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Lenti

Október 22-én tartotta az
1956-os forradalom és szabad-
ságharcról szóló városi meg-
emlékezését Lenti önkormány-
zata. Az ünnepség a hagyo-

Nem szabad felejteni!...
mányoknak megfelelően a
Szent Mihály templomban
megtartott ünnepi szentmisé-
vel kezdődött majd a Gönczi
Ferenc Gimnázium tanulóinak

közreműködésével az '56-os
emlékműnél folytatódott. Ün-
nepi beszédet Horváth László
polgármester mondott:

– Emlékezni és ünnepelni
jöttünk, emlékezni mindazok-
ra, akik szerte az országban 65
évvel ezelőtt, először mint bé-
kés tüntetők tiltakoztak a sztá-
linista diktatúra ellen, később
pedig fegyverrel a kezükben
szálltak szembe az erőszakkal.
Emlékezünk azokra a mártí-
rokra, akik a harcokban, vagy
mint békés tüntetők a sortü-
zekben vesztették életüket. Em-
lékezünk a hortobágyi, recski
munkatáborokra, mindazokra,
akiket a Rákosi-korszak ávósai
elhurcoltak, hogy bírósági íté-
let nélkül vagy koholt vádak
alapján, mint osztályidegen
elemeket kitelepítsék és kény-
szermunkára ítéljék őket.

Horváth László a továb-
biakban a lenti hősök neveit is
felsorolta beszédében, majd
emlékeztetett: nem szabad el-

felejteni a kommunista dikta-
túra idején elkövetett bűnöket,
azok áldozatait sem.

– Nem felejthetjük a 2006-
ban Budapesten a békésen ün-
neplőkkel szemben alkalma-
zott erőszakot sem – folytató-
dott a beszédben. – Ha hagy-
juk, hogy a közelmúlt történé-
seit bárki elhazudhatja, úgy a
jövünk is ködbe vész. Hazug-
ságokat terjesztenek rólunk az
unióban és világszerte, de bár-
ki bármit mond, mi tudjuk,
hogy Magyarország ma egy
demokratikus, szabad, függet-
len ország.

A megemlékezésen a pol-
gármester szalagot kötött az
'56-os zászlóra, majd koszorú-
zás következett. Az ünnepség
része volt a folytatásban az
Ismerős Arcok zenekar mű-
velődési központban tartott
ingyenes koncertje, melyen
előzetes regisztráció után le-
hetett részt venni.
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Horváth László emlékszalagot köt az 56-os zászlóra.
A hagyományoknak megfelelően az Október 6-i emlék-

parkban tartotta az aradi vértanúkról szóló megemlékezését
Lenti városa.

– A világosi fegyverletétel után a Habsburgok megtorló ak-
ciói már július elején megkezdődtek – emlékeztetett a történel-
mi időszak részleteire polgármester ünnepiHorváth László
beszédében. – Bár a cár könyörületességre intette a fiatal
Ferenc Józsefet, a császár mindenképpen példát akart statuálni.

Horváth László beszédében még kiemelte: a mártírok bi-
zonyra arra kérnének bennünket, megemlékezőket, hogy októ-
ber 6-a ne lesújtson, megfélemlítsen, hanem éppen ellenke-
zőleg, bátorítson, és ösztönözzön. Merítsünk erőt abból, amit a
szabadságért harcolók a hazáért és a nemzetért tettek. A meg-
emlékezés a diákjainak műso-Lámfalussy Sándor Szakiskola
rával folytatódott, majd koszorúzással zárult.

(d)

Megemlékezés az aradi vértanúkról

A Lámfalussy iskola diákjainak műsora.
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Ünnepélyes keretek között, külgazdasági ésSzijjártó Péter
külügyminiszter jelenlétében indították el a napokban a lenti
Creaton tetőcserépgyár legújabb présgépét. A nemzetközileg is
jelentős cég ünnepségén új épületrészt, új gyártósort, présgépet
adtak át, ezáltal megduplázott a kapacitás.

– A Creaton és az azt tulajdonló Terreal csoport ma már
Európa legnagyobb tetőcserépgyártó vállalata, amelynek egyik
bázisa Lentiben van és ahol egy olyan beruházást hajtottak vég-
re, amely lehetővé teszi a még magasabb szintű termelést –
emelte ki érdeklődésünkre Szijjártó Péter. – Az üzem elképesztő

Biztossá vált munkahelyek a Creatonnál
számadatokat produkál, ugyanis innentől kezdve 3,5 millió négy-
zetméternyi cserepet gyártanak egy év alatt, ez pedig 42 millió
darab tetőcserepet jelent. Az itt előállított termékeket 73 %-ban
exportálják, tehát a lenti gyár nemzetközi szinten is verseny-
képes. Ez az exportteljesítmény hazánkat az 5. helyre emeli a
gyártásban világszinten.

Szijjártó Péter hozzátette: az 1,17 milliárdos beruházáshoz a
magyar kormány 282 millió forintos támogatást biztosított és a
fejlesztés révén az itt dolgozó 222 főnek is biztossá vált a
munkahelye.

Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos így
méltatta az eseményt:

– Lentiben a munkanélküli ráta 2% körül van, amely a teljes
foglalkoztatás tényét jelenti és hazánkban is 4,7 millió ember
dolgozott immár az elmúlt időszakban. A helyi üzem fejlesztése
azt jelenti, hogy meg tudjuk őrizni a munkahelyeket, Lenti tehát
sokat tett az előbbi adatok javításában.

Dr. Pál Attila, a megyegyűlés elnöke kérdésünkre egy harma-
dik ütemről is beszélt, hiszen a miniszterrel külön tárgyalást is
folytattak.

– Megyei szinten is kiemelkedő a mai beruházás megva-
lósulása, de ezen kívül egy harmadik ütemről is tárgyaltunk,
nyilvánvaló egy megfelelő ajánlatot vár hazánk a beruházótól és
ez alapján vizsgálható meg, milyen támogatás adható. Ha már a
megyei szempontokat említettem, fontos kiemelnem a munkaerő
megtartására irányuló erőfeszítéseket, hiszen az elmúlt pandé-
miás időszakban ha segélyeket osztottunk volna, akkor több ezer
embernek nem lett volna a későbbiekben állása.
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Üzembejárás, középen Szijjártó Péter miniszter.

Ünnepi megemlékezést tar-
tottak az 1956-osKülsősárdon
forradalom és szabadságharc
évfordulóján. Gasparics Győ-
ző polgármester mondott be-
szédet.

„Legyünk büszkék 1956 hőseire”
A magyar nemzet történel-

mének egyik meghatározó ese-
ménye 1956 történelmi példá-
ja. Nem rajtuk múlt, hogy ak-
kor, 1956-ban nem sikerülhe-
tett. Mégis hatalmas részük

volt abban, hogy ma egy sza-
bad, független, demokratikus
Magyarországon élhetünk. A
szabadságunkkal azonban jól
kell gazdálkodnunk, hisz ha el-
kényelmesedünk, könnyen el-
veszíthetjük azt. Csak akkor
lehetünk '56 méltó örökösei,
ha következetesen kiállunk nem-
zetünkért, ha ragaszkodunk ah-
hoz, hogy mi magunk dönthes-
sünk sorsunkról, mi mondhas-
suk meg kikkel és hogyan aka-
runk saját hazánkban élni.

(…) Legyünk büszkék 1956
hőseire, akiktől megtanulhat-
tuk, hogy a nemzeti önazonos-
ság, önrendelkezés és önbe-
csülés soha nem veszélyforrás,
hanem erőforrás egy közösség

számára, hisz ez az a kötelék,
mely összeköt és másoktól
megkülönböztet bennünket.

A hősök nehéz örökséget
bíztak ránk, amely tiszteletet
és nemzetünkért érzett felelős-
séget követel tőlünk, az utó-
doktól, legyünk méltó köve-
tőik, vigyázzunk szabadsá-
gunkra, hogy egy magyar Ma-
gyarországot tudjunk örökül
hagyni a jövő nemzedékének!
– emelte ki a falu vezetője.

Gasparics Győző polgár-
mester ünnepi gondolatai után
a résztvevők az emlékműtől
közösen átsétáltak a művelő-
dési házba és meghallgatták a
visszaemlékezéseket és a meg-
élt történelmi eseményeket.

A megemlékezésen résztvevő külsősárdi lakosok.
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A és az meg-Lenti Honismereti Egyesület önkormányzat
hívása alapján a Templomkertben lévő I. világháborús emlék-
műnél tartotta Halottak napi megemlékezését Lenti városa.
Beszédet polgármester mondott.Horváth László

– Ellentmondásos, de igaz, hogy a Halottak napja nem csak
az elmúlásról, hanem az élőkről is szól. Az év folyamán végzett
munkáról, a megszolgált termésről, ugyanakkor a lehulló leve-
lekről, az eliramló életről és a halál valóságáról. Ilyenkor ha-
lottaink nyughelyei élettel telnek meg, hiszen kegyelettel
gondozzuk a sírjukat, tudva azt, hogy valójában saját lelkünket
gondozzuk, ahogy törődünk a sírokkal, halottainkkal, az
kapcsolatteremtés a múlttal, az elhunytakkal. A Halottak napján
nemcsak saját családunk halottaira emlékezünk, elhunyt sze-
retteinkre gondolunk, ez alkalom arra is, hogy kisebb és nagyobb
közösségeink nemzetünk közös halottaira emlékezzenek.

A folytatásban a polgármester emlékeztetett az október 6-i,
majd a 23-i mécsesgyújtásokra, amikor nemzeti hőseire emlé-
kezett a város. Megemlítette, hogy a város kilenc temetőjéből
hétben jelenleg is temetkeznek, mindegyikben méltó körül-
mények, felújított kiszolgáló egységek várják az emlékezőket.

Az esemény az emlékezés virágainak elhelyezésével a kato-
nai emlékműnél (Táncsics u.) a II. világháborús emlékmű -
Kortárs Közparkban (régi temető) és a lentiszombathelyi
temetőben folytatódott.

(d)

Halottak napi megemlékezés

Balról Horváth László polgármester, Vatali Ferenc képviselő,
Drávecz Gyula alpolgármester.

Idősek világnapja és hónapja

Lentiben immár ötödik alka-
lommal szervezte meg a Civil
Nyugdíjas Klub Városi Idős-, a
ügyi Tanács Városi Könyv-és a
tár Lenti az Idősek hónapja
rendezvénysorozatot. Császár
Dezső, a klub elnöke elmond-
ta: a művelődési központban
tartott nyitórendezvényük ki-
bővült az idén, a Pécsi Tudo-
mányegyetem Zalaegerszegi
Képzési Központ vezetője és a
hallgatóinak csoportja részvéte-
lével, akik az egészségügyi szű-
rővizsgálatok kínálatát bővítik.

– Évről évre nagy sikere
van a megjelentek körében a
különböző egészségügyi szű-
rővizsgálatoknak, ahol a szám-
adatok mellett tanácsot is kap-
hatnak a résztvevők az egész-
ségmegőrzés területeiről – tet-
te hozzá Császár Dezső.

Az Arany János Általános
Iskola tanulóinak műsorával
folytatódott a délután, majd
Horváth László polgármester
köszöntötte az időseket. A
korosztályunkat érintő előadá-
sokra is sor került, az első
mindjárt az időskori mozgás
fontosságáról szólt, előadója
dr. Császár Gabriella, az em-
lített képzési központ igazga-
tója. A másik előadás ugyan-
csak fontos témáról szólt, az
Internethasználat veszélyeire
hívja fel a figyelmet Cseke
Márk, a könyvtár munkatársa.

A közös testmozgást Ba-
csa Józsefné a rendelőintézet
gyógytornásza vezényelte le
majd örökzöld slágerek, Ali és
Tom zenés estje zárta a prog-
ramot.

D.J.

Testsúly, testzsír mérés.

Régi probléma volt a
csesztregi temető drótfonatos
kerítésének elhasználódása, ezért
döntött a helyi önkormányzat a
felújítás mellett.

– Sajnos az időjárás nem
fogadta kegyeibe az elképzelé-
sünket, az esőzés miatt nem
készültünk el Mindenszentekre
a kerítéssel – mondta Bedő
Róbert polgármester. – A te-
mető nyugati és északi oldalán
teljesen új 3D-s kerítés kerül
kiépítésre, körülbelül 300-320
méter hosszúságban. Három,
gyalogos közlekedésre alkal-
mas kisajtó is beépítésre kerül,
könnyebbé téve a temetőbe

A temető felújítása
jutást. Ezzel egyidejűleg a te-
mető hátsó, gépkocsi bejárást
biztosító kapuja is megújult és
ugyanitt megtoldottuk, aszfal-
toztuk az itt lévő utat. A te-
mető északi oldalán kialakí-
tásra került még egy kavicsos
borítású parkoló, amely körül-
belül 60-70 gépkocsi parkolá-
sát teszi lehetővé. Ez utóbbival
szintén egy régi problémát si-
került megoldanunk, sokszor
volt kevés a hely a temetésre
érkezők számára.

– Egyéb önerős beruházást
is említett korábban…

– Csesztreg II., vagyis Ker-
kaújfalu egyik útszakaszán,

ahol mezőgazdasági gépek is
közlekednek, végeztünk útbur-
kolat cserét és a Fő utca
kátyúzása, padkajavítása is

megtörtént a megnövekedett
forgalom miatt – zárta tájé-
koztatóját a polgármester.

dj

Az épülő 3D-s kerítés a csesztregi temetőnél.
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Új előtetőt kapott Kerka-
barabáson a ravatalozó és
térkövezésre is sor került itt a
Magyar Falu Program sikeres
pályázatának köszönhetően –
tájékoztatta lapunkat Paál Ist-
ván polgármester – A beruhá-
zás több, mint 8 millió forint-
ból valósult meg.

Az október 16-i ünnepé-
lyes átadáson , aVigh László
térség országgyűlési képvise-
lője, miniszteri biztos kiemel-
te, hogy a Magyar Falu Prog-
ramnak köszönhetően a kiste-
lepülések is olyan forráshoz
jutnak, aminek segítségével a
kerkabarabásihoz hasonló be-
ruházásokat is meg tudnak va-
lósítani. Az átadáson jelen volt
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyűlés alelnöke is.

Még aznap délután a szép-
korúakat is köszöntötték Ker-
kabarabáson. Itt Pácsonyi Imre
mondott beszédet. Külön kö-
szöntötték az ünnepségen sze-

Avatás és idősek köszöntése Kerkabarabáson

mélyesen jelenlévő legidősebb
hölgyet és urat, Szabó Ele-
mérnét Hancz Zoltántés .

Ezt követően a megyei
közgyűlés alelnöke és Paál
István polgármester otthoná-
ban kereste fel Kerkabarabás

A megújuló ravatalozó avatása (balról). Lakatos Józsefnét köszönti Pácsonyi Imre és Paál
István (jobbról).

Tanulmányi ösztöndíjakkal támogatják az arra érdemes diáko-
kat . Erről is döntöttek a képviselők önkormányzati ülésen.Lentiben

A város önkormányzata három éve biztosít a hátrányos, hal-
mozottan hátrányos helyzetű tanulók részére ösztöndíj-támo-
gatást egy térségi program keretében. Az elmúlt 6 félév során
68 fő összesen 6,8 millió forint ösztöndíjban részesült. A prog-
ramot ez év május 31-én lezárták, azonban vállalt kötelezettség
volt a projekt keretében, hogy a zárást követő egy évig az ön-
kormányzat továbbra is biztosítja az ösztöndíj-támogatást,
mellyel segíti a szegénységben élő, jó képességű gyerekek
tanulmányi előmenetelét, továbbtanulását.

A félévenként benyújtott ösztöndíj-pályázatok alapján meg-
állapították, hogy a tanulmányi átlagok nem javultak a pályá-
zók esetében, az ösztöndíj-támogatás jogosultsági feltételeként
meghatározott alacsony tanulmányi átlag nem volt ösztönző
hatással a gyermekek tanulására. A tanulásra való ösztönzés
érdekében módosították a jogosultsági feltételeket. Általános is-
kolás esetében a korábbi 2,6 feletti átlag helyett most 3,75 fe-
lettivel lehet pályázni, a gimnazistáknak 4-es átlag felett a ko-
rábbi 3-as helyett, a szakiskolásoknak pedig 2,75 feletti átlag he-
lyett 3,51 feletti tanulmányi eredmény szükséges a támogatáshoz.

Emellett döntöttek a képviselők a Települési Talentum ösz-
töndíjprogram lezárásáról is. Az elmúlt 3 év során 49 diák
összesen 7,2 millió forint támogatásban részesült. Az elmúlt
időszakban az önkormányzat költségvetését jelentősen terhel-
ték a központi intézkedéseken felül a járványügyi védekezési
feladatok is. Figyelembe véve a jelenleg rendelkezésre álló
adatokat, az idei költségvetése nem teszi lehetővé az ösztöndíj
nyújtását. Az önkormányzat a hátrányos, halmozottan hátrá-
nyos helyzetű tanulóknak szóló pályázat mellett a felsőok-
tatásban tanulók részére helyi ösztöndíj-támogatást, továbbá a
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer keretében is
támogatást nyújt az arra jogosultaknak.

Magasabb átlag szükséges

Sütemények versenye Zalabaksán

Kámán Lajos falugondnok
ötlete alapján süteménysütő
versenyt rendeztek a közel-
múltban . A ha-Zalabaksán
gyományteremtő céllal meg-
rendezett versenyt a Zalabak-
sai Kulturális és Ifjúsági
Egyesület támogatásával szer-
vezte meg a falugondnok.

– Apró és sós sütemények,
pogácsák és édes sütemények
szerepeltek a kiírásunkban.
Zsűritagnak a lenti Rokokó
cukrászdából Orosz Szandrát,
Goldfinger Tünde családsegí-
tőt és Gáspár Líviát, a Kol-
ping intézményvezetőjét kér-
tem fel. Nem igazán verseny-
ről volt szó, mindenkit bátorí-

tottunk a jelentkezésre, a ha-
gyományteremtés volt a cé-
lunk. A cukrászathoz köthető
emléktárgyakat adtunk min-
den résztvevőnek.

– Hány sütemény érkezett?
– 44 süteményt gyűjtöt-

tünk be, hiszen volt ahová
magam mentem el, mert idő-
sebb volt a nevező. Nagyon
fontos számunkra a falvak
megtartó ereje, a fiatalok
helyben tartása és a falusi
életforma vonzóvá tétele, ezt
szolgálta ez a rendezvényünk
is, melynek sikerét úgy gon-
dolom a beérkezett részvételi
szám is igazolja.

dj

Munkában a zsűri, balról Goldfinger Tünde családsegítő, Gás-
pár Lívia Kolping Intézményvezető és Orosz Szandra cukrász.

legtöbb évet számláló hölgyét,
Lakatos Józsefnét és férfi pol-
gárát, .Balogh Lászlót

Az idősek napi műsorban
fellépett humorista,Ihos József
a és aKerka Táncegyüttes Lo-
vászi Idősek Klubja.
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Megtartották aLovásziban
Hűség és hazaszeretet napját,
ahol testvértelepülési megálla-
podást kötött Lovászi és a Vas
megyei önkor-Kercaszomor
mányzata.

A Kerka-völgye Baráti Kör
Egyesület szervezésében tar-
tott megemlékezésen az egy-
begyűltek azok előtt a helyi
hősök előtt tisztelegtek, akik
1919-ben a településre bevo-
nuló délszláv zöld kádereket
fegyverrel űzték el. A Hűség
és hazaszeretet emlékműnél
Kovács Ferenc, Lovászi pol-
gármestere emlékezett meg az
akkori eseményekről, majd
Kapornaky Sándor, Kerca-
szomor község első embere
szólt a településükön 1920-ban
lezajlott hasonló eseményekről.

A kercai és szomoróci la-
kosság fegyveres küzdelmének
eredménye sajnos nem volt

Hűség és hazaszeretet
tartós, de bátor kiállásuknak is
volt köszönhető, hogy a Határ-
megállapító Bizottság végül
úgy döntött, hogy Szomorócot
vissza kell adni Magyaror-
szágnak. A hősök tetteit elis-
merve az Országgyűlés 2008-
ban odaítélte Kercaszomornak
a Communitas Fortissima –
legbátrabb falu – címet.

Az emlékmű megkoszorú-
zását követően a művelődési
házban folytatódott az ünnep-
ség, ahol , aJánosi Ferenc
szervező egyesület elnöke a
két település közti kapcso-
latfelvételről szólt, majd Cse-
resnyés Péter államtitkár, or-
szággyűlési képviselő osztotta
meg ünnepi gondolatait a hall-
gatósággal. A rendezvény fo-
gadással zárult, ahol Bene
Csaba, a Zala Megyei Köz-
gyűlés alelnöke mondott po-
hárköszöntőt.

Kovács Ferenc és Kapornaky Sándor írják alá a testvértelepü-
lési megállapodást.

Októberben felavatták Pá-
kán Petőfi Sándora felújított
utat. Lukács Tibor polgár-
mester a fejlesztéssel kapcso-
latban elmondta, hogy több
szakaszban végezték el az
aszfaltozást, a padka rendbe-
tételét, ahogy az önkormány-
zat anyagi helyzete, illetve a
pályázati források lehetővé
tették. Az út utolsó, 450 méter
hosszú és 3 méter széles szaka-
szára a Magyar Falu Program
egyik kiírásán nyertek forrást.

Az avatáson jelen volt
Cseresnyés Péter államtitkár,
a térség országgyűlési képvi-
selője, aki a beruházás kap-
csán hangsúlyozta: a Magyar
Falu Program hazai forrá-
sokból működik, ezt a magyar

Pótolják a lemaradást

gazdasági növekedés tette
lehetővé.

– A Magyar Falu Program
a fejlesztési támogatások biz-
tosítása mellett azért is fontos,
mert bizonyítja, hogy az Or-
bán-kormány mennyire odafi-
gyel a vidéki Magyarországon
az életkörülmények javítására
– jelentette ki Cseresnyés
Péter. – Sok helyen 50-60-70
éves lemaradást kell bepótol-
ni, mert ennyi ideje nem
figyelt az aktuális kormányzat
a magyar vidékre, a falvakban
élő emberekre. A 2012 óta
végzett fejlesztésekkel sikerül
lépésről lépésre egy kicsit
ebből a tartozásból, lemara-
dásból letudni, közelíteni az
ideális állapothoz.

Lukács Tibor és Cseresnyés Péter a felújított úton.

Teljes szélességben elvé-
gezték nemrég az aszfaltozást
és a padkák rendbe tételét
Rédicsen Petőfi Sugára és a
utcákban. pol-Soós Endréné
gármester a települést érintő
fejlesztésekről tájékoztatta la-
punkat.

– Több pályázaton is sike-
resen szerepeltünk az elmúlt
időszakban. Az egyik legfon-
tosabb, hogy megoldódik a
csapadékvíz elvezetésének
gondja. Mintegy 123 millió
forintot nyertünk el a területi
operatív programban erre a
célra. Rédicsen több alkalom-
mal is problémát okozott egy-
egy nagyobb eső, hirtelen jött
jelentős mennyiségű csapa-
dék. Ennek elvezetése miatt
odafigyelünk a vízelvezetők
rendben tartására, illetve az
elnyert támogatásból víztáro-
zót építünk a Lendvadedes
felé vezető út bal oldalán, a
másik oldalon pedig a Pék-
patakba lesz elvezetve a csa-

Sikeres rédicsi pályázatok
padékvíz. Már a tervezési
szakaszban van ez az ügy. Az
óvoda felújítására is nyertünk
támogatást, 32 millió forintot
külső felújításra. Itt a mun-
kálatok már a végéhez kö-
zelednek.

A bevezetőben említett két
utca felújítására 30 millió
forint pályázati összeget nyert
el az önkormányzat.

– Mindkét szakaszra ráfért
már a felújítás. A hegyi uta-
kon pedig a vis maior károkat
állítottuk helyre. Temetőfej-
lesztésre nyertünk továbbá 5
millió forintot, ebből új ko-
vácsolt vas temetőkaput és
drótkerítést helyezünk ki, va-
lamint a régi tuják helyére
újakat telepítünk. Az új falu-
autóra benyújtott pályázatunk
is pozitív elbírálást nyert, erre
15 millió forint a forrás, a
közeljövőben vásároljuk meg
a járművet – sorolta a jövő-
beni fejlesztéseket és a nyer-
tes programokat Soós Endréné.

A Petőfi utca aszfaltozása, jobbra Soós Endréné.
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Ülnek a brüsszeli irodákban a Soros György által hizlalt bü-
rokraták, s gondban vannak. Aggasztó hírek érkeznek Magyar-
országról.

Vera Jourova EU-biztos (Donáth Anna momentumos EP-kép-
viselő csacsogó barátnője – a szerk.) arcredőinek száma hatvá-
nyozódik, de azért kiböki: – Képzeljétek elvtársak, az általunk
támogatott magyar demokratikus ellenzék tagjai úgy buknak a
fasiszta Orbán-kormány szociális kedvezményeire, mint gyöngy-
tyúk a meleg takonyra (Jourova elvtársnő jól tájékozott a magyar
népi nyelvjárásokban – a szerk.).

Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke vakarja a
fejét, de aztán vallomást tesz: Elvtársak, a magyarországi csat-
lósaink igénybe veszik a despota Orbán-kormány rezsikedvez-
ményeit! Egyetlen adat sincs arról, hogy valaki visszautalta
volna a kedvezményt a gáz-, vagy áramszolgáltatónak.

Az EU családügyi szakértője szemlesütve kapcsolódik a kö-
zös gyónáshoz: – Azt mondják, hogy Magyarországon igen nagy
sikerük van családügyi intézkedéseknek. A legtehetségesebb fia-
tal ügynökeink is igénybe veszik. Árulók!...

Ursula von der Leyer, az Európai Bizottság elnöke kezeit
széttárva bevallja: –Sosem hittem volna, hogy az EU-kritikus
Orbán Viktor által meghirdetett otthonteremtési kedvezmé-
nyekkel a mi beépített embereink is élnek. Hová fajul ez a
demokratikus világ?

Szóval ülnek a brüsszeli bürokraták a „füstös irodákban”, s
szembesülnek a magyarországi valósággal. Az ellen pedig nehéz
küzdeni, de nem lehetetlen.

Miből áll a recept? Támadd meg a neked nem tetsző orszá-
got. Viselkedj úgy, mintha a célország a gyarmatod lenne. Küldj
oda egy elfogult tagokból álló Libe-bizottságot, előre elkészített
jelentéssel. Az „elnyomott” szocliberális sajtó (ami szerintük
Magyarországon nem létezik – a szerk.) természetesen ezt világ-
gá kürtöli. Még Kórozs Lajost, az országgyűlés népjóléti bizott-
ságának elnökét is megszólaltatják, hogy a magyar nyugdíjasok
élete 2010, a diktátor Orbán Viktor hatalomra kerülése óta él-
hetetlen. Annyira, hogy az Orbán Viktor bukását akaró szépko-
rúak, ha fel is veszik majd a nyugdíjprémiumot és a 13. havi
nyugdíjat, azt azonnal átutalják a Vörössegélynek. Mert ők ilyen
gerinces emberek, a vezetőik pedig még gerincesebbek. Igazi
demokraták.

Az EU korrupciós ügybe keveredett biztosa, Sztella
Kiriakidisz fejét lehajtva csak ennyit mond: – Sajnos magyar-
országi elvtársaink közül is sokan voltak, akik nem várták meg,
hogy megkapják az EU-s vakcinát, s orosz, sőt kínai oltást adat-
tak be maguknak. Szerencsére a félretájékoztatásokkal sikerült
megakadályozni, hogy ezzel reklámot csináljanak a népnyúzó
Orbán-kormánynak, amely jóval megelőzött bennünket a védő-
oltások beszerzésénél. A biztosasszony arról viszont szemér-

Ármánykodás Brüsszel „füstös irodáiban”
Célkeresztben Magyarország

mesen hallgatott, hogy miképpen került a számlájára néhány
millió euró… Éppen a vakcinabeszerzés idején.

A magyarok nagy barátja, Frans Timmermans nem hagyhatta
ezt szó nélkül, hiszen közös EU-s beszerzésről van szó. Most
éppen az elszabadult energiaárak vannak napirenden, ezért javas-
latot tesz a vakcinák esetében már csődöt mondott közös akció-
ra. Egy szórakozott elvtársa azonban – szunyókálásából feléb-
redve – így kiált fel: Frans, rossz álmom volt, Vlagyimir Pu-
tyinnal beszéltem! Orbán Viktort emlegette.

Több hozzászóló is kritikus hangon szólt aztán Fekete-Győr
Andrásékról. Az rendben, hogy megakadályozták a budapesti
olimpia megrendezésére benyújtandó magyar pályázatot, de az
már régen volt. Most viszont, a labdarúgó EB-n ott szurkoltak a
magyar nemzeti válogatott mezében az általuk korábban sokszor
elátkozott Puskás-stadionban. Ahelyett, hogy azt székről-székre,
tégláról-téglára haladva lebontanák és sóval vetnék be Orbán
Viktor mániájának, a focinak emblematikus magyarországi hely-
színét.

Az ármánykodás még folytatódott volna, amikor váratlanul
megszólalt Herr Vekker, akit igazán nem lehet pártoskodással
vádolni. „Ő” ugyanis precíziós szerkezet.

– Hölgyeim és uraim, lassan itt van október 31, az aktuális
óraátállítás ideje. Azt a feladatot kaptuk korábban, hogy tegyük
végre rendbe ezt a kérdést, de nem jutottunk hajnali 2-ről 3
órára. Végre egy konkrét ügy, amiben esetleg illetékesen csele-
kedhettünk volna. Van megoldás?

A teremben döbbent csend támadt. Csak a kakukkos óra ütöt-
te el a … Talán még nem a végórát. De már közel jár hozzá…

Ekler Elemér

És Herr Vekker megszólalt: Ébresztő Európa! Ébresztő világ!

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Megyénken belüli látvá-
nyosságokat keresett fel leg-
utóbbi kirándulása alkalmával
a Lovászi Olajbányász Nyug-
díjas Klub. Útjuk először a
zalaegerszegi Olajipari Mú-
zeumba és a Falumúzeumba
vezetett:

– A Magyar Olaj- és Gáz-
ipari Múzeumot 1969-ben ala-
pították, az ország legnagyobb
szabadtéri műszaki múzeuma.
A csoportfotót Papp Simon
szobránál készítettük, aki 1937-

A megyeszékhelyre látogattak
ben lett a MAORT főgeoló-
gusa. A lovászi szénhidrogén-
mezőt az ő vezetésével és irá-
nyításával fedezték fel, nagyon
büszkék vagyunk a falunk
érintettségére a témában. Sétát
tettünk Zalaegerszeg központ-
jában, a Deák téren, Deák Fe-
renc szobránál, megtekintettük
a zalaegerszeg vár modelljét, a
Mária Magdolna római kato-
likus templomot a Szenthá-
romság szoborral – mondta
Rónási Mária, a klub tagja.

A csoport Zalaegerszegen a Papp Simon szobornál.

A kirándulók jártak még a
Mindszenty József szobornál,
a Kvártélyháznál, a Városhá-
zánál, a Zrínyi Miklós lovas-

szobornál, megtekintették a
zsinagógát, majd a sétájukat a
Hevesi Sándor Színháznál fe-
jezték be.
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

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

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

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

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

2021. november

A természet gyógyító ener-
giájára építve rendeztek Gosz-
tolában, az országban először
Erdőfürdő konferenciát és
fesztivált.

Az erdőfürdőzés népszerű,
stresszcsökkentő, relaxációs
program, melynek során a ter-
mészet közelsége ellazít és
energiával tölt fel. A Gosztola
Fejlődéséért Egyesület szer-
vezte fesztivállal azokat igye-
keztek megszólítani, akik sze-
rették volna megtapasztalni a

Erdőfürdő konferencia Gosztolában
természet gyógyító erejét, és
megtalálni ezáltal lelki egyen-
súlyukat. A rendezvény szak-
mai programján szerepeltek
neves pszichológusok, erdő-
fürdő-vezetők és turisztikai
szakemberek előadásai. A
második, gyakorlatias napon
pedig belekóstolhattak a részt-
vevők többek között az erdő-
fürdő-, hangfürdő-relaxációba,
szerepelt a programban jóga,
illetve fitoterapeuta segítségé-
vel a test, lélek, szellem és a

természet egységét ismerhet-
ték meg.

A rendezvény megálmodó-
ja , a Gosz-Balogh Bernadett
tola Fejlődéséért Egyesület
elnöke, a Gosztola Gyöngye
Spa és Élményhotel szálloda-
vezetője elmondta, hogy már
másfél éve dolgoznak Goszto-
lában egy erdőfürdőközpont
létrehozásán. A megvalósulás
felé vivő út fontos mér-
földköve lehet az Erdőfürdő
fesztivál.

Vigh László miniszteri biz-
tos, a térség országgyűlési kép-
viselője is jelen volt az esemény
megnyitóján, ahol kiemelte a te-
lepülésen történt, főként turisz-
tikai fejlesztéseket, ami hoz-
zásegítette ahhoz a falut, hogy
a lakosság száma az elmúlt 20
évben ötszörösére emelkedett.

Végezetül ,Balogh Ferenc
Gosztola polgármestere mutat-
ta be a települést, az elmúlt
években végzett munkákról és
a további célokról is szólt.

Vigh László, Balogh Bernadett és Balogh Ferenc az Erdőfürdő
fesztiválon.

A Lenti Kertbarát Kör
Egyesület legutóbbi ülésén
Völgyi Zoltán pálinkafőző
mester grúziai útibeszámoló-
ját hallgatták meg, majd ki-
osztották a tagságnak az egye-
sület logójával díszített inge-
ket, és a tervezett Márton-napi
találkozóról is szó esett.

– Immár harmadszor jár-
tam Grúziában, elsősorban az
ország gasztronómiai és ker-
tészeti hagyományai érdekel-
nek, a borászat ősi formáit is
tanulmányozhattam – mondta
Völgyi Zoltán az utazása
kapcsán.

Idei nyertes pályázatukból
sikerült az egyesületi logós
ingeket beszerezni, tudtuk
meg többek között Röszler
Attila elnöktől.

– Egy kevés önerőre is
szükség volt az ingek beszer-
zéséhez, ugyanis változtak az
árak és már régebbi tervünk
volt ennek az arculati elem-
nek a beszerzése. Egy kirán-
dulás alkalmával, de a társ-

A kertbarát kör ülése
egyesületek látogatásakor is
elengedhetetlen az egységes
kinézet, ennek tudunk megfe-
lelni a jövőben.

dj
(A köznyelvben most is

előszeretettel használják a
Grúzia elnevezést, de az or-
szág diplomáciai kapcsolatai-
ban már a Georgia név sze-
repel – a szerk.)

Röszler Attila elnök az egye-
sületi pólóval.

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj

megújult honlapját!

www.zalatajkiado.hu
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A Lenti Könyvtár „Helyi
identitás és kohézió erősítése”
című pályázat keretében im-
már a harmadik a városrészek
sorában –Bárszentmihályfa

„Kézművesség régen és ma”

tudtuk meg Lapath Gabriellá-
tól, a könyvtár igazgatónőjétől.

– Ezen a településen az
ismert kézművesek miatt adta
magát a kiállítás tematikája!

– Valóban nagyon sok kéz-
műves él és élt a telepü-
lésrészen, fafaragók, kosárfo-
nók, szőtteskészítők műveit si-
került begyűjtenünk az immár
a szokott módon. Felkerestük
az alkotókat, gyűjteménnyel
rendelkezőket és külön öröm
volt számomra, hogy gyer-
mekkorom, nagymamám élet-
tere, faluja is ilyen hozzáállás-
sal fordult felhívásunkhoz.

Drávecz Gyula alpolgármes-
ter érdeklődésünkre kiemelte a
könyvtár dolgozóinak, Lapath
Gabriellának és Baksa Me-
lindának a gyűjtőmunkáját.

Az a bizonyos bölcső…

Az elmúlt hónapban Szí-
jártóházán Zalaszombatfánés
is megújult utat avattak. A
munkálatok a Magyar Falu
Programban elnyert támoga-
tásból végezték el. Szíjártóhá-
zán mintegy 350 méter, Zala-
szombatfán pedig 160 m
hosszban tettek rendbe egy-
egy útszakaszt.

Szíjártóházán Bán Lajos
polgármester elmondta, hogy
a 8 millió forint támogatásból
elvégezték a útJózsef Attila
aszfaltozását és az útpadka
helyreállítását. Korábban a te-
metői utat már felújították, és
szeretnék, hogy a falu harma-
dik, önkormányzati kezelésű
útja is sorra kerülne.

Zalaszombatfán a útPetőfi
újult meg. A településen ez
volt a harmadik fejlesztés,
melyhez a Magyar Falu Prog-
ram egy-egy kiírása nyújtott
támogatást.

– Korábban eszközfejlesz-
tésre nyertünk 3,5 millió, út-
felújításra 10 millió forintot,

Útavatások kisfalvakban
illetve legutóbb 7,5 millió fo-
rintot, melyből a turistaháznál
végzünk felújítást, ezen belül
vizesblokkot alakítunk ki,
megújul az elektromos hálózat
és a fűtésrendszer, de további
fejlesztéseket is szeretnénk,
melyekkel még komfortosabbá
válna az épület. Továbbá a
szennyvíz-elvezetésre szeretné-
nek megoldást találni a közel-
jövőben, mert a falu nem ren-
delkezik kiépített hálózattal –
sorolta a támogatásokat és a
terveket Szabó Zoltán polgár-
mester.

Az utak avatásán jelen volt
Vigh László országgyűlési kép-
viselő is. A politikus elmondta,
hogy a Magyar Falu Program
nyújtotta támogatások célja az
is, hogy a falvak ne néptele-
nedjenek el és élhetők legye-
nek. Igyekeznek forrást juttatni
a kisebb falvakba is, melyből
fejleszteni tudnak a helyiek
utakat, járdákat, közintézmé-
nyeket. Ezt a folyamatot a
jövőben folytatni kívánják.

– A gyűjtött anyagok
felsorolásában 30 név sze-
repel, de szerintem ugyan-
ennyi család gyűjtéséből áll a
kiállítás.

Az alpolgármester kiemelte
egy bölcső közel 50 éves
történetét. Ebben az apa, majd
kislánya is pihent annak ide-
jén. A kiállítás – a szervezők
szerint – azt az üzenetet is
hordozza, hogy kik lehetnek
azok, akik ellesik ezeket a tech-
nikákat, őrizhetik őseik hagyo-
mányait, megtanulják a régi
kézműves szakmák fortélyait.

dj

Zalaszombatfán a Petőfi utat újították fel, b-j Hellerné Antal
Zsanett jegyző, Soós László önkormányzati képviselő, Furján
Gyula alpolgármester, Kulcsár Béla a kivitelező Vasi Aszfalt-
Gép Kft. ügyvezetője,  Szabó Zoltán polgármester és Vigh
László

A faluház előtt elvezető út újult meg Szijártóházán, b-j Szegő
Jánosné alpolgármester, Kerpács Gyuláné önkormányzati
képviselő, Tiszai Norbert, a kivitelező Zalaroad Kft. ügyveze-
tője, Bán Lajos és Vigh László.

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

HIRDETÉSÉT feladhatja aHIRDETÉSÉT feladhatja a

havilapban.havilapban.Lenti és VidékeLenti és Vidéke

A Magyar Falu Program sikere

Harmadik a városrészek sorában Bárszentmihályfa
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Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a kitün-
tető címek, valamint díjak alapításáról és adományozásáról,
továbbá a „Lenti Város Tiszteletbeli Polgára” cím adomá-
nyozásáról szóló 27/2012. (III.29.) önkormányzati rendelettel
módosított 23/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete értel-
mében

Lenti Város Díszpolgára Cím,
Lenti Városért Díj,
Lenti Város Egészségügyéért Díj,
Lenti Város Ifjúsági Sportjáért Díj,
Lenti Város Környezetvédelméért Díj,
Lenti Város Közszolgálatáért Díj,
Lenti Város Közművelődéséért Díj,
Lenti Város Oktatásáért Díj,
Lenti Város Sportjáért Díj,
Lenti Város Szociális Gondoskodásáért és Gyermekvé-

delméért Díj,
Lenti Város Gazdaságáért Díj,
Lenti Város Közösségi Életéért Díjakra

vonatkozó javaslatokat – részletes indoklással – 2021. november
30. napjáig lehet megküldeni a polgármesterhez címezve.

A kitüntetések adományozására javaslatot tehet: a kép-
viselő-testület tagja, a bizottság tagja, bármely lenti állam-
polgár, helyi szervezet, egyesület.

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Záró konferenciát tartottak
a közelmúltban aLentiben
Termál Hotelben a szennyvíz-
rekonstrukció befejezéseként.
Először , aArnhoffer Andrást
Zalavíz Zrt. igazgatóját kértük
a beruházás ismertetésére.

– Óriási fejlődésen ment át
a térség, az eddigi öt település
szennyvízgyűjtőjén kívül to-
vábbi hatot fogad a Lenti
szennyvíztelep, ehhez történt
meg a szükséges fejlesztés.
Párhuzamos technológia épült
ki, ami nagy biztonságot ad az
üzemeltetőnek és ezáltal a kör-
nyezetet is nagyobb hatékony-
sággal tudjuk védeni.

– Mit jelent a párhuzamos
technológia?

– A karbantartási munká-
latokat úgy tudjuk végezni,
hogy az egyik sor le van ál-
lítva, ott végezzük a felada-
tainkat, a másik pedig tovább-

Befejeződő szennyvízprojekt
ra is végzi a tisztítást és for-
dítva. Ez már 21. századi tech-
nológia.

Horváth László polgármes-
ter a fejlesztés egyéb részletei-
ről is beszélt:

– 8 milliárd forint összér-
tékű beruházásról beszélhe-
tünk, amely még 2016-ban
kezdődött el. A fejlesztés több
települést is érintett Vas és
Zala megyében. Lenti és tér-
ségében Pórszombat, Resznek
Szilvágy, Rédics, Belsősárd és
Külsősárd az érintett település,
illetve a városban a Bánffy és
Gyár utca volt a helyszín.
Felújítást kapott a fogadó állo-
más, a lenti szennyvíztelep is.
A beruházásnak köszönhetően
felszámolható lesz az elavult
Rédicsi szennyvíztelep. Több
mint 50 ezer folyóméter csa-
torna kiépítésére került sor,
amely mintegy 3200 háztartást

érint a térségben. 240-250 kö-
zületi, 23 ipari rákötés valósult
meg, emellett 18 átemelő is
kiépítésre került.

A fejlesztések által Lenti és
térsége szintet lépett az egész-
séges környezetet biztosító,

környezetbarát alkalmazások
terén. A beruházást a csapa-
dékvíz elvezetés és mélyépítés
területeinek további fejleszté-
sei követik majd a közeljö-
vőben.

dj

Balról Horváth László, Vigh László országgyűlési képviselő,
Arnhoffer András és Both Zoltán projektfelelős.

H I R D E T M É N Y
Lenti Város Kitüntetései
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„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!

2021. november

2021. november 13-án, szombaton kerül megrendezésre a
Márton-napi rendezvény Lentiben, a városi művelődési köz-
pontban. A Márton-napi rendezvény 15:00 órától kezdődik ma-
gyar és horvát helyi szolgáltatók, helyi termelők és kézműve-
sek termékeinek bemutatójával. Ezt követően magyar és horvát
kulturális csoportok, népzenei együttesek lépnek fel a színház-
teremben. Az érdeklődők megtekinthetik többek között a Bojtár
Népzenei Együttest, a horvát Ethno Garden együttest, a Kerka
Táncegyüttest, illetve a Trilla Kamarakórus műsorát. A gyermekek
részére Márton napi kézműves foglalkozással készülnek a szer-
vezők. Lehetőség nyílik újbormustrára, majd a program zárásaként
libás finomságokból készült kóstolóval várják a látogatókat.

A program az Interreg V-A Magyarország-Horvátország
Együttműködési Program 2014-2020 keretében „Jointly deve-
lopment of new, innovative joined structures and shared pro-
cesses to ensure the continuity of co-operation in the field of
Culture and Turism in the cross-regions” (A kulturális és turisz-
tikai együttműködés folytatásának biztosítása a határrégióban,
újonnan kifejlesztett innovatív struktúrák és folyamatok által)
című (Cross-Cultural Tool-Kit, kódszám: HUHR/1901/3.1.2/0159)
projekt keretében valósul meg.

Márton-nap a horvát-magyar
együttműködés jegyében

További képek honlapunkon megtekinthetõek.

www.boorkofarago.hu

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

Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.

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

Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.

Böõr Kõfaragó Kft.Böõr Kõfaragó Kft.

Síremlék akció!Síremlék akció!
A környék legnagyobb választékával állunk a rendelkezésére.A környék legnagyobb választékával állunk a rendelkezésére.

A készleten lévõ síremlékek idei rendelés esetén
tavaszi kivitelezéssel.

Garantáljuk az idei árainkat.
Akciónk december 20.-áig tart.

A készleten lévõ síremlékek idei rendelés esetén
tavaszi kivitelezéssel.

Garantáljuk az idei árainkat.
Akciónk december 20.-áig tart.


