók gondozzák, halottak

Rendbe tették a temetőt
napján gyertyát gyújtanak em-
lékükre, ezért is tartották fon-
tosnak az éves kaszáláson túli,
nagyobb volumenű rendezést.

– Az elmúlt tíz évben ha-
sonló, átfogó tereprendezésre
nem került sor a temetőben,
így már ideje volt kivágni
azokat a fákat, bokrokat, amik
a síremlékeket veszélyeztet-
ték, illetve visszavágtuk a
sövényt is, de ügyeltünk ar-
ra, hogy ligetes maradjon a
temető.

Megtisztították a régi sírkertet.

A Belügyminisztérium pá-
lyázatán sikeresen szerepelt
Nemesnép Önkormányzata.

– Az elnyert 11 millió fo-
rintból a Kossuth Lajos és az
Arany János utca egy-egy
szakaszát újítottuk fel, mint-
egy 500 méter hosszan –

Útfelújítás Nemesnépen

mondta lapunknak Nagy Ist-
ván polgármester.

Az ünnepélyes átadáson
részt vett ország-Vigh László
gyűlési képviselő, Stokker Ba-
lázs jegyző és a szomszédos
Csesztreg Be-polgármestere,
dő Róbert is.

Az avatás pillanata szalagátvágás után.

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

2021. január
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Záró programjához érke-
zett a magyar és szlovén part-
nerekkel megvalósuló GardEN
elnevezésű projekt. Az online
térben megtartott virtuális záró
rendezvényen a partnerek a
projektben végrehajtott tevé-
kenységeket ismertették.

Az „Apró csodák”- virá-
gok, kertek, energiák témakö-
rökre felépített lehetőség az
élmény és a szakemberek által
lassúnak nevezett turizmusra
épül. Ez utóbbi már akkor meg-
kezdődik, amikor valaki kilép
a lakóháza ajtaján és nekiindul
egy olyan térség, felfedezésé-
nek, ami lehet, hogy csak né-
hány kilométerrel messzebb
található. Mindazonáltal a las-
sú turizmust inkább a rövidebb
távolságon belüli utazások jel-
lemzik, így az élményszerzés
kap nagyobb hangsúlyt. Olyan
utazás, amelynek során a tér-

„Apró csodák”
Virágok, kertek, energiák térségünkben

séget körülvevő területet is
felfedezik az odautazók, álta-
lában gyalogosan, vagy kerék-
párral, bár más közlekedési
eszközt is használhatnak. A
lassú utazáson résztvevők uta-
zásuk során nagyobb mértékű
kölcsönhatásban vannak a kö-
rülöttük lévő emberekkel, a
helyekkel, a kultúrával, az éte-
lekkel, a kulturális/helyi örök-
ségekkel és a környezettel,
mint egyébként más turisták.

A GardEN projekt 5 ötlet-
terv alapján dolgozta fel a
térséget. A bodza téma, amely
a növényből készült italokkal,
szörpökkel, ízesített csokolá-
déval ismerteti meg az érdek-
lődőt, az orchidea témaút, tün-
dékert a gyümölcsösökkel, a
hajdina és az erdők mezők
virágai témaútak, az ismert
növényvilág és annak sokszínű
feldolgozása bemutatói révén

járul hozzá a régió turisztikai
vonzerejének növeléséhez.

A projekt sajátos arculatát
a promóciós anyagokban is
felismerhetővé tették a szerve-
zők a különböző ajándéktár-
gyak, a levendulával illatosí-
tott szemüvegtörlő, a hajdinás
pogácsa, csokoládé tekinteté-
ben. Nagy sikert aratott a gyer-
mekek körében Bodza Marci
és Bodza Marcsi, akik végig-
kísérték a megvalósítást, játé-
kos figuraként hirdetve a bod-

za növényt. Az ételekről, ita-
lokról receptkönyv, az Erdő
mező virágairól ismeretterjesz-
tő füzet tájékoztat, az országos
ismertséget pedig a 2019-ben
tartott Országos Mezőgazdasá-
gi és Élelmiszeripari Kiállítás
és Vásáron való bemutatkozás
lehetősége hozta meg. Egyéb
részletekről 4 nyelvű webolda-
lon is tájékozódhatunk, tudtuk
meg a GardEN projekt záró
konferenciáján.

dj

A projekt zárórendezvénye.

A 2020-as évre vonatkozóan is elnyerte a Kerékpárosba-Lenti
rát település címet. Az elmúlt időszakban több kerékpáros fejlesz-
tés is megvalósult a településen, a közeljövőben pedig további közel
1 milliárd forint értékben folytatódnak a hasonló beruházások. A
részletekről , a város polgármestere számolt be.Horváth László

– A kerékpározás népszerű hazánkban és városunkban is, az
itt élők és az önkormányzat is sokat tesz azért, hogy Lentiben
minél élénkebb legyen a kerékpáros élet – fogalmazott Horváth
László. – E munka és kerékpáros rendezvényeink elismeréseként
nyertük el nemrég a Kerékpárosbarát település kitüntető címet az
elmúlt évre vonatkozóan, melyre mindannyian büszkék lehe-
tünk, hiszen törekvéseinket elismerte az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium. Nem először kaptuk meg a címet, 2013-
ban, 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban is elnyertük, ezt követően
két évig nem volt ilyen kiírás, 2019-ben pedig haladó kerékpáros
település lettünk. A kerékpározáshoz az eszközök mellett szük-
séges olyan környezet is, mely megfelel a kerékpározásnak. Len-
tiben több mint 20 kilométer kerékpárút épült, ezek sorát tovább
szeretnénk bővíteni. Emellett a felújításoknak köszönhetően egy-
re több azoknak az utaknak a hossza, amelyek kerékpározásra
alkalmas, alacsony forgalmú szakaszok.

A kerékpáros fejlesztéseket nemcsak a turisztikai szempon-
tok generálják, hanem a munkába és az iskolába járás is. Számos
pályázat is e célokat szolgálja.

Horváth László hangsúlyozta: a fenti projektek révén a
városban és a térségben jó kerékpározható hálózat létesül,
melyet az itt élők és a turisták egyaránt használhatnak.

– A kerékpárosbarát cím elnyerését számos rendezvény és se-
gítette, köszönöm mindenkinek, aki ehhez hozzájárult – folytatta
a polgármester. – Meg kell említeni a Bringázz a munkába!
programot, a kerékpáros reggeliket, a rendőrséggel közös akció-

Kerékpárosbarát település lett ismét Lenti

kat, illetve a 24 órás kerékpáros maraton, a profi versenyzőket is
felvonultató magyar-szlovén-horvát együttműködéssel megvaló-
suló Háromországos Pannon Maraton, illetve 2018-ban a Tour of
Slovenia egyik szakasza Lentin haladt át. Több, a kerékpárosok
tájékoztatását szolgáló, a környéket bemutató kiadvány is ké-
szült és készül. A megvalósult és a jövőben kialakítandó fejlesz-
tések szorosan kapcsolódnak a járás és a megye területén meg-
valósuló kerékpáros hálózatokhoz. Bízom benne, hogy a folya-
matban lévő projektjeinkkel, 2021-ben is bízvást pályázhatunk a
kerékpárosbarát település címre.

Horváth László polgármester kezében a Kerékpárosbarát te-
lepülés táblával a lentiszombathelyi városrészben található
kerékpáros megállónál.
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2021. január elsejétől fél-
éves időtartamban dr. Molnár
Klára tornyiszentmiklósi há-
ziorvos látja el és aZalabaksa
társult községek háziorvosi
feladatait, tájékoztatott Hor-
váth Ottó polgármester a vál-
tozásokról. A helyettesítő
doktornőt telefonon értük utol
és kérdeztük a teendőinek el-
látásáról:

– Fél évre szerződtem az
önkormányzatokkal, erre a
körzet megüresedése miatt
volt szükség. A legfontosabb
feladatom a betegekkel való,
bizalmon alapuló kapcsolat
kiépítése. A felmerülő egész-
ségi problémák megoldására
törekszünk, a korlátozott le-
hetőségeink ellenére, hiszen
ebben a járványos időszakban
a kivizsgálások időtartama
meghosszabbodik. A betegek-
kel való közvetlen találkozást
csak kellő indokkal, körülte-
kintéssel tudjuk felvállalni,
úgy látom, hogy ezt a betegek
kellő megértéssel és türelem-
mel viselik. Minden problé-
mára igyekszünk megoldást
találni, ebben kiváló fiatal, se-
gítőkész asszisztencia támo-
gat. A betegek az eddig ismert
telefonszámokon jelentkez-
hetnek problémák esetén –
mondta a háziorvos.

Dr. Molnár Klára érdeklő-
désünkre még elmondta, hogy
belgyógyászati és háziorvosi
szakvizsgákkal rendelkezik,
25 éve látja el a tornyiszent-
miklósi háziorvosi feladato-
kat, korábban pedig az újpesti
kórház belgyógyászati osztá-
lyán dolgozott.

Helyettesítő háziorvos Zalabaksán

– Igyekszem a vállalt fel-
adatnak megfelelni, bár két
háziorvosi körzetet tisztesség-
gel ellátni nem kis feladat –
tette hozzá.

dj

Dr. Molnár Klára háziorvos.
Resznek egy különleges

település, hiszen a polgármes-
ter felvállalta, hogy közel har-
minc főnek ad munkát a Start
munkaprogramban, zöldsége-
ket, gyümölcsöket termelnek,
melyeket fel is dolgoznak –
fogalmazott or-Vigh László
szággyűlési képviselő a tele-
pülésről a járdaavató ünnep-
ség előtt.

– Legutolsó beruházásun-
kat, a járdarekonstrukciót, a
Belügyminisztérium pályáza-
tából és önerőből valósítottuk
meg, 5 millió forint volt a
pályázati nyertes összeg és
800 ezer forint önerőt biztosí-
tott önkormányzatunk. 500
méteres szakaszt sikerült fel-
újítanunk, amely már baleset-
veszélyes is volt, talán 25-30

Járdát avattak Reszneken

évvel ezelőtt kapott egy vé-
kony megújító réteget – mond-
ta polgármester.Kercsmár István

– A tájékoztatón kiemelte,
sikerként könyvelték el a falu-
busz elnyerését is.

– Ezzel elindíthattuk önál-
ló falugondnoki munkánkat,
melyhez így a személyi és
tárgyi feltételeink is megvan-
nak. Az idősek, kórházba, or-
voshoz való szállítása, de tanu-
lóink, óvodásaink oda-vissza
szállítása is megoldódott ez-
által. Továbbiakban a szabad-
időparkunk, a fedett termelői
piac parkolóját, bekötőútját
építenénk meg és szeretnénk
befejezni a temetőnél lévő
parkoló kialakítását, a kerítés
megépítését ugyanitt.

dj

Az ünnepélyes szalagátvágás pillanata.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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„Klímaváltozással kapcsolatos

szemléletformálás és stratégiaalkotás

Lenti Városban”

című KEHOP-1.2.1-18-2018-00040

azonosítószámú projekt

keretében valósul meg.

További képek honlapunkon megtekinthetõk:

www.boorkofarago.hu

Böõr Kõfaragó Kft.
Pacsa, Deák F. út 40. Érd.: 06 30 55 69 092

Megtekintéshez telefonos egyeztetés szükséges.
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20-35% árengedmény BIZONYOS síremlékek
árából, melyek sírkertünkben megtekinthetõek.
Ezek a síremlékek - régóta raktáron maradtak,

kicsit esztétikai problémásak - két színbõl készültek.
Ezenkívül a tavalyi áron vállaljuk a sírkertünkben

felállított síremlékek elkészítését.
Akciónk február 28-ig tart.

A környék legnagyobb választékával állunk rendelkezésére.
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Síremlék akció és
kiárusítás!

Síremlék akció és
kiárusítás!

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!
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