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Szlovén miniszteri látogatás Lentiben

Balról Héra László képviselő, Magyar János, Lendva polgármestere, Joze Podgorsek, Horváth László, dr. Pál Attila, a megyegyűlés elnöke, Anton Harej államtitkár.

Magyarországi látogatása során Lentit is útba ejtette dr. Joze
Podgorsek szlovén miniszter, az agrár, erdészet és élelmiszer
minisztérium vezetője. Horváth László polgármester fogadta a
Hotel Balance szállodában a magas rangú szlovén vezetőt,
bemutatva a geotermikus projekt állását.
– Pályázatunkat 2016-ban indítottuk el, célunk a város tulajdonában lévő tíz közintézmény hálózatba kötése, geotermikus
energiával történő fűtése volt. Egy termelő és egy visszasajtoló
kút került kiépítésre, a beruházás teljes költségvetése megközelítette az 1 milliárd forintot – hangzott a polgármesteri tájékoztatóban.
A találkozó a konzorciumi partner, a Lenti Városgazdálkodási Kft. telephelyén helyszínbejárással folytatódott, ahol dr.
Joze Podgorsek készséggel válaszolt kérdéseinkre:
– A látogatásunk során szerettük volna megismerni a jó
gyakorlatokat, új ismereteket szerezni arról, ami már itt ebben a
térségben bevált, ugyanis Szlovéniában is szeretnénk minél több
megújuló erőforrást felhasználni a mezőgazdasági termelésben.
Ebből a szempontból nagyon hasznos volt ez a találkozó, látva a
termálvíz egyéb felhasználását önöknél. Egyébként kitűnő a

kapcsolatunk Magyarországgal. A budapesti „Egy a Természetért” kiállításon találkozhattam Nagy István magyar agrárminiszterrel, szakmai kollégákkal és fontos eszmecserét folytattunk. Nemcsak az országok, de a szűkebb régiók is hasonló
kihívás előtt állnak, elsősorban a mezőgazdaság, a szakterületem
terén és különösen fontosnak tartottam, hogy itt volt a találkozón
Magyar János, Lendva polgármestere is.
Czigány Tibor ügyvezető igazgató a következőképp mutatta
be a telephelyen kiépített geotermikus eszközöket:
– A telephelyen található az úgynevezett visszasajtoló kút, itt
végződik a geotermikus fűtésrendszer, amely az Átkötő úttól
indul 1480 méter mélyből kitermelt termál kúttól, ami felfűti a
tíz intézményt és ide érkezik vissza, majd speciális szűrőkön
keresztül visszajut ugyanabba a mélységbe.
– Mire várható a rendszer beüzemelése?
– Egy hónapon belül sor kerülhet a próbafűtésre, a nyomáspróbák, a kutak hozama már ellenőrizve lett, nagyon
reméljük, hogy már csak a finomhangolás van hátra és indulhat
ez az energiatakarékos fűtési mód.
dj

Csesztregi beruházások

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?
Balról dr. Mosóczi László államtitkár, Bedő Róbert polgármester, Czupi Magdolna alpolgármester, dr. Pál Attila elnök,
Vigh László képviselő.

A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559

Egy kisebb államtitkári találkozónak is beillett volna
Csesztregen – dr. Mosóczi
László közlekedéspolitikáért
felelős államtitkár, Cseresnyés
Péter munkaerőpiacért, képzésért felelős államtitkár, aki
csesztregi születésű, és Vigh
László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos részvé-

tele mellett zajlott – a közlekedési infrastrukturális beruházások átadási ünnepsége.
Az eseményen Bedő Róbert polgármester köszöntötte
a megjelenteket, kihangsúlyozva elődje, a jelenlegi alpolgármester Czupi Magdolna érdemeit, aki lefektette a
(Folytatás a 2. oldalon)
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Közfoglalkoztatási kiállítás Lentiben

Dr. Sifter Rózsa, Pácsonyi Imre és Horváth László a kiállításon.

Lentiben rendezte meg a
Zala Megyei Kormányhivatal
az Értéket teremtünk megyei
közfoglalkoztatási kiállítást. Mezőgazdasági terményeket, feldolgozott és kézműves termékeket mutattak be a kiállítók.
A Zalában első alkalommal
megrendezett kiállítás és vásár

célja, hogy a közfoglalkoztatási mintaprogramban részt
vevő települések lehetőséget
kapjanak elért eredményeik,
értékteremtő tevékenységeik
bemutatására. Zala hat járásából 9, Somogy és Tolna megyéből 2, Vas megyéből 1 önkormányzat, valamint egy köz-

Csesztregi beruházások
(Folytatás az 1. oldalról)
település közlekedési problémáinak megoldási menetét.
Az avató beszédek sorát dr.
Mosóczi László nyitotta meg,
aki összefoglalta a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. 133
millió forintos beruházásban
megvalósuló öt várakozóhelyes buszmegállóról, a 49
millió forintból megépült kerékpárútról, valamint a Schunk
Carbon Technology Kft. saját
forrásból, 160 millió forintból
kiépített parkolójáról való
tudnivalókat és egyéb beruházásokat is:
– A most avatott és a korábban elvégzett, Lenti-Bajánsenye közti út, községet érintő
bel- és külterületi szakaszán
végzett munkálatokkal együtt,
1 milliárd forintra tehetők az
ebben a térségben elvégzett
közlekedésbiztonságot szolgáló felújítások.
Vigh László országgyűlési
képviselő beszédében kiemelte, nagyon kevés az olyan település, amely annyi munkahelyet tud biztosítani helyben,
mint lakosságának száma.
Csesztreg pedig ilyen kivételes település. Harmadik fel-

szólalóként dr. Klaus Löcker,
a Schunk konszern autóipari
üzletágának vezetője bemutatta cégüket, kifejtve, hogy a
csesztregi üzem a modernizáció, az elektromos autógyártás idején is központi szerepet fog kapni az alkatrészgyártási folyamatokban.
Bedő Róbert polgármestert kértük a beruházások értékelésére.
– A legnagyobb álmunk a
mintegy 500 méteres kerékpárút megépítése volt a Magyar Falu Programnak köszönhetően. Ez rendkívül megkönnyíti a munkába járást, a
falun belüli biztonságos közlekedést. A buszforduló is nagyon égető problémánk volt,
hiszen a cégekhez érkező
gépjárművek eddig a telephelyeken belül álltak, fordultak meg, ami tarthatatlan állapotokat idézett elő. Amit ma
még ünnepeltünk, az a Schunk
cég 160 gépjármű befogadását biztosító parkolója, amely
egy ugyancsak régi közlekedési anomáliát oldott meg –
foglalta össze a polgármester.
dj

hasznú nonprofit kft. vett részt
a kiállításon.
A rendezvényen jelen volt
dr. Sifter Rózsa, Zala megye
kormánymegbízottja, Pácsonyi
Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, Horváth László,
Lenti polgármestere, valamint
dr. Besenyei Gábor, a BM
szakmai főtanácsadója.
Dr. Sifter Rózsa köszöntőjében elmondta, hogy a közfoglalkoztatás keretében a mezőgazdasági, a helyi sajátosságokra épülő, valamint a szociális jellegű mintaprogramok
eredménye elsődlegesen az
adott településeken látható. A
2011-ben új alapokra helyezett
közfoglalkoztatási programról
a kormánymegbízott elmondta,
hogy kidolgozásakor az egyik
legfontosabb jellemző a hátrányos helyzetű területeken élőkre való odafigyelés volt. Zalában a programok indulásakor a
kisebb települések gyakran
koncentráltak olyan korábban
elmaradt feladatokra, mint a
mezőgazdasági földutak, az
árkok, vízelvezetők rendbetétele, az illegális hulladéklerakók felszámolása, de azóta
nőtt a mezőgazdasági programok száma is és közösségi
tereket is kialakítottak. Zalában 2014 óta csökken a köz-

foglalkoztatottak száma –
2470 fő idén –, de továbbra is
kiemelt szerepe van a közfoglalkoztatásnak.
Pácsonyi Imre a zalai innovatív foglalkoztatási paktumban résztvevő szervezetek jó
együttműködéséről szólt, továbbá elmondta, hogy a következő fejlesztési ciklusban mintegy 2,5 milliárd forint előirányzattal valósítanak meg
hasonló pályázatot.
Horváth László arról szólt,
hogy Lentiben az önkormányzat és több munkáltató is részt
vesz a közfoglalkoztatásban.
Kiemelte a közmunkaprogramban aktívan közreműködő
Lenti Városüzemeltető Nonprofit Kft. tevékenységét és az
ott dolgozók városszépítő
munkáját.
Dr. Besenyei Gábor arról
tett említést, hogy országosan
85 ezer fő van közfoglalkoztatásban, várhatóan a következő
években is hasonló lesz a számuk. A kormányzat ezért a
jövő évi költségvetésben is
több mint 100 milliárd forintot
szán erre a tevékenységre. A
szakmai főtanácsadó hozzátette, hogy Zala megye is megkapja a következő évben azokat a lehetőségeket, amelyeket
az idén.

Szüreti felvonulás Nován

A menyasszonytánc sem maradhatott el.

Több mint százan vettek
részt Nován a szüreti felvonuláson, amelyen a hagyományokat tiszteletben tartva a
múltat megelevenítő ruhákba
öltöztek a résztvevők.
Ahogy ilyenkor illik a
helyi kisbíró (Székedli Sza-

bolcs) foglalta össze versbe
öntve az eltelt egy esztendő
eseményeit. A felvonulók
között minden korosztály
képviseltette magát, a jó
hangulatról a Göcseji Szegek Néptáncegyüttes gondoskodott.
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Folytatódik a vidékfejlesztés és az agrárium megerősítése
Háromszor akkora a forrás, mint korábban hét év alatt összesen

Rendkívül fontos a magyar vidék gazdaságának, erőforrásainak megőrzésén túl annak megújítása is.

7537 milliárd forint érkezik a magyar vidék erősítésére,
fejlesztésére a Közös Agrárpolitika (KAP) uniós és hazai
forrásai révén 2027-ig. A KAP

vidékfejlesztési pillérén keresztül érkező forrásokat így 2021től a kormány – a korábbi évek
17,5 százalékos támogatása
helyett – 80 százalékkal egé-

szíti ki. A kormány döntése azt
jelenti, hogy az elkövetkező hét
évben 4265 milliárd forintot
fordítanak a magyar vidék, a
magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztésére.
Ez pontosan háromszor
annyi, mint ami eddig volt, a
forrás valódi nagyságát úgy
lehet a legjobban érzékeltetni,
hogy idén pontosan ugyanannyi forrás áll rendelkezésre
2021-ben, mint amennyi az ezt
megelőző hét évben összesen.
A KAP másik pillére, a
jövedelempótló támogatások révén pedig további 3272 milliárd forintnyi, 100 százalékban
uniós forrásból segítik a hazai
mezőgazdasági szereplőket.
A forrás nagysága azonban
indokolt, mivel Nagy István
agrárminisztert idézve: „...nemzetünk jövője szempontjából

A Nemzeti Hitvallás szellemében

10 éves hazánk új Alaptörvénye
2011. április 25-én ünnepélyes keretek közt írták alá
hazánk új Alaptörvényét, mely
az önrendelkezését elvesztett
Magyarország 1949-es dátummal ellátott régi alkotmányát
váltotta fel. Idén ünnepeljük
tehát az új normaszöveg aláírásának 10. évfordulóját, amely
magában foglalja az állam
felépítésével és működésével
kapcsolatos legfontosabb szabályokat. Jelentőségét nagyban meghatározza, hogy az
immár valóban szabad és demokratikus Magyarország maga alkotta, idegen hatalmak
befolyása nélkül, rögzítve a
magyar állam nemzeti, valamint az európai értékek melletti elköteleződését, a szükséges lelki és szellemi megújulás iránti igényét.
Az elmúlt 10 évben Magyarország új Alaptörvénye
olyan erős és megbízható iránytűként szolgált, mely hitet és
erőt adott a nemzeti szuverenitás
érdekében vívott harcban, az
ország gazdasági és pénzügyi
megerősítése érdekében végzett
munkában, az európai és ke-

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott a Zala Megyei Kormányhivatalban kifüggesztett Nemzeti Hitvallással.

resztény értékek védelmét, s
azon belül is kiemelten a családokat és gyermekek érdekét
szem előtt tartó törvényhozásban.
A magyar kormány az idei
évben az alkotmányban is
rögzített Nemzeti Hitvallás
kormányzati épületekben történő kifüggesztésével tiszteleg
e jeles jubileum előtt. Az
államigazgatási szervek e példát követve szintén fontosnak
tartják, hogy a középületekben

méltó, jól látható helyen kerüljenek elhelyezésre a magyar állam működését szabályozó alapdokumentumok.
Fenti elvek mentén a Zala
Megyei Kormányhivatal maga
is elkötelezett az Alaptörvényben meghatározott nemzeti értékek mellett, ezért a
nemzeti ünnep előtt a hivatal középületeiben is kifüggesztették a Nemzeti Hitvallást.

rendkívül fontos a magyar vidék gazdaságának és erőforrásainak megőrzésén túl annak
megújítása is. A célunk éppen
ezért egy tudásalapú, innovációra építő, versenyképes és sikeres agrárium megteremtése.”
A Magyar Vidékfejlesztési
Program támogatása Európában egyedülállóan magas.
Orbán Viktor miniszterelnök szavait idézve: „A magyar
vidék feladata a magyar létezés természetes és egészséges
állapotának biztosítása. Ideje
végre rendezni Magyarország
tartozását a vidékkel szemben,
helyre kell állítani azt a méltóságot és azt az erőt, amelyet
elvettek a magyar vidéktől”
Nem túlzás azt állítani,
hogy Zala megyében nincs
olyan mezőgazdasági termelő,
agrárvállalkozás, aki ne kerülne kapcsolatba a kormányhivatallal. Számos olyan hatósági
területen tevékenykedik a kormányhivatal, ahol részben a kötelező adminisztráció kapcsán,
részben a támogatási lehetőségek okán nap, mint nap segíti
az agrárvállalkozások munkáját.
A feladatok ellátásában a
Zala Megyei Kormányhivatal
is részt vesz, melynek részleteiről dr. Sifter Rózsa kormánymegbízottat kérdeztük.
Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály egyrészt ellátja a Vidékfejlesztési
Program keretében meghirdetett intézkedésekre benyújtott
kérelmekhez kapcsolódó kérelemkezelési feladatokat, másrészt végrehajtja a benyújtott
kérelmekhez kapcsolódó ellenőrzési feladatokat. A megyei kormányhivatal Agrár- és
Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya azért dolgozik, hogy
a vidékfejlesztési programok
gyorsan, hatékonyan jussanak
el a megye valamennyi agrárvállalkozásához és családi gazdaságához. Arra bíztatok mindenkit, hogy kérdéseikkel forduljanak főosztályunk kollégáihoz, akik készséggel adnak
felvilágosítást a vidékfejlesztési pályázatokkal kapcsolatban – hangsúlyozta a kormánymegbízott.
(Folytatás az 5. oldalon)
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Állami Főépítészi Fórum Zalaegerszegen
A zalai tapasztalatokat is megosztották a résztvevőkkel
Az idén júliustól megváltozott építési, valamint területfejlesztési és területrendezési
törvényből fakadó feladatok is
terítékre kerültek azon a szakmai fórumon, amelyet 2021.
szeptember 30-án, csütörtökön
az állami főépítészek számára
rendeztek a megyeszékhelyen.
Az idei évi országos értekezlet
ezúttal a Zala Megyei Kormányhivatal szervezésében valósult
meg a ZalaZONE járműipari
tesztpálya fogadóépületében.
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, a szakmai fórumot
vendégül látó kormányhivatal
vezetője köszöntőjében hangsúlyozta, a szakterület jelentőségét mutatja az is, hogy
ezek a szervezeti egységek a
kormányhivatalokon belül közvetlenül a kormánymegbízott
irányítása alá tartoznak. Munkájukat azonban nemcsak az
említett feladatkör teszi ki,
hiszen egyebek mellett szakmai segítséget nyújtanak az
önkormányzati főépítészi feladatok ellátáshoz, koordinálják
az önkormányzatok terület- és
településrendezéssel, valamint
az építészeti értékvédelemmel
kapcsolatos döntéseinek előkészítését is. A 2021. év januárjában bevezetett változások és
a megnövekedett feladatok következtében pedig már a Zala
Megyei Területi Településrendezési és Építészeti-Műszaki
Tervtanács feladatait is az Állami Főépítészi Iroda végzi –
emelte ki a kormánymegbízott.

Dr. Sifter Rózsa a szakterület jelentőségét is kiemelte.

Az eseményen dr. Sifter
Rózsa rámutatott arra a kiemelt beruházásokkal összefüggésben kialakított zalai gyakorlatra is, aminek köszönhetően a kiemelt projektek megyénkben zökkenőmentesen és
gyors ütemben valósultak meg
az elmúlt években. Mint mondta, a beruházók havonta tájékoztatják a kormányhivatalt a
munkálatok helyzetéről és előrehaladásáról, melyeket az állami főépítészi iroda fog össze.
A hatóságokkal a közvetlen
kapcsolattartás tehát biztosított, melynek révén nyomonkövethetők és adott esetben
elháríthatók a beruházást nehezítő körülmények.
A fórumnak helyet adó járműipari tesztpálya főbb jellemzőit Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri

biztos osztotta meg a hallgatósággal, míg Balaicz Zoltán
polgármester a város történetének fontosabb dátumait idézte fel, s kitért arra is, hogy a
megyeszékhely az épített örökség terén nem túl gazdag, ezért
igyekeznek ennek elemeit megóvni, és ebben kiváló partnerre
találtak a kormányhivatalban.
A rendezvény során a közeljövőben várható jogszabályi
változásokról, valamint az előkészítés alatt álló feladatokról
Füleky Zsolt, a Miniszterelnökség építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes államtitkára tartott tájékoztatót,
aki régi hagyomány alapján
Állami Főépítészi Vándorser-

leget adott át Faragóné Godó
Mária, a Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal állami főépítésze részére, a szakmai munkában elért eredmények elismerése érdekében.
Ezt követően szakmai kerekasztal beszélgetésre került
sor, amely érintette az aktuális
feladatokat, így az új típusú
településfejlesztési és településrendezési tervek bevezetését, a 2022. januártól induló
E-TÉR elektronikus egyeztető
felületet, amelynek köszönhetően a települési tervek egyeztetése és véleményezése a
Lechner Tudásközpont által
üzemeltetett alkalmazáson keresztül fog tudni megvalósulni,
így könnyebbé, egyszerűbbé
és gyorsabbá téve a tervek
elfogadásának folyamatát.
A szakmai fórumon előadást tartott továbbá Hamar
Zoltán, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. cégvezetője,
valamint Gulyás Tibor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium innovációért felelős
helyettes államtitkára is, aki az
új innovációs parkok részleteiről tájékoztatta a rendezvény résztvevőit.
A városban megvalósuló
fejlesztéseket, valamint a járműipari tesztpályát buszos városnézés keretében is bemutatták a rendezvény vendégeinek.

Folytatódik a vidékfejlesztés...
(Folytatás a 4. oldalról)
Az idei évben meghirdetett nagy érdeklődést kiváltó
jogcímek a magánszemélyek
és vállalkozások esetében, az
állattenyésztést támogató pályázatok, növénytermesztést
és kertészetet elősegítő támogatások, terménytárolók, szárítók fejlesztése, élelmiszer
feldolgozást elősegítő technológiák beszerzése. A vidéki
térség infrastruktúrájának javítását célozza meg a külte-

rületi helyi közutak fejlesztése
önkormányzatok számára pályázat, míg a termékértékesítést segíti elő a helyi piacok
támogatása pályázat. Népszerű felhívás kistermelők körében a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésének támogatása. A megyében benyújtott 200 pályázatból 118
esetben született támogató
okirat közel 650 millió Ft
értékben – emelte ki dr. Sifter
Rózsa.

Fotók: Zala Megyei Kormányhivatal
A rendezvényen a közeljövőben várható jogszabályi változásokról is szó esett.

A cikkek a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelennek meg.
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Nemzetközi zenei fesztivál Lentiben

Drazen Sprak és Horváth László is megtekintette a kiállítást.

Kétnapos horvát-magyar zenei fesztivált tartottak nemrég
Lentiben, a művelődési központban és a rendezvénytéren.
A fesztivál részleteiről Róka
Bernadett projektmenedzsert
kérdeztük.
– Jövő év májusáig összesen
hat rendezvény kerül megrende-

zésre a projektben, nyitó programunk a mostani, ahol helyi és
regionális szintű zenekarok,
együttesek tartanak majd koncerteket, bemutatókat. Emellett
kézművesek, képzőművészek is
elhozták műveiket, portékáikat,
melyek megtekinthetők és meg
is vásárolhatók a kiállításon.

A fesztivált és a kiállítást
Horváth László polgármester
nyitotta meg:
– Lentinek több testvértelepülése is van, a legközelebbiek mindjárt a határon túl,
Lendva és néhány kilométerrel
tőle Muraszerdahely. Az egyiknél a közös múlt, a nyelvismeret, a másiknál az együttműködési hagyományok, kínálkozó kapcsolatok, közös programok a mérvadóak. A projekt
ennek a kapcsolatépítésnek a
része, amelyben nemcsak a
kultúrára, hanem a gazdaságfejlesztésre is gondoltunk.
Drazen Sprak, Muraszerdahely polgármestere érdeklő-

désünkre a következőképp értékelte magyarországi kapcsolataikat.
– Évek óta tart az együttműködésünk Lentivel, van
együttműködési megállapodásunk is és azóta, amióta uniós
tagok lettünk, közös projektekkel is próbálkozhatunk.
– A kétnapos program a
zenén alapszik, mennyire „erősek” ebben a horvát zenekarok?
– Reményeink szerint Lenti lakossága nagy örömmel fogadja a két fellépő horvát
együttest, mindkettő világszínvonalú.
dj

Őszi Fesztivál

Régi gond oldódott meg
Sikeres pályázat a szennyvízkezelésre
Régi szennyvízkezelési gondot oldott meg az a sikeres
pályázat, amit öt zalai aprófalu nyújtott be. Alsószenterzsébet, Felsőszenterzsébet, Kerkafalva, Kerkakutas, valamint
Magyarföld 90 százalékos támogatást nyert egy 172 millió
forint értékű projekthez, ami
az 5 településen 116 ingatlant
érint. A csatlakozó ingatlantu-

lajdonosnak 150 ezer forintot
kell befizetniük a beruházáshoz.
A kivitelezés során 114
szennyvíztisztító berendezést
telepítettek.
Alsószenterzsébethez kapcsolódó hír még, hogy a Magyar Falu Program keretében
útfelújításra került sor, aminek értéke 8 millió forint.

Koccintás a sikeres pályázatra…

Kézműves kirakodóvásár.

Még az időjárás is a kegyeiben fogadta Lentiben a kétnapos
Őszi Fesztivált. A program Nagy Feró és a Beatrice koncertjével kezdődött, melyre több százan voltak kíváncsiak. A második nap a hagyományos főzőversennyel, kézműves kirakodó
vásárral, majd kulturális bemutatókkal folytatódott.
– Egy nagy jelentőségű rendezvény volt, tekintve azt, hogy
az elmúlt fél évben nem volt módja egy ilyen eseményen részt
vennie Lenti lakosságának. Örülünk annak is, hogy meg tudtuk
tartani a Lenti Nyári Esték programjait, és külön öröm, hogy
mindet szabadtéren sikerült megrendezni. Igen jól sikerült a
koncert, 17 csapat nevezett be a főzőversenybe, melyet külön
köszönök a kollektíváknak. 20 kézműves állította ki portékáit,
a kicsikre gondolva pedig itt állt az ugráló vár. Sportolásra is
lehetőség volt, spinning és streetworkout várta a kerékpározás
és testedzés szerelmeseit. Úgy gondolom, ez alapján is kiderült,
hogy milyen komplex programot állítottak össze a szervezők,
bizonyára minden korosztály megtalálta a maga szórakozási
lehetőségét – foglalta össze gondolatait Horváth László
polgármester.
A rendezvény kapcsán Horváth László még hozzátette: a fő
üzenet az alkalom a közösségi életre, a találkozásra, az együttlétre, amelyhez kiváló időjárás is társult.
(d)
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Szilvafesztivál és közösségi tér avatása
Szilvágy Község Önkormányzata és a Szilvágyért Egyesület szeptember 11-én rendezte meg a XV. Göcseji Szilvafesztivált.
Nevéből adódóan minden a szilváról szólt. Még a főzőverseny
díjazottjai között is szerepelt szilva felhasználásával készült
sütemény vagy étel. Volt szilvapálinka és szilvás desszert
verseny is.
A sok finomság mellé programgazdag szórakoztató műsor is
társult. A sport sem maradhatott ki, megemlékeztek az 50 éve
alakult első szilvágyi futballcsapatról, valamint az újjáalakulás
negyed évszázados hivatalos jubileumáról. Az önkormányzat az
50 éves csapat tagjainak érmet, a 25 éveseknek emléklapot adott.
A fesztiválon került sor a „Szilvágyi pincék” kötet bemutatójára,
ami egy sikeres pályázatnak köszönhetően látott napvilágot.
Kellemes meglepetést okozott, hogy a faluból elszármazottak
is eleget tettek az önkormányzat meghívásának és részt vettek a
rendezvényen. Örömmel nézegették a régi fényképeket, felelevenítették a közös sportélményeket, nosztalgiázva gondoltak a sikeres eredményeikre.
A felnőttek mellett természetesen a gyermekekre is gondoltak: kalandpark, népi fajáték, traktoros hordó lovagló várt a
kicsikre.
A gyönyörű környezetben fekvő községhez kapcsolódó hír,
hogy három nappal a Szilvafesztivál előtt került sor a falu központjában lévő közösségi épület (egykori kocsma és bolt) felavatása. Ezen rész vett Vigh László miniszteri biztos, országgyűlési
képviselő, aki elmondta, hogy a közel 25 millió forintos kor-

Jubiláltak a focisták…

mányzati támogatásnak köszönhetően, Gyopáros Alpár államtitkár segítségével újulhatott meg a sokáig gazdátlan épület.
Péntek Katalin polgármester felidézte, hogy a volt szövetkezeti bolt 2008-ban zárt be, azóta az egykori tulajdonos az állagmegóvással sem foglalkozott. Többször is próbálkoztak az épület
megvásárlásával, erőfeszítésüket végül is siker koronázta. A Magyar Falu Program egyedi támogatásával egy közösségi tér és
helyitermék-bolt létrehozása a cél.

Eszközbeszerzések a lenti rendelőintézetben
Uniós pályázatok és állami
források felhasználásával minden szakterület új eszközparkot kapott a közelmúltban a
Lenti Hetés Ferenc Szakorvosi
Rendelőintézetben. A legutóbb
tartott sajtótájékoztatón az új
nőgyógyászati és szemészeti
műszereket mutatták be.

Dr. Fekete Zoltán és dr. Joós Mária az új készülékekkel.

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146
Elérhetőségek:
email.: titzala@t-online.hu
Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

– Hatalmas előrelépés történt a rendelőintézetben, hiszen egy komoly eszközfejlesztési pályázaton vettünk
részt – avat a részletekbe dr.
Fekete Zoltán, a projekt szakmai felelőse. – Közel 300 millió forintból tudtunk eszközöket beszerezni a szakorvosi
rendelőbe, ebből az összegből
az összes szakmának az eszközfejlesztését meg tudtuk oldani. Eléggé elhúzódott ez a
projekt, hiszen még 2019-ben
kezdődött a program és 2021ben ért véget.
– Milyen eszközöket sikerült beszerezni az önök szakterületén?

– Magzati szívhangvizsgáló készülékkel gazdagodtunk,
amelynek különlegessége, hogy
akár két magzat, tehát ikrek
vizsgálatát is el lehet végezni
vele. A másik fejlesztésünk
által magzati „baby doppler”
vizsgáló készülékeket szereztünk be, továbbá az egészségügyi felvilágosító program részeként önvizsgáló (emlő és
here vizsgálatát bemutató) egységcsomag beszerzésére volt
lehetőségünk.
A sajtótájékoztató a szemészeti szakrendelésen folytatódott, ahol dr. Joós Mária
szemész adjunktus fogadta
stábunkat:

– A gyerekek vizsgálatára
alkalmas műszert sikerült beszerezni, ezzel végezhető a
tompa látás szűrése, nem
szükséges hozzá pupillatágítás, a kisgyermek az
édesanyja ölében ülve átesik
ezen a vizsgálaton. Megújult
az alapfelszereléshez tartozó
Risch lámpánk, ez a szem
elülső részének vizsgálatát
teszi lehetővé, kiegészítve egy
90 dioptriás lencsével. Nagyon örülünk ezeknek a fejlesztéseknek, a műszerek által elsősorban a gyermekellátásban léptünk nagyot
előre.
dj
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„Fogyatékosság nem akadály”…
„Fogyatékosság nem akadály” Játék határok nélkül címmel találkozót szervezett a
közelmúltban a Lenti Kolping
Támogató és Foglalkoztató
Központ.
– Elvileg már a kilencedik
rendezvényünknek kellett volna
lennie. A tavalyi program elmaradt, most viszont nagy örömmel készültünk erre a találkozóra – mondta Pozonec Csoma Veronika intézményvezető.
– Milyen programokat szerveztek?
– Tartjuk magunkat a hagyományainkhoz, műsorral kezdtünk, meghívott intézményeink, óvodák, iskolák, idősotthonok, nappali foglalkoztató
intézmények képviseltetik magukat és mi is egy komplett

műsorral készültünk. Tornával
zártuk a megnyitót, jól átmozgattuk magunkat ebben az őszi
időben.
– Sokan az ügyességüket is
kipróbálhatták…
– Kézműves helyeket alakítottunk ki, de volt célbadobás, horgászat és a kerámiás szakemberrel és kosárfonóval is remek
ajándékok készültek.
– Mennyire alkalmas egy ilyen
találkozó a tapasztalatcserére,
új kapcsolatok kialakítására?
– Mindig nagyon örülünk,
amikor a régi partnereink
visszatérő vendégeink és az
is kitűnő helyzet, amikor új
tagok kapcsolódnak be a játékunkba.
Ilyen új kapcsolatot jelentett a zalaszentgróti nappali

Kedvelt volt a horgászjáték…

intézmény megjelent delegációja, Kaizerné Köllis Mónika
vezetésével.
– 2011-ben indultunk 24 fős
nappali intézményükkel és nagy
örömünkre szolgál, egy-egy ilyen
új kapcsolatfelvétel. Itt a fogya-

Megújult a kápolna Gosztolában
– Az egyik legkisebb Zala megyei kápolna egyfajta szimbólum is lehet. Szimbolizálhatja
azt, hogy túl lehet élni megpróbáltatásokat, és abból megerősödve, megújulva kijönni. A helyiek számára ismert, hogy a régi falurészben állt a Szent Imre
kápolna, amit a török felégetett,
majd a falu itt, ezen a helyen építette újjá kápolnáját. Építésénél
felhasználták a régi templom
anyagait. A régi nyomán újjáéledt az új, nem engedve teret a
rombolásnak. A felújított kápolna az újkori történelemnek is
szimbóluma, hiszen hosszú ide-

tékosság minden típusát kiszolgálták a programok segítségével, máris kedvet kaptunk,
ha nem is ilyen nagyságrendű,
de egy hasonló rendezvényre
mi is várjuk a lentieket.
(d)
je felújításra szorult, ami most
végre megvalósulhatott. Ugyanígy Gosztola is hasonló utat
járt be. Az 1980-as évekre
szinte elnéptelenedett, de tíz év
múlva nemcsak megállt ez a
folyamat, hanem fejlődésnek
indult a falu és láthatóan van
jövője. Mi a titka ennek? Az
adottság az egyik, hiszen gyönyörű természeti környezetben
terül el, de kellettek lelkes, elhivatott, motivált emberek, akik
meglátták a lehetőséget, és akarattal, kitartással megvalósították elgondolásukat.
Az ünnepség szentmisével
folytatódott, az eseményen a
Szivárvány kamarakórus működött közre.
dj

A felújított kápolna.

Több mint tízmillió forintból újították fel a gosztolai
Szent Mária Magdolna kápolnát. Balogh Ferenc polgármestert az ünnepélyes átadási ceremónia előtt kérdeztük a részletekről:
– Hosszú út vezetett ide, a
mai átadáshoz, sokat kellett
harcolnunk, hogy ezt a kápolnát meg tudjuk menteni. „Megindult” a kápolna tornya, bizonyos dőlési fokot elért, ami
most is látszik, annak ellené-

re, hogy olyan technológiát
alkalmaztak, amely biztossá
teszi az épületet. Azt is nehezményeztem, hogy nem találtunk
forrásokat az önkormányzati tulajdonú kápolna felújításához.
Aztán segítséget kaptunk a szombathelyi egyházmegyétől, végül
az önkormányzat támogatásával együtt közel 20 millió forintból oldottuk meg a felújítást.
Az átadáson Szabó István honvédelmi államtitkár tartott ünnepi beszédet:

Lenti
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Élménydús kiránduláson vettek részt a lovásziak
Az aradi Szabadság szobrot
(Zala György alkotása), az aradi vértanúk emlékére 1890-ben
avattak fel. Ugyanitt meglátogattuk a vértanúk emlékművét.
Gyula nevezetességeit is
bejártuk, az Almásy-kastélyt,
amely 1741-ben került gróf
Almásy Zsigmond tulajdoná-

A lovászi klubtagok az aradi emlékműnél.

A lovászi Olajbányász
Nyugdíjas Klub tagsága háromnapos kiránduláson vett
részt a közelmúltban Szarvas,
Békéscsaba, Nagyszalonta, Arad,
Gyula, Izsák meglátogatásával.
Az utazásról Rónási Marika
számolt be lapunknak.
– Gyulán a Park Hotelben
volt a szállásunk, innen jártuk
be a térséget. Szarvast is megtekintettük, amely 2011. óta
történelmi emlékhelyünk. Ma-

ba. Megtekintettük a középkori gyulai téglavárat, az itt lévő
vármúzeumot. Különleges volt
a százéves cukrászda, állítólag
Magyarország második legrégebben üzemelő cukrászdája
Gyula központjában. Végül
Izsákra látogattunk, a Birkás
Pincészet borait kóstoltuk.
dj

Diákmunka Kerkabarabáson

gyarország történelmi középpontjaként az 1880-as években
határozták meg, 1939-ben egy
emlékművet is állítottak ennek
tiszteletére. Hajóztunk a HoltKőrösön és végigsétáltunk a
Mini Magyarország interaktív
makett park elemei között is.
Békéscsabán a Munkácsy Múzeumban megtekintettük Egy
géniusz diadala című kiállítást.
Nagyszalontán megnéztük az
Arany János emlékmúzeumot.

Kerkabarabáson az elmúlt
évhez hasonlóan idén is foglalkoztattak nyári diákmunkán
helyi fiatalokat, akik így megkönnyítették az őszi iskolakezdést szüleiknek. Arról nem
is beszélve, hogy hasznos
munkát végeztek, hiszen a
falu köszöntő táblái régóta
vártak szorgos kezekre, s a
művelődési ház ajtaja is felújításra szorult.

Hancz Borbála, Tompa
Anna, Szigeti Ferenc Gergő
és Szigeti Benjamin (képünkön) szorgos munkával
előbb lecsiszolta, majd lefestette a köszöntő táblákat és
az ajtót.
Mint azt Paál István polgármester elmondta, a fiatalok
közül ketten tavaly is részt
vettek Kerkabarabáson diákmunkán.

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!
www.zalatajkiado.hu
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Megújuló kerékpárút
Sajtótájékoztatót tartottak
a Lenti és Lentikápolna közötti kerékpárút felújítása megkezdése alkalmából.
– A Zala két keréken kerékpárút fejlesztés Lentiben területi operatív program részeként indul a felújítás, nyertes
pályázatunk a Lenti és Lentikápolna városrészt összekötő
kerékpárút modernné, jobban
kerékpározhatóvá és egyben biztonságossá tételét céloztuk meg
– mondta a beruházásról Horváth László polgármester. – A
pályázatot 2020 májusában bírálták el, konzorciumban való-

sítjuk meg együtt a Zala Megyei Önkormányzattal, a kivitelezés díja 188 millió forint. A
kerékpárút kétsávos lesz, 5.5 méter szélességben, a biztonságos kerékpározást szolgálva. A szakasz
átadási időpontja 2022. februárra várható.
– Sokat kell tennünk azért,
hogy az egészséges környezetünket védjük, megtartsuk, illetve a megváltozott viszonyokhoz alakítsuk az életünket – tette hozzá Vigh László országgyűlési képviselő a helyszínen. –
Mára annyira megnövekedett a
forgalom, hogy életveszélyessé

Vigh László (balról) és Horváth László egyeztet.

vált a kerékpárral való közlekedés. Szeretném, ha sikerülne
összekötni kerületem három vá-

rosát, Zalaegerszeget, Lentit
és Zalalövőt kerékpárutakkal.
dj
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Kolping családi nap

• Bérfőzés • Kereskedelmi főzés • Palackozás • Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l
Nálam az 40-50 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 40 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090
Gyalogos zarándoklat a Mária-fához.

A hagyományoknak megfelelően főzőversennyel, a Máriafánál tartott tábori szentmisével, kulturális bemutatókkal zajlott
a lenti Szent Katalin Kolping Család által szervezett családi nap
Lentiszombathelyen.
– Honnan érkeztek vendégeik? – kérdeztük Kovács András
titkártól.
– A helyi Kolping család mellett a szombathelyi Oladi Kolping család érkezett és itt van a lenti plébánia képviselő-testülete és a helyi KÉSZ is közös csoporttal.
– Hogyan sikerül megújítani programjaikat?
– A 15. alkalmat igyekeztünk még ünnepélyesebbé tenni,
kiállítás, népzenei bemutató, kulturális események tarkítják a
programot. Elfogadta meghívásunkat Déri Péter, Lentiszombathely szülötte, aki az ünnepi szentmisét celebrálja.
– Megemlékeznek elhunyt társukról is…
– Pethőné Stángli Katalin motorja, alapítója volt a családunknak, ő hozta a „lángot” Pécsről, a testvérétől, rá emlékezünk
2019-ben megjelent verseskötetének fotókiállítással egybekötött bemutatóján.
Az eseményen jelen volt Ipacs Bence lenti plébános is, akit
a tábori misék különleges hangulatáról kérdeztünk:
– Nem a megszokott körülmények között tartjuk ilyenkor a
misét, mint a templomban, amely Istennek szentelt hely, hanem
az erdő közepén a gyönyörű Mária-fánál. A természet ugyancsak az a hely, amit az Isten teremtett, ezért lesz különleges a
bemutatott szentmise.
(d)
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30 éves a Pro Arte
30 éves a Lenti Pro Arte
Kulturális Egyesület. A jubileum alkalmából a Lenti Városi Könyvtárban kiállítással emlékeznek a fafaragó táborokra,
a bábcsoport, a foltvarrók
munkájára.
– Tímár Lászlóné, „Zsuzsi”, az egyesület elnöke keresett meg a gondolattal még a
Covid-időszak elején, hogy
jeles évforduló következik, 30

éves lesz az egyesület – tudtuk meg Baksa Melinda
könyvtárostól, az egyesület
tagjától. – Akkor még nem
igen mertünk tervezni, most
azonban valóra váltottuk egy
kiállítás keretében a jubilálást.
– Milyen csoportok működnek az egyesületen belül?
– Kiemelném a Napvirág
bábcsoportot, amely „folyamatosan a könyvtár rendelkezé-

Klubdélután a szépkorúaknál
Klubdélutánt és a kerek évfordulósok köszöntését tartották
a napokban Lentiben, Szépkorúak Civil Szervezeténél.
– Az Alkotóháznál tartottuk meg délutánunkat, nagyon
örültünk, hogy ismét találkozhattunk a tagsággal. A vírus miatt
a múlt évben nem tudtuk köszönteni a születésnaposokat, kerek
évfordulós tagjainkat, most egyben gratuláltunk nekik. Vendégünk volt Horváth László polgármester, akit ugyancsak felköszöntöttünk 65. születésnapja alkalmából. Negyven fővel zajlott a délután, tagjaink főztek a résztvevőknek, finom pörkölt,
házi tarhonya, burgonya, savanyúság volt a menü – hangzott
Barta Ödönné elnök tájékoztatójában.
dj

Szépkorú kerek évfordulósok.

A kiállított bábparaván és bábok.

sére áll”, hiszen rengeteg programot, előadást, kézműves foglalkozásokat, bábműsort bonyolítottak le a szervezésünkkel. Másik aktív csoport a szövő, vagy most éppen „Csipke
„csoport, ugyanis ezt a kézművességet tanulták ki legutóbb.
Megtudtuk még, hogy a
méltán híres fafaragó-táborok
egy-egy alkotása is szerepel a
bemutatón, de a foltvarrás és
az egyesület életét felvillantó
újságkivágások, tudósítások is
szerepelnek a tárlaton.
– 2005-től irányítom a Pro
Arte egyesület munkáját, nagyon büszke vagyok arra,
hogy egy kulturális egyesület
ilyen hosszú ideig meg tudott
maradni a város életben – tette
hozzá Tímár Lászlóné. – Kiemelném a „csipkések” munkáját, akik akkor váltottak,
amikor eljöttünk az alkotóházból, kitanulták a csipkézés
minden csínját-bínját, emellett
nemezeltek és a tojásfestéssel
is megpróbálkoztak. A bábjáték is folyamatos volt az évek

során, próbáltunk megújulni
évről évre, bejártuk a térséget
előadásainkkal csodálatos élményeket szerezve nézőközönségünknek, a gyerekeknek.
Mikulásváró, húsvétváró, könyves vasárnapi, gyermeknapi
bemutatóink mind emlékezetesek. A bábokat magunk készítjük, mi válogatjuk a zenét és
dolgozzuk fel a mesét bábjátékká. Köszönettel tartozunk a
tagságnak, hiszen szabad idejüket feláldozva hódolnak a
bábozásnak.
– Nem tört meg a bábjáték
népszerűsége az elektronika
világában sem…
– Valóban az „élő” mesének varázsa van, igény van az
ilyen mesehallgatásra, beleélik
magukat a szereplők, a mese
történéseibe. Természetesen tovább folytatjuk a bábozást, várjuk az érdeklődőket, akik részt
vennének műsorainkon és bízunk benne, hogy előbb-utóbb
a műhelymunkára alkalmas
helyünk is lesz a próbákhoz.
(d)
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Rendezvények a horvát-magyar
együttműködés keretében

„Klímaváltozással kapcsolatos
szemléletformálás és stratégiaalkotás
Lenti Városban”
című KEHOP-1.2.1-18-2018-00040
azonosítószámú projekt
keretében valósul meg.

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!

Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 keretében „Jointly development of
new, innovative joined structures and shared processes to
ensure the continuity of co-operation in the field of Culture and
Turism in the cross-regions című (Cross-Cultural Tool-Kit,
kódszám: HUHR/1901/3.1.2/0159) projekt keretében 2022.
május 31-ig magyar oldalon 6 db nagyszabású tematikus rendezvény kerül megszervezésre. A programok között találhatóak
tradícionális programok, de lesznek új rendezvények is.
Szeptember 3-4-én rendezték meg a kétnapos magyarhorvát zenei fesztivált, kézműves kiállítást és vásárt Lentiben.
2021-ben két további nagy volumenű program várja a látogatókat a magyar oldalon. November hónapban a minden évben
nagy sikerrel megrendezésre kerülő Márton-napi rendezvényt
látogathatják a résztvevők, ahol a helyi szolgáltatók, helyi termelők és kézművesek termékeiknek bemutatkozása, kulturális
csoportok fellépése mellett libás finomságokból készült kóstolók csalogatják az érdeklődőket. December hónapban adventi
kirakodóvásárral, az ünnepekre való hangolódást elősegítő
játékos foglalkozásokkal rendezik meg az adventi készülődés
elnevezésű ünnepváró programot.

Kulturális és turisztikai
együttműködés a határrégióban
Lenti Város Önkormányzata az Interreg V-A MagyarországHorvátország Együttműködési Program 2014-2020 keretében
pályázatot nyújtott be „Jointly development of new, innovative
joined structures and shared processes to ensure the continuity
of co-operation in the field of Culture and Turism in the crossregions” címmel. A Cross-Cultural Tool-Kit, kódszám: HUHR/
1901/3.1.2/0159 projekt 2020. október 1-én indult, megvalósítási időtartama 20 hónap. A projekt teljes költségvetése 199 240
€, melyből az Európai Uniós finanszírozás mértéke 169 354 €.
A magyar Lenti és a horvátországi Mursko Središće (Muraszerdahely) város önkormányzatainak törekvése, hogy a határtérség kulturális közösségei körében hosszú távon is hatékony
és fenntartható partnerség alakuljon ki. Ehhez stratégia és egy
ún. kulturális eszköztár kerül kialakításra. A vállalások között
szerepel a magyar oldalon piackutatás, nyitókonferencia és
kulturális stratégiaépítés. A projekt futamideje alatt a partnerek
között összesen 11 nagyszabású tematikus esemény kerül megrendezésre, ahol kulturális szféra képviselői, civil szervezetek,
egyesületek, kézművesek és művészek kiállíthatják termékeiket
és bemutathatják szolgáltatásaikat, elősegítendő az interakciót,
a szektorokon belüli és szektorok között hálózatépítést, illetve
a hosszútávú együttműködést a kulturális és turisztikai szektor
szereplői között.

