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Gosztolában a Magyar
Falu Programban 15 millió
forint értékben beszerzett
traktor és a hozzá tartozó
hótolólap, rézsűkasza és mul-
csozó átadását tartották január
elején a településen.

Balogh Ferenctől, Gosz-
tola polgármesterétől megtud-
tuk, hogy nagy szükség volt
erre a beszerzésre, mert ko-
moly feladatot jelent a hó
eltakarítása télen, illetve a
faluban és azon kívül is az út
mentén 3-4 méteres rézsűk
vannak, ezek kaszálását kézi
eszközökkel nehéz megolda-
ni, de a traktorral és a rézsű-

kaszával már könnyen bol-
dogulunk.

Hozzátette, hogy összesen
közel 20 kilométer hosszban
kezel utakat az önkormányzat,
ezek egy része zártkerti ré-
szen van, de itt is 11 lakott
ingatlan található.

Az eszközök átadásán je-
len volt ország-Vigh László
gyűlési képviselő, miniszteri
biztos is, aki arról szólt, hogy
Magyar Falu Program pályá-
zati lehetőségeivel azon fej-
lesztések támogatását vállal-
ták fel, amelyek más finanszí-
rozási rendszerbe nem férnek
bele.

Sikeresen pályázott Gosztola

Balogh Ferenc (balról) és Vigh László az új traktorral.

Az aktuális járványhelyzet-
ről és az oltásakció folytatá-
sáról tartott sajtótájékoztatót
Lenti Város Önkormányzata és
a dr. Hetés Ferenc Szakorvosi
Rendelőintézet.

– A koronavírus elleni vé-
dekezés leghatékonyabb mód-
ja az oltás – kezdte tájékozta-
tóját polgár-Horváth László
mester, hozzátéve: saját maga
már a harmadik oltást is fel-
vette. – Arra bíztatok minden-
kit, hogy vegye fel a vakcinát,
főként, ha még egyet sem ka-
pott, de a második és a har-
madik oltás is nagyon fontos.

A leghatékonyabb védekezés az oltás

Oltakozásra lesz lehetőség a
háziorvosoknál is, a 2. számú
háziorvosi körzetben pénte-
kenként 14 és 18 óra, szom-
baton pedig 10 és 18 óra kö-
zött. A 1., 3., és 4. számú kör-
zetben pedig 21-én, pénteken
14-től 18 óráig, illetve 22-én
szombaton 10-től 18 óráig
várják a pácienseket.

Dr. Fekete Zoltán szülész-
nőgyógyász főorvos a tájékoz-
tatón emlékeztetett, a kormány
meghosszabbította a regisztrá-
ció nélküli oltások lehetőségét,
így januárban is felevehetők az
oltások.

– A lenti rendelőintézet
oltópontján ebben a hónapban
minden csütörtökön és pénte-
ken 14-től 18 óráig, szomba-
tonként pedig 10 és 18 óra
között várjuk az oltakozókat –
folytatta a főorvos. Oltó-
anyag bőven rendelkezésre áll,
eddig a Pfizer, Moderna és
Sinopharm típusú vakcinák-
ból fogyott a legtöbb, a le-
adott rendeléseink egy órán
belül elküldésre kerülnek,

így folyamatosan frissül a
készlet.

Megtudtuk még, szakorvo-
si rendelőintézet mellett a há-
ziorvosok is oltanak Lentiben.
Fontos, hogy az oltakozási
szándékát a kívánt oltóanyag
megnevezésével együtt min-
denki egy héttel az oltás idő-
pontja előtt jelezze a háziorvo-
sának, hogy a kért vakcina
rendelkezésre álljon.

dj

Sajtótájékoztató a járványhelyzetről, balról dr. Fekete Zoltán
főorvos, Horváth László polgármester.
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Lenti

December végén János
napján hagyományos borszen-
telésre gyűltek össze a helyi
szőlősgazdák a közösségi
házban. Lukács Tibor, Páka
polgármestere elmondta: ez
alkalommal húsz gazda vitte
el a borát a szentelésre.

A borokat Németh Csaba
plébános szentelte meg, majd
a kóstolás sem maradt el,
közben pedig értékelték az
évjáratot.

– A fehérborok jórészt
készen vannak, letisztultak a

Németh Csaba plébános szentelte meg a nedűket.

Borszentelés Pákán

nedűk, jó a cukorfok, a vö-
rösek frissek, alakulnak még,
de ilyen jó minőségű borokat
nem kóstoltunk az utóbbi
években. Nagyon jó az idei
évjárat, nem találtunk hibát,
esetleg annyit, hogy kevesebb
idén a mennyiség – magyaráz-
ta Lukács Tibor. – A miénknél
azonban pontosabb véleményt
alkot majd a zsűri az áprilisra
tervezett bormustrán, bízom
benne, hogy meg tudjuk tar-
tani a programot, mert az
utóbbi két évben elmaradt.

Az elmúlt év utolsó napján
hagyományosan egy-egy üveg
alkoholmentes pezsgővel kö-
szöntötte pol-Horváth László
gármester a rendőröket, a
mentősöket, a tűzoltókat és a
központi orvosi ügyelet mun-
katársait.

– Azokat köszöntjük ilyen-
kor, akik hétvégén és ünnep-
napon, az év utolsó napján is
szolgálatban, ügyeletben van-

Újévi köszöntés Lentiben
nak és egyúttal megköszönjük
egész éves munkájukat – fo-
galmazott Horváth László. –
A mentők, a rendőrség, a tűz-
oltóság és a központi orvosi
ügyelet munkatársai mellett
köszönet jár mindazoknak az
egészségügyi és szociális szfé-
rában dolgozóknak, a közmű-
szolgáltatók ügyeleteseinek,
akik szintén szolgálatban van-
nak az ünnepek idején.

A képen balról Török Róbert mentőápoló, Németh Zoltán men-
tőtiszt, Major Zoltán, mentőtechnikus és Horváth Attila gépko-
csivezető, Horváth László polgármester a mentőállomáson.

Több jelentős fejlesztés
történt az elmúltRédicsen
időszakban. Még decemberben
avatták fel a felújított ésSugár
Petőfi utcákat.

A Magyar Falu Program
nyújtotta támogatásból újult
meg a Petőfi utca 400 méter
hosszban. Aszfaltozására és az
útpadka helyreállítására 10
millió forintot költöttek.

– Nagy az átmenő forga-
lom ezen a szakaszon, szüksé-
gessé vált a burkolat megerő-
sítése, rendbe tétele – mondta
Soós Endréné polgármester.

Fejlesztések Rédicsen
Az avatón or-Vigh László

szággyűlési képviselő, minisz-
teri biztos arról beszélt, hogy a
Magyar Falu Program nyújtot-
ta támogatásoknál nagy segít-
ség az önkormányzatoknak,
hogy nem szükséges hozzá
sem önerő, sem előfinanszí-
rozás, hanem pozitív elbírálás
esetén az átutalás után fel-
használható.

A másik érintett rész a
Sugár út volt. Mint azt a pol-
gármester elmondta: ez volt az
egyik legrosszabb állapotban
lévő, szinte már balesetveszé- lyes, de egyben a legforgalma-

sabb szakasz a faluban.
– A Belügyminisztérium ál-

tal kiírt pályázaton szerepel-
tünk sikeresen, így sikerült
felújítani az utat. Korábban is
nyújtottunk már be pályázatot
erre a célra, most sikerült is
elnyerni 17 millió forintot,
melyhez 5 százalék önerőt
biztosított az önkormányzat.
Összesen mintegy 20 millió
forint ráfordítással közel 1 ki-
lométer hosszban és 4 méter
szélességben végezték el az
aszfaltozást és alakították ki az
útpadkákat.

Vigh László országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos

ezzel kapcsolatban arról tájé-
koztatott, hogy a belügymi-
nisztériumi pályázatot három
célra lehet benyújtani, Rédi-
csen egy út felújítását oldották
meg ezáltal. Hozzátette, hogy
ez a kiírás nagyobb összeget
biztosít egy-egy fejlesztéshez,
mint a Magyar Falu Program
nyújtotta hozzájárulások, va-
gyis ez a támogatási rendszer
azokat a beruházásokat segíti,
melyek nem férnek bele a
faluprogramba.

A politikus kiemelte, hogy
választókörzetében idén közel
30 település jutott támoga-
táshoz a Belügyminisztérium
pályázatai által.

Vigh László, Kondákor Róbertné önkormányzati képviselő,
Soós Endréné és Bedő Lászlóné alpolgármester a megújult
Sugár úton.
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Az INTERREG Duna Transz-
nacionális Program által támo-
gatott, uniós és hazai forrá-
sokból megvalósuló DREAM
ROAD projekt célja a roma
közösségek felzárkóztatása, in-
formációs, digitális és funkcio-
nális készségeik fejlesztése. A
partnerséget 10 Duna-régiós or-
szág 15 projektpartnere alkotja,
melyek közül a Zala Megyei
Területfejlesztési Ügynökség
egyike a két magyarországi
partnernek. Az európai szinten
is társadalmi kihívást jelentő
szegregáció és megkülönbözte-
tés indokolttá teszi, hogy nem-
zetközi együttműködésben a
partnerek újszerű és komplex
tevékenységek megvalósításán
dolgozzanak, amelyek hosszú-
távú megoldást jelenthetnek a
roma közösségek felzárkózta-
tásában.

Ezen innovatív feladatok
közé tartozott többek között a
„Romák helyzetéről, szükségle-
teiről, lehetőségeiről” szóló ta-
nulmány elkészítése, amely a
Zala Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Közhasznú Non-

Dream Road: Projekt a romák felzárkóztatásért

profit Kft. és a Kulturális
Kapcsolatokért Alapítvány kö-
zös munkájának eredménye. Az
elemzés számos nézőpontból
dolgozza fel és mutatja be a
romák integrációját, kiemelen-
dő témakörök például az ok-
tatás, lakhatási helyzet, munka-
erőpiaci lehetőségek, de fontos
szerepet kapott benne a disz-
krimináció és a politikai kép-
viselet is.

Továbbá érdemes megemlí-
teni az „Intelligens részvételi
módszerek eszköztárát”, mely-
nek összeállítása hozzájárul a
roma integrációs folyamatok-
hoz és a közösséget érintő
problémafeltáráshoz, ezáltal in-
novatívvá téve a Dream Road
projektet is. Ehhez a tevékeny-
séghez kapcsolódva már ma-
gyarországi szinten is számos
jó gyakorlat valósult meg. Ide
sorolandó egy hazai óvoda
kezdeményezése, ahol temati-
kus napok keretében ismer-
kedhetnek meg közösen a szü-
lők és a gyermekek a roma
népmesével, néptánccal és ze-
nékkel. A nyílt nap során a

szülők bizalma növekedhet az
óvoda, mint intézmény iránt,
továbbá a magyar és roma
szülők is közelebb kerülhetnek
egymáshoz. A tematikus nap
bevezetése feloldotta a kap-
csolattartás problémáját is, hi-
szen ezen eseményekre szí-
vesebben ellátogatnak a szülők,
és egyúttal bepillantást nyer-

hetnek a gyermekek fejlő-
désébe is.

A kezdeményezés fő célja
az óvodai integráció létreho-
zása volt, és a „megismerni,
segíteni, elfogadni egymást”
mottóval rendkívül sikeresnek
bizonyult, mindezt a gyerme-
kek alacsony hiányzási aránya
és a szülők magas együtt-

hattak egymással. A szlovéniai
Rakičanban, a Vezető Partner
székhelyén megtartott partner-
találkozón áttekintették az ed-
digi tevékenységeket és ered-
ményeket, illetve a program
részét képezte egy helyi jó
gyakorlat bemutatása is. A
partnerek közösen ellátogattak
a helyi roma közösség által la-

kott településre, aholPušča
megtapasztalhatták a romák
sikeres integrációját. Pušča
nemcsak Szlovénia legfejlet-
tebb roma települése, hanem
egyedülálló példája az együtt-
élés és az integráció jó gya-
korlatának európai szinten is. A
Muraszombat szomszédságá-
ban álló, ma már önállóan

A pandémia miatt személyesen 2021. szeptember 8-án találkoz-
hattak a partnerek.

A partnertalálkozó színhelye a szlovéniai Rakičan volt.

Ellátogattak Pušča településre.

Pušča ma már önállóan működő település.

működési hajlandósága is
tükrözi.

A pandémia sajnálatos mó-
don a projekt megvalósítására
és előrehaladására is hatással
volt, hiszen a partnerek sze-
mélyesen csupán 2021. szep-
tember 8-án, egy évvel a pá-
lyázat indulása után találkoz-

működő település életében az
egyik legnagyobb mérföldkő a
roma bölcsőde létrehozása volt.
Az intézmény alapját képezi
Pušča jövőbeni fejlődésének,
ahol ma már a nem roma
gyermekeket is fogadják, ezál-
tal az interkulturális együttélés
szimbólumává is vált.
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Számos jó példával találkoztak.

Ezt követően ütemes fejlő-
dés vette kezdetét a roma te-
lepülésen az infrastruktúra,
kultúra, sport, turisztika és a
kommunális szükségletek terén
egyaránt. Muraszombat önkor-
mányzatának számos projektje
támogatja a település fejlesz-
tését, kiemelendő példának szá-
mít az első roma futballklub
létrehozása vagy éppen a világ
első roma tűzoltó egységének
felállítása is. Szintén jelentős
előrelépés az október eleje óta
működő Információs Pont, ame-

lyet a helyi roma közösség ho-
zott létre, és 15 intézmény nyújt
tájékoztatást képzési és oktatási
lehetőségekről a lakosoknak.

A közel egy évig tartó
online értekezletek után a sze-
mélyes partnertalálkozót min-
den résztvevő igazán hasznos-
nak és sikeresnek ítélte meg.

A Dream Road projekt 2022
decemberében fejeződik be ma-
gyarországi záró konferenciával,
így még számos előremutató és
innovatív tevékenység megva-
lósítása vár a partnerekre.

A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

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.

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.

Lenti és Vidéke 52022. január

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

HIRDETÉSÉT feladhatja aHIRDETÉSÉT feladhatja a

havilapban.havilapban.

Lenti és VidékeLenti és Vidéke
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Első alkalommal rendeztek adventi kézműves vásárt a
hetési településen, a kultúrpajtában még decemberben. A kéz-
művesek, helyi termelők a karácsonyi ünnephez kötődő porté-
kákkal és élelmiszerekkel várták a látogatókat. A mézeskalács
mellett édességek, méz, karácsonyi díszek, borok, hetési szőt-
tes, fonott kosarak és más termékek is szerepeltek a kínálatban.

Bedő Andrea, Bödeháza polgármestere elmondta, hogy
saját készítésű portékákat, terményeket, élelmiszereket kínáltak
az árusok. Fotópontokat is kialakítottak, hogy a látogatók meg-
örökíthessék ottlétüket. Nem hiányoztak a finom ízek, ételek,
italok sem, a közösségi kemencében például sütőtök készült. A
tombolasorsoláson pedig az árusok által felajánlott termékek
találtak gazdára.

Az adventi eseményen országgyűlési képviselő,Vigh László
miniszteri biztos is köszöntötte a megjelenteket és meggyúj-
totta a gyertyát az adventi koszorún.

Kézműves vásár Bödeházán

Vigh László és Végi Csaba esperes a vásáron.

A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Letenyei
Logisztikai Központjába keres

2 fõ munkavállalót

teljes munkaidõs foglalkoztatásban 2 mûszakos
munkarendben azonnali belépéssel a következõ
munkakörbe:

Általános karbantartó
Fõ feladata:

o Általános épület-karbantartási munkák, kültéri
munkákban való aktív részvétel, gépek-berende-

zések üzembiztonságának biztosítása.
o Képesség önálló és csapatban történõ munka-

végzésre, megfelelõ mûszaki szemléletmód, valamint
alapvetõ gyakorlat a karbantartás / mechanikus,
elektromos, víz, stb. területén.
Elvárások:

o Gépek, berendezések, épületek általános kar-
bantartásában szerzett tapasztalat, mûszaki szakmun-
kás bizonyítvány.

o Pályakezdõk jelentkezését is várjuk.

Amit nyújtunk:
� Versenyképes fizetés
� Cafeteria
� Jelenléti prémium
� Továbbá mûszakpótlék.
� Ingyenes Lenti, Nagykanizsa, Zala-buszjáratok

egerszeg, Csurgó Barcsés irányából is, több települést
is érintve.
� Kedvezményes vásárlás üzleteinkben.

Amennyiben felkeltettük érdeklõdését, kérjük,
önéletrajzát küldje a e-mailpalyazat@mueller.de
címre, vagy személyesen hozza el nekünk, illetve
postai úton is elküldheti a Müller Drogéria
Magyarország Bt, 8868 LETENYE, Mura út 2 címre.

A hagyományokhoz híven
a határátkelőhelynélrédicsi
búcsúztatták együtt az óévet és
köszöntötték az új esztendőt a
zalai és a határon túli vezetők.
Vigh László országgyűlési kép-
viselő, miniszteri biztos az
esemény kapcsán elmondta: a
találkozó, tovább erősíti a ma-
gyar illetve a szlovén közélet
területén dolgozó és elismert
vezetők között kialakult kap-
csolatokat.

– Választókerületem egy
részét érinti a szlovén a határ.

Évköszöntő, évbúcsúztató a rédicsi határátkelőn

A gazdaság, a kultúra, az okta-
tás, a közlekedés és a mező-
gazdaság összeköt bennünket.
Régen, százegy évvel ezelőtt,
még nem volt határ. Mi nem
fogadjuk el, ami Trianonban
történt. A mai napig összetar-
tunk és összetartozunk szlovén
barátainkkal is, a hétköznapok
és az ünnepek során egyaránt.
Amikor – szintén a tradíciók-
nak megfelelően – őrtüzet
gyújtunk nyáron Rédicsen,
arra emlékezünk, habár van
„fizikai” határ, mi mégis össze-

tartunk azokkal az emberek-
kel, akik nem saját akara-
tukból kerültek anyaorszá-
guk túloldalára – mondta Vigh
László.

Magyar János, Lendva pol-
gármestere az eseményen el-
mondta: számukra is nagyon
fontos e nemes tradíció, ami-
kor a határon találkoznak.

– Kitűnő együttműködés
van köztünk, amelyért Vigh
László országgyűlési képvise-
lőnek, miniszteri biztos úrnak
hálával tartozunk – mondta a
polgármester. – Az új eszten-
dőben is e szellemben dolgo-
zunk majd együtt, csakúgy,
mint évek óta. Nagyon fontos
nekünk, Szlovéniában élő ma-
gyaroknak, a kiváló kapcsolat

Magyarországgal – fogalma-
zott Magyar János.

Máthé László Eduárd, Ma-
gyarország lendvai főkonzulja
azt hangsúlyozta: habár a határ
elválaszt magyar közössége-
ket, magyar családokat, azonban
szerencsére az elmúlt években,
évtizedekben úgy alakult a kap-
csolat, olyan szorosra fűződtek
az összetartozás szálai. A ma-
gyar főkonzulátus Lendván azért
dolgozik, hogy a határ két ol-
dalán lévő emberek, a magya-
rok és magyarok, szlovénok és
magyarok minél közelebb ke-
rüljenek egymáshoz. Ehhez pe-
dig a lehetőségek és a források
– folyamatosan bővülő módon
– rendelkezésre állnak.

dj

Balról Vigh László, Magyar János, dr. Pál Attila, a megyegyű-
lés elnöke, Máthé László Eduárd.
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A kulturális és turisztikai 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 partnerek
között összesen 11 nagyszabású tematikus esemény kerül meg-
rendezésre, 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.

Ilyen tematikus rendezvény kerül megvalósításra várhatóan
2022. márciusában is Lenti Város Önkormányzatának szerve-
zésében. A rendezvény a Tőzike Fesztivál nevet viseli, a köz-
pont témája a tőzike növény lesz. A program célcsoportjai a
gyerekes családok, turisták, helyi lakosok. A rendezvény alkal-
mával túrák, gyermekek számára szabadtéri környezetóra kerül
megrendezésre. A programot horvát magyar kulturális fellépők
színesítik, illetve egészséges ételeket kóstolhatnak majd a
résztvevők.

A projekt 2020. október 1-én indult, megvalósítási időtar-
tama 20 hónap. A projekt teljes költségvetése 199 240 €, mely-
ből az európai uniós finanszírozás mértéke 169 354 €.

Tőzike Fesztivál a magyar-horvát
együttműködés jegyében

Uniós pályázatok és állami
források felhasználásával min-
den szakterület új eszközparkot
kapott az elmúlt időszakban a
lenti dr. Hetés Ferenc Szak-
orvosi Rendelőintézetben. La-
punk a projekt zárásáról tudósít.

A projekt megvalósításával
cél volt az egészségügyi szol-
gáltatáshoz való hozzáférés te-
rületi kiegyenlítése, a társadal-
mi esélykülönbségek csökken-
tése Zala megye aprófalvas
térségében, az önálló járóbeteg
intézmény műszerezettségének
javítása. A járóbeteg szakellá-

Eszközbeszerzések a rendelőintézetben
tásban új, korszerű eljárások
támogatása például a belgyó-
gyászat, sebészet, szemészeti
szakrendelés, a meglévő ellá-
tások szolgáltatási minőségé-
nek javítása, kúraszerű ellátás
(reumatológiai, fül-orr-gégé-
szeti, fizioterápia), ambuláns
műtéti eljárások (fül-orr-gégé-
szet, bőrgyógyászat, sebészet)
magasabb arányban történő
elvégzése által.

A projekt keretében a kór-
házi ellátást kiváltó és/vagy
lerövidítő szolgáltatások ma-
gas színvonalú biztosítására al-

kalmas járóbeteg szakellátási
infrastruktúra megteremtése
valósult meg orvostechnikai és
informatikai eszközbeszerzés-
sel, amely 13 szakterületen se-
gíti elő a korai diagnózis vagy
a rehabilitáció folyamat le-
rövidítését.

A beruházás során az aláb-
bi szakterületek eszközfejlesz-
tése valósult meg: laborató-
rium, tüdőgyógyászat, szülé-
szet-nőgyógyászat, bőrgyógyá-
szat, fül-orr-gégészet, reuma-
tológia, radiológia, fizioterá-
pia, gyógytorna, sebészet, bel-
gyógyászat, fogászat, szemé-
szet. Mindezek mellett a szak-
orvosi rendelőintézet informa-
tikai rendszerének korszerűsí-
tésére is sor került.

A beruházás keretében töb-
bek között beszerzésre került
röntgen felvételező és átvilá-
gító berendezés, multifunkcio-
nális ultrahang, fogászati CT,
mobil anyajegyszűrő állomás,
hematológiai automata, felfüg-
gesztéses rendszer gerinc ízü-
leteinek és végtagok kezelé-
sére, stb.

A fejlesztés eredményeként
csökken a fekvőbeteg szakellá-
tásba továbbküldött betegek
száma, javulnak a térségben
élő munkavállalók munkaerő-
piaci esélyei. A beruházás az
egészségügyi beavatkozások-
kal együtt javítani fogja a Len-
ti Járás egészségügyi ellátásá-
nak minőségét és hatékony-
ságát, a dr. Hetés Ferenc Szak-
orvosi Rendelőintézet infrast-
rukturális hátterének minőségi
fejlesztésével, így javítva a la-
kosság egészségi állapotát, és
növeli a várható élettartamot.

dj

Dr. Fekete Zoltán szakmai ve-
zető.

Lovásziban december közepén juttatták el a rászoruló csalá-
dokhoz a szociális tüzelőt. Erről polgármesterKovács Ferenc
tájékoztatta lapunkat.

– Összesen 135 köbméter tűzifát osztottunk ki, ennek értéke
2,5 millió forint, az önkormányzat 160 ezer forinttal, valamint
mintegy félmillió forintos fuvarköltséggel járult hozzá –
mondta. – 38 igénylőt tudtunk támogatni, akik 2-5 köbméter
tüzelőt kaptak a télre.

Kovács Ferenc a fejlesztésekről is szólt. Elmondta, hogy
kül- és belterületen egyaránt szükség lenne útfelújításra, ami
pályázati támogatás függvénye.

– Ami az eredményeket illeti: tavaly több évtizedes prob-
lémát oldottunk meg azzal, hogy az Olajbányász utca egyik
részén a háztartások szennyvíz-elvezetését sikerült a központi
lovászi rendszerre rákapcsolni az ott lakók megelégedésére –
folytatta. – Ezen kívül befejeződött az óvoda külső-belső
felújítása 64 millió forint értékben, még átadásra vár. A Magyar
Falu Programban támogatást nyertünk elhagyott ingatlan
közcélra történő megvásárlásához. Egy gazos területet tettünk
rendbe ennek keretében a főutcán és közparkot alakítottunk ki.
Folytattuk a munkát az Olajbányász Művelődési Házban is,
legutóbb a vizesblokkok újultak meg 5 millió forint ráfordítás-
sal. Nyertünk 6 millió forintot a sportöltöző renoválására,
valamint 36 millió forint pályázati támogatást a fogorvosi
rendelő és a védőnői szolgálat épületének felújítására, mindkét
projekt az előkészítési szakaszban van.

Szociális tűzifa Lovásziban

Tavaly decemberben is osztott az önkormányzat tüzelőt.
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A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Letenyei
Logisztikai Központjába teljeskeres munkaidõs

foglalkoztatásban munkarendben2 m szakosû

betanított munkára munkatársakat azonnali

belépéssel a következõ munkakörökbe:

� Minõségellen rõ

� Targoncavezetõ
� Általános karbantartó
� Teherautó rakodó

Amit nyújtunk:

� Versenyképes alapbér
� Cafeteria

� Jelenléti prémium

� Mûszakpótlék.

� buszjáratokIngyenes Lenti, Nagykanizsa Zala-,

egerszeg, Csurgó Barcsés irányából is, több települést

is érintve.

� Kedvezményes vásárlás üzleteinkben.

Amennyiben felkeltettük érdeklõdését, kérjük

önéletrajzát küldje a e-mailpalyazat@mueller.de
címre, vagy személyesen hozza el nekünk, illetve

postai úton is elküldheti a Müller Drogéria
Magyarország Bt, 8868 LETENYE, Mura út 2 címre.

Még az elmúlt év novem-
berének végén megkezdték a
kivitelezők a pákai katolikus
templom és a plébánia szom-
szédságában álló egyházi kö-
zösségi épület teljes felújítását.

Németh Csaba plébános el-
mondta, hogy évekkel ezelőtt
merült fel az ötlet, hogy kel-
lene egy olyan közösségi hely,
ami az egyházi közösségi
programoknak helyet adna.
2010-re el is készült a ház fő-

Megújul az egyházi közösségi épület Pákán

ként adományokból, összefogás-
sal, de maradtak el munkálatok.

– A Magyar Falu Program
egyik kiírásán elnyertünk több
mint 11 millió forintot a fél-
kész épületrész befejezésére, a
teakonyha, vizesblokk kiépíté-
sére és a gazdasági épület
részbeni megújítására és egyéb
munkálatokra – tájékoztatott
Németh Csaba plébános. – Ez-
zel teljessé válik az a közös-
ségi tér, melyet egykor megál-

modtak. A jövőben terveink
szerint, ahogy lehetőség lesz
rá, szervezünk előadássoroza-
tot, szeretnénk a fiatalokat is
megszólítani, ha már a konyha
is ki lesz alakítva, olyan ese-
ményt is tartani, amit vendég-
látással kapcsolnánk össze.

Már több munkálatot is el-
végeztek, így a tetőszerkezet
felújítását, kicserélték a tetőlé-
ceket, a fent lévő cserepeket
megtisztították, kezelték és

újra lerakták a héjazatot, új
kéményt és ereszcsatornát épí-
tettek. Cserélik a régi, kétszár-
nyú garázskaput és a nyílás-
zárókat is. A belső részben vi-
zesblokk és konyha lesz ki-
alakítva, elvégzik a hideg- és
melegburkolást, festést, illetve
megújul a villamoshálózat és a
fűtési rendszer, de új bútorok
is készülnek a közösségi ház-
ba. Várhatóan a teljes körű fel-
újítással tavaszra végeznek el.

Várhatóan tavasszal végeznek a felújítással.

Még az ünnepek előtt si-
került – mintegy karácsonyi
ajándékként – kijuttatni Resz-
neken az önkormányzat által
elnyert pályázaton 61 m szo-

3

ciális tűzifát, aminek értéke
1.1 millió forint – tudtuk meg
Kercsmár István polgármes-
tertől.

– A támogatásból 19 csa-
lád részesült 3m , egy család

3

pedig 4m mennyiségben. El-
3

sőséget élveztek a rendelet
szerint a lakhatási támogatás-
ban részesülők, illetve az ala-
csony nyugdíjjal rendelkezők.

– Hogyan zajlott a tűzifa
kiosztása?

– Nagy segítségünkre volt
a közmunkaprogramban juta-
lomból vásárolt kotró-rakodó-
gép, melynek segítségével két
és fél nap alatt kiszállítottuk
az udvarokba a jó minőségű
tűzifát. A fuvarköltségét szin-
tén az önkormányzat bizto-
sította.

– Milyen egyéb támogatá-
sok történtek?

– Tavaly önkormányza-
tunk további 3,5 millió forint

Szociális támogatások Reszneken

szociális juttatást biztosított a
gyermekek, a nyugdíjasok, a
szociálisan rászorulók részére.
Mindemellett támogattuk a
helyben letelepedő gyermekes
családok lakásfelújítását, fo-
lyamatosan biztosítottuk a
rendelkezésre álló keretből a
lakhatási támogatást, mintegy
800 ezer forint értékben.
Tanévkezdési, majd később
karácsonyi támogatást adtunk
az óvodás és iskoláskorú
gyermekekkel élőknek és a
nyugdíjasoknak is juttatunk
10 ezer forint értékben kará-
csonyi támogatást. Plusz össze-
get adtunk a kisnyugdíjasok-
nak, hiszen van, aki 54 ezer
forintból él. Támogattuk a
gyermekfogadást, az újszülöt-
tek érkezését, a Bursa tanul-
mányi pályázatot, továbbá te-
metési támogatást is biztosí-
tottunk az érintett családok
részére. Mindezeken kívül
minden családnak ajándékkal
kedveskedett az önkormány-
zat karácsonykor, melyet saját
bevételeinkből fedeztünk.

dj

Jó minőségű szociális tűzifát kaptak a rászorulók.
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Ünnepélyes keretek között
adták át a közelmúltban a kí-
vülről megújult . Arédicsi óvodát
felújításokról először Soós End-
réné polgármestert kérdeztük.

– 30 millió forintos nyertes
pályázatunkból újult meg a ré-
dicsi Napközi Otthonos Óvo-
da, melyet a Magyar Falu
Program támogatott. Az épület
külső szigetelést kapott, meg-
újult az esővíz elvezető csa-
torna és külső festési munká-
latok is zajlottak. Térköves
borítást kapott a bejárat és
saját erőből is megvalósítot-
tunk néhány dolgot, például a
gáz és a villany átvezetését
kellett megoldanunk. Tavaly
szabadtéri játékokra nyertünk
támogatást. Egy színvonalas,
korszerű óvoda áll a helyiek
rendelkezésére.

– Milyen kihasználtság
mellett működik az óvoda?

– Jelenleg 50 százalékos a
kihasználtság, de bármikor
tudjuk bővíteni a fogadó kész-
ségünket, a feltételek biztosít-
va vannak hozzá, hogy akár
két csoportot is indítsunk.

– Milyen további fejlesz-
téseket terveznek ugyanitt?

– A tető felújítására lenne
szükség és a fűtésrendszer

Óvoda-felújítás Rédicsen
korszerűsítése is a feladatunk,
már figyeljük a különböző
pályázati lehetőségeket.

Mikó Katalin intézményve-
zetőt a felújítások kapcsán az
óvoda működési feltételeiről
kérdeztük:

– Nagyon örülünk annak,
hogy az önkormányzat kihasz-
nálva a támogatások adta le-
hetőségeket megszépítette a
környezetünket, és magát az
épületet is. Kívülről immár
teljesen megújultunk és türe-
lemmel várjuk az újabb lehe-
tőséget, hogy a belső rendszer
is megújulhasson. Fontosnak
tartanám a belső festést, a
bútorzat megújítását és egyez-
tettünk már a tető és fűtés-
rendszer korszerűsítéséről is –
foglalta össze az óvoda
vezetője.

Az ünnepélyes átadáson je-
len volt ország-Vigh László
gyűlési képviselő is, aki érdek-
lődésünkre a Magyar Falu
Program adta támogatási lehe-
tőségek fontosságát emelte ki:

– Egy közel ezer fős tele-
pülés Rédics, ahol a helyi óvo-
dát sikerült felújítani a prog-
ram támogatásából. A Magyar
Falu Program öt-tízmillió fo-
rintos tételekkel támogatja a

megújulásokat, itt azonban
kérte a polgármester asszony
és a testület a nagyobb támo-
gatási összeget, hogy megva-
lósuljon elképzelésük. Huszon-
két kisgyermek jár jelenleg a
megújult óvodába és ahogy

hallottam, létszámbővítésre is
van lehetőség. Amikor egy
óvoda kerül megújításra, ott a
jövőre készülnek, segítve a
helyben maradást, a helyiek
komfortérzetének javítását.

dj

A képen Vigh László országgyűlési képviselő, Soós Endréné,
Bedő Lászlóné alpolgármester, Mikó Katalin, Kondákor Ró-
bertné képviselő, Stángli Attila kivitelező.

Az év végi ünnepek alkal-
mából élelmiszer és egyéb
adományokból álló csomago-
kat osztott a rászorulóknak
akciója keretében a Lenti
Katolikus Karitász csoport. A
részletekről aGaál Dénesnét,
csoport vezetőjét kérdeztük:

– Mennyire adakozóak az
emberek, milyen felajánlások
érkeztek önökhöz?

– Mivel a templomban
végezzük a gyűjtést, elsősor-
ban a hívek adakoznak. Vá-

Segítenek a rászorulóknak
rakozáson felül gyűltek össze
az idén is az adományok. Ha-
talmas, tartalmas csomagokat
hoztak a felhívásunkra. A
pénzbeli támogatásokra sem
lehetett panaszunk, az össze-
get aztán az egyik üzletben
elvásároltuk, hogy megfelelő
alapcsomagokat tudjunk össze-
állítani.

– Kik segítettek a csoma-
gok összeállításában?

– Karitász tagjaink segítet-
tek, Lentiben huszonkilenc fő
az aktív tag és örömmel mon-
dom, hogy egyre több fiatal is
jelentkezett segíteni, remél-
jük, ők majd folytatják meg-
kezdett munkánkat.

– Honnan tudják, hogy kik
a rászorulók és hogyan veszik
át a csomagokat?

– Feltérképezzük a várost
és a városrészeket, az utóbbi
mindegyikében van több ta-
gunk is így ismerik a csalá-
dokat, időseket, egyedül élő-
ket. Lentiben kapcsolatban ál-
lunk a Családsegítő Központ-
tal, Védőnői Szolgálattal, a
Vöröskereszttel és a hívők is
sokszor jelzik, ha rászoruló
családról tudnak.

(d)

Gaál Dénesné vezető mutatja
az alapcsomagot.
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Három játszótér kialakítására pályázott az önkor-Lentiben
mányzat. Erről még a decemberben megtartott önkormányzati
ülésen döntöttek a képviselők.

A kiírásban Lenti önkormányzata játszóterek kialakítására
pályázott, lakossági igényeket kielégítve. Sikeres elbírálás ese-
tén a , és a település-bárszentmihályfai lentikápolnai mumori
részben épülhet játszótér a helyi gyermekeknek még az idei év
első felében. Bárszentmihályfán a tervezett a helyszín a sport-
pálya szomszédságában van, Lentikápolnán és Mumorban pe-
dig egyaránt a kultúrház udvarán létesülne egy-egy játszótér,
mindhárom helyszínen ugyanolyan elemekkel. A támogatási
kérelem keretében a város önkormányzata által igényelni kí-
vánt összeg 15 millió forint, amelyhez a szükséges önerő
összege közel 790 ezer forint.

Játszóterekre pályáznak

Az uszoda felújítása miatt
2021-ben is idegenben edzet-
tek a Lenti Gyógyfürdő Úszó-
klub sportolói – tájékoztatott
Kiss Tamás edző.

– Tárgyalásokat folytattunk
hogyan tudunk csatlakozni az
Úszó Nemzet programhoz,
amelynek célja, hogy minden
gyermek tanuljon meg úszni.
Egyelőre uszoda híján ez nem
lehetséges. A 180 úszóból tu-
lajdonképpen a verseny-
úszóink maradtak mára, ők
állandó jelleggel edzenek. A
feltételeket a jelenlegi körül-
mények között is biztosítanunk
kell. Ezt most napi 1 órás uta-
zással heti hat alkalommal
Szentgotthárdon tudjuk megol-
dani, (Zalaegerszegen is felújí-
tás folyik, Nagykanizsa nem
tudott bennünket fogadni), ott
kapunk két pályát az edzéshez
a 25 méteres medencében.

– Hogyan zajlottak a ver-
senyek?

– Négy versenyzővel tud-
tunk részt venni az év végi
versenyen a koronavírus kon-

Két úszó is a korosztályos válogatottban

takt előfordulások miatt a nyolc
fő helyett. A kialakult helyzet
miatt nagyobb lehetőségem volt
az úszók szakmai felkészítésére,
„élesebben” érkeztek a verseny-
re, ők is bizonyítani akartak,
így korábbi válogatott sporto-
lónk, Imre Mátyás (2008-as
születésű) lovászi fiú ért el ko-
moly sikereket, valamint telje-
sítménye alapján Rohrer Ádám-
ra (2009) is felfigyelt az úszó-
szövetség, őt is beajánlották
válogatott versenyzőnek a kor-
osztályában. Ez eddig csak egy-

szer fordult elő a válogatott
program ideje alatt, a sikert
megkoronázza, hogy olyan klu-
bok, mint a győri, szombat-
helyi, zalaegerszegi közül is
csak néhány úszó került be,
így a „hátrányos helyzetünket”
előnyünkre fordítottuk. Nagyon
büszke vagyok az úszóimra.

– Hogyan kezdik az idei
évet?

– Alapozással, mint min-
dig, még Szentgotthárdon. A
mostani állás szerint hivatalo-
san áprilistól indulhatnak be az

edzések a lenti uszodában, a
nagy medencében. A kisebbik-
ben (tanmedencében) már ja-
nuár közepétől indulhat az
úszásoktatás, tehát az óvodák,
iskolák oktatása már elkezdőd-
het korábban. A fürdő vezeté-
sétől, és a polgármester úrtól
ígéretet kaptunk arra, már a
tesztüzem idején helyet ka-
punk a nagymedencében, tehát
az országos bajnokságra való
felkészülésünk a megszokott
itthoni környezetben történhet.

dj

Imre Mátyás az országos bajnokságon Darnyi Tamással (balról), Rohrer Ádám és edzője Kiss
Tamás.

Hungarikum

Hungarikum

Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090

• • • •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!
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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. december 11-én, szombaton került megrendezésre az
Adventi vásár Lentiben. A program az Interreg V-A Magyar-
ország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 ke-
retében „Jointly development of new, innovative joined struc-
tures and shared processes to ensure the continuity of co-ope-
ration in the field of Culture and Turism in the cross-regions”
(A kulturális és turisztikai együttműködés folytatásának bizto-
sítása a határrégióban, újonnan kifejlesztett innovatív struktú-
rák és folyamatok által) című (Cross-Cultural Tool-Kit, kód-
szám: HUHR/1901/3.1.2/0159) projekt keretében valósult meg.

Az újdonságnak számító rendezvényen a művelődési ház
előtt 16:00 órától helyi termelők és kézművesek termékei vár-
ták a vásárlókat. A kínált portékák között voltak díszített
mézeskalácsok, levendulás termékek, fügés készítmények, házi
készítésű szappanok, gyurmaékszerek, ízesített mézek, csípős
szószok, lekvárok és szörpök, illetve fazekas termékek. A leg-
kisebbeket díszíthető mézeskalács csomag várta. A téren felál-
lított és ünnepi díszbe öltöztetett faházikóból kialakított adventi
fotópont nagy sikert aratott az érdeklődők körében. A téren
vásári hangulatról sült gesztenyével, házi lángossal, punccsal
és forralt borral gondoskodtak az árusok.

Adventi vásár Lentiben

A kulturális és turisztikai 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 Lenti Vá-
ros Önkormányzata és a horvátországi Mursko Središće (Mu-
raszerdahely) együttműködésében valósult meg a kulturális és
turisztikai piackutatási jelentés. A piackutatás célja volt, hogy
minőségi és mennyiségi szempontból leírja és értékelje a kultu-
rális turizmus jelenlegi állapotát, majd felhívja a figyelmet a
fejlesztési lehetőségekre. E feladat végrehajtása során kérdő-
íves felméréssel megismerték a lakosság véleményét, megvizs-
gálták a kulturális élet és a turizmus terén érdekelt szervezetek
működését, áttekintették jelentősebb rendezvényeiket, illetve a
térségre jellemző anyagi és szellemi kulturális örökséget, ele-
mezték a kulturális turizmushoz kapcsolódó online tartalmakat.
A keresleti oldalról kérdőív segítségével felmérték a legfon-
tosabb turisztikai célcsoportok jellemzőit, utazási motiváció-
jukat, illetve preferenciáikat.

A tanulmány többek között megállapította, hogy Lenti és
Muraszerdahely számára a legfontosabb turisztikai célcso-
portjai a családos vendégek és a nyugdíjasok, valamint a túrá-
zók. E célcsoportok eléréséhez megfelelő turizmusmarketing
munka, a térség turisztikai, gazdasági és kulturális szereplőinek
összehangolása, valamint a kulturális attrakciók felülvizsgálata
és fejlesztése szükséges.

Piackutatási jelentés készült a magyar-
horvát együttműködés jegyében


