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Magyarország békét és biztonságot akar!
Beszélgetés Vigh László országgyűlési képviselővel (2.)
minden napra esik egy országos, sőt nemzetközi jelentőségű beruházás átadása. Még felsorolni is nehéz, sok helyet
foglalna el az újságban. Az
biztos, hogy napi munkát ad
Zalaegerszeg a hírszerkesztőknek. Nagyon fontos, hogy ezek
a beruházások nem csak a megyeszékhelyet gazdagítják, ha-

nem a térség lakosságát, sőt az
országot is szolgálják.
– Egy korábbi beszélgetésünk alkalmával említette,
hogy Magyarország gazdasági, infrastrukturális fejlődése
mellett méltatlanul kevés szó
esik az ügyfélbarát közigazgatás kialakításáról.
(Folytatás a 2. oldalon)

Országosan egyedülálló berendezés
Egyeztetés Orbán Viktor miniszterelnökkel.

Vigh László, Zala megye 1.
számú választókerületének országgyűlési képviselője (Fidesz-KDNP) ötödik alkalommal méretteti meg magát 2022
április harmadikán. Beszélgetésünk első részében főleg arról beszélt, hogy az ellenzéki
koalíció miniszterelnök-jelöltje által lenézett vidék igazi
aranykora volt az elmúlt időszak, látványos fejlődés tapasztalható a falvakban is.
Körzetéhez tartozik (összesen 76 település képviselője)
három város, Zalaegerszeg,
Lenti és Zalalövő is. A megye-

székhely történetének egyik
legdinamikusabb fejlődési szakaszában van, de Lentiben és
Zalalövőn is jelentős az előrelépés.
– A szocialista-liberális kormányzás időszakában Zalaegerszegen és környékén törést
szenvedett a fejlődés üteme. A
Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai
korszak nem az előrelépésről
szólt – mondja elöljáróban a
képviselő.
– Országosan is kiemelkedő Zalaegerszeg fejlődése…
– S ezt még lehet fokozni!
Ezekben a hetekben szinte

Leszállították az egyedülálló oxigénterápiás gépet a
lenti gyógyfürdőbe.
A gyógyászati berendezést
több darabban, daru segítségével emelték be a gyógyfürdő új gyógyászati részlegének
helyet adó épületbe.
Kárpáti Zoltán, a Lenti
Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője
elmondta, hogy a tavaly elindított mintegy 2,4 milliárd forint értékű fejlesztés újabb
mérföldkövéhez érkezett a
gép érkeztével. A készülék
Magyarországon egyedülálló,
várhatóan az év második felében már a páciensek is hasz-

nálhatják. Az oxigénterápiás
kezelések kiegészítik a stroke,
műtétek utáni rehabilitációt,
felgyorsítják a betegségek
utáni gyógyulást.
Az ügyvezető arról is beszámolt, hogy zajlanak a munkálatok a fedett fürdő épületében, március 12-én átadták használatra a vendégeknek a megújult úszómedencét és a szintén
felújításon átesett vizesblokkot. Így már az étterem kivételével minden szolgáltatás elérhetővé válik a létesítményben.
A fürdőfejlesztés munkálatai szeptember végére fejeződnek be a tervek szerint.

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

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

Beemelik az oxigénterápiás gépet.
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Magyarország békét és biztonságot akar!
Beszélgetés Vigh László országgyűlési képviselővel (2.)
(Folytatás az 1. oldalról)
– Ez így van. A kormány
egy évtizede megkezdett bürokráciacsökkentési program
keretében folyamatosan egyszerűsíti a hivatali ügyintézést.
A kormányablakok működése
forradalmi változást hozott
ezen a téren, s ez pártszimpátiától függetlenül mindenkit
érint. A másik téma, amiről
kevés szó esik, az a folyamatosan javuló közbiztonság.
Azt hiszem, ez is a FideszKDNP kormányzás nagy eredménye.
– Most, amikor beszélgetünk, háború van a szomszédban, Ukrajnában. Az ellenzék
meglehetősen harcias…

– Egyszer majd, talán a választás után, szembesülnek felelőtlen magatartásukkal. Mondjanak bármit, tagadják is le
másnap, mi akkor is a béke, a
tárgyalásos megoldás mellett
vagyunk. A magyar kormány
ezen dolgozik, s mi sem bizonyítja ezt jobban az, hogy néhány nappal ezelőtt Orbán
Viktor magyar miniszterelnök
és Alekszandar Vucsics szerb
államfő Újvidéken kijelentette:
a korábban sok feszültséggel
terhelt magyar-szerb viszony
az éveken keresztül tartó tárgyalásoknak, közös céloknak
köszönhetően immár barátinak
mondható. Nem tudom, eljutott-e már az ellenzék vezetői-

Tőzike Fesztivál a magyar-horvát
együttműködés jegyében
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 2022. március 5-én Lentiben került megrendezésre a Tőzike Fesztivál a
Helyi Értékek Házánál található gasztro udvaron. A rendezvény
célcsoportjai a gyerekes családok, turisták, helyi lakosok voltak. A fesztivált Lenti város polgármestere nyitotta meg köszöntőjével. A megnyitón a polgármester arról beszélt, hogy
Lenti térségének egyik értékét a zöld környezet, az erdőségek,
fás legelők, szőlőhegyek, belterületi parkok jelentik. Kiemelt
jelentőségű természetmegőrzési terület a Kerka-mente, ahol
több védett és fokozottan védett élőhely és növény is található,
mint a tőzike, a hóvirág, vagy a kockás kotuliliom. A Tőzike
Fesztivál fő programelemei a vezetett túrák voltak, melyek
iránt nagy volt az érdeklődés. A kisebbek és idősek számára a
Lenti Parkerdőbe indult túra, míg a hosszabb, mintegy 10 kmes útvonala a Kerka patak mentén a lentiszombathelyi városrész irányába vezetett a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai vezetésével.
A túrán résztvevők megtekinthették a kora tavasz jellegzetes virágait, védett értékeit, de a védett hódok nyomait is
felfedezhették a vízparti fák törzsein. Lentiszombathelyen az
egykori fás legelő idős faóriásai mellett a helyi értéktárában is
szereplő Mária-szobrot őrző öreg tölgy történetét ismerhették
meg a résztvevők.
A rendezvényen horvát és magyar kézművesek, helyi termelők mutatták be termékeiket, valamint egészséges ételeket
kóstolhattak az érdeklődők. A programot a kulturális fellépők
színesítették műsoraikkal.

A Lenti-Mumor városrész hídfelújítási bejárásán Horváth
László (jobbról) polgármesterrel és Mórocz Józseffel (balról)
a Magyar Közút Zrt. megyei igazgatójával.

nek tudatáig, hogy hazánkban
Magyar Honvédség van. Az elnevezés második része összetett szó, értelmezése szerint a
hont, vagyis a hazát védik.
Nem idegen országban hadakozik. Az Ukrajnába magyar
katonákat és fegyvert küldeni
kívánó „politikusok” az élet
más területén is hatalmas baklövéseket követnének el, mint
ahogy azt az ellenzék valódi
vezére, Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként bizonyította.
– Nem csak országgyűlési
választás lesz április harmadikán Magyarországon, hanem
népszavazás is…
– Gyermekeink védelméről
van szó, hazudjon bármit is a
hazai ellenzék, vagy a külföldi
gender- és LMBTQ-mozgalom. Mi úgy gondoljuk, hogy
kiskorú gyermekeink nevelé-

séről szüleik gondoskodhatnak. Van ennek egy természetes hagyománya hazánkban. A
természetet persze meg lehet
erőszakolni ideig-óráig. Április harmadikán elérkezik az az
idő, amikor a magyar emberek
határozott választ adhatnak
ezeknek a szervezeteknek:
nem kérünk természetellenes
gyermeknevelési „tanácsaikból”. Viszont figyelmükbe
ajánljuk a magyar családpolitikát, amit egyre több helyen
próbálnak követni. Zárjuk le
ezt a vitát április harmadikán
csattanós válasszal, adjunk
igen erős felhatalmazást a
magyar kormánynak, hogy a
népakaratot kellő erővel tudják
képviselni Brüsszelben és az
álcivil szervezetekkel szemben.
Ekler Elemér
(Vége)

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!
www.zalatajkiado.hu
HIRDETÉSÉT feladhatja a
Lenti és Vidéke

havilapban.

Telefon: (92) 596-936; E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Újabb eszközbeszerzések a lenti rendelőintézetben

Dr. Fekete Zoltán az egyik új berendezéssel.

A lenti dr. Hetés Ferenc
Szakorvosi Rendelőintézetben
„A járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése Lentiben” című eszközfejlesztési pályázat közel 300 millió forint
támogatás segítségével valósult meg. A pályázat eredményeiről kérdeztük dr. Fekete
Zoltánt, a pályázat szakmai
vezetőjét.
– A pályázat legnagyobb
értékű fejlesztései a radiológiai
osztályon valósultak meg. A
szakorvos kollégák javaslata
alapján került beszerzésre egy
felső kategóriás digitális ultrahang készülék. A közel 35
millió Ft értékű nagy felbon-

tású ultrahang készülékkel nemcsak a mielőbbi diagnosztika,
daganat felismerés biztosítható, hanem a felismert daganatok érszerkezete, melyből az
esetleges rosszindulatú eltérésekre következtethetünk. Hasi,
lágyrész és végtag vizsgálatok
mellett a magzati diagnosztikában a fejlődési és genetikai
betegségek kiszűrésére is sokkal alkalmasabb az új készülék.
A fogszakorvosi, valamint
fül-orr-gégészeti diagnosztika
fejlesztése, a minél koraibb
felismerés céljából került beszerzésre egy fogászati CT berendezés közel 25 millió forin-

Márciusi ünnepségek Szíjártóházán
A hónap elején több rendezvényt is tartottak Szíjártóházán.
Bán Lajos polgármester a hetési kistelepülés hölgy lakóit köszöntötte nőnapon egy-egy szál virággal, majd a kultúrházban
került sor baráti összejövetelre. A polgármester elmondta, hogy
a hosszabb szünet után végre újra együtt ünnepelhettek a helyi
közösség tagjai.
Igyekeznek minden ünnep alkalmával összegyűlni. Ezt
bizonyítja, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
174. évfordulója alkalmából is ünnepséget tartottak a könyvtár
szervezésében. Itt megemlékeztek a márciusi ifjak tetteiről, a
forradalom eseményeiről. Az ünnepségen Szabó Lászlóné emlékezett szép beszéddel és Szekeres Frigyesné szavalattal színesítette az ünnepséget.

Bán Lajos köszöntött Szíjártóházán a nőnapon.

tos költséggel. A készülék lehetővé teszi több szakma (fülorr-gégészet, fogászat, traumatológia) számára is a felhasználást. A berendezés által alkotott képek minősége többszörösen meghaladják a jelenleg is használt röntgenkészülék
pontosságát és érzékenységét.
A direct digitális felvételi/átvilágító berendezés a rendelőintézet legnagyobb értéket
– 72 millió forint – képviselő
beszerzése az ultrahang készülék mellett. A felmérések kapcsán a szakorvosok részéről
merült fel az igény egy röntgen felvételező és átvilágító
készülék beszerzésére a már
meglévő készülék mellé, mivel
röntgen átvilágítóval a rende-

lőintézet még nem rendelkezett.
A lenti tüdőgondozó és a
radiológia sem rendelkezett
átvilágító berendezéssel, amely
a szűrések hatékonyságát, eredményességét fokozná. A tüdőgondozó és a radiológia eszközparkját bővíteni indokolt
volt egy digitális röntgen átvilágító berendezés üzembe állításával.
Az eszközbeszerzések szervesen illeszkednek a kormány
egészségmegőrzési, eszközfejlesztési politikájába. További
fejlesztéseket is tervezünk,
melyek a szemészeti, gyógytorna és fogászati szakrendeléseket érintik majd – mondta
befejezésül dr. Fekete Zoltán.

Petőfi Klub alakult

Jobbról Vigh László országgyűlési képviselő és Horváth
László polgármester.

Az Országgyűlés 2022-23at Petőfi Sándor emlékévvé
nyilvánította a jeles költő születésének 200. évfordulója
tiszteletére. Az emlékévben
kialakítják a Petőfi Klubok
Kárpát-medencei hálózatát, a
két évben 100-100 klub létrehozását tervezik, tisztelegve a
költőóriás emléke előtt.
– A program célja, hogy a
reformkor
szellemiségéhez
méltó kulturális programokat
juttassanak el a településekre
– mondta Lentiben Matyasovszky Margit, a Nemzeti Művelődési Intézet Zala megyei
igazgatója a városi könyvtárban megtartott eseményen.
– Hogyan töltik meg tartalommal a klubok életét?
– Tartalomszolgáltatóként
többek között a Déryné Program, a Filharmónia Magyarország, a Hagyományok Háza,
a Petőfi Irodalmi Múzeum és
a Népfőiskola Alapítvány is
kapcsolódik a klubélethez,
velük szélesítjük a kulturális
kínálatot.

A lenti klub megnyitóján
Vigh László országgyűlési
képviselő elmondta, olyan
településeken hozzák létre a
klubokat, amelyek eddig is
térségük kulturális központjai
voltak, Lenti városát is ide
sorolva.
– A Petőfi Klubok kiváló
lehetőséget adnak arra, hogy
megmutassuk, ami ránk, magyarokra jellemző, nyelvünk,
kultúránk révén – mondta a
képviselő.
Az eseményen Horváth
László polgármester kiemelte,
a kezdeményezés a nyelvünk
ápolására, a nemzeti tudat
erősítésére alkalmas, amely az
oktatás, művelődés alapjait is
tovább erősíti. Az eseményen
Vigh László könyvcsomagot
is ajándékozott a városnak,
amelyet Völgyiné Boa Katalin, a Városi Művelődési Központ igazgatónője és Lapath
Gabriella, a Lenti Városi
Könyvtár intézményvezetője
vett át.
dj
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Mit kívánt a magyar nemzet?
A hagyományoknak megfelelően az Aradi emlékparkban tartotta az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról
szóló megemlékezését Lenti városa. Ünnepi beszédet Horváth
László polgármester mondott.
– A 19. század derekán forrongott Európa, népek akartak
szabadok lenni, lerázni a feudális társadalmi rend bilincseit
egy új, mindenki számára
azonos jogokat biztosító polgári rend kialakítása érdekében
A szabadság és a változás, a
változtatás vágya azokban a
napokban és hónapokban egységgé fogta össze a magyarokat, akik közül a legjobbak
életüket is készek voltak feláldozni a nemzet megújulásáért, felemelkedéséért. A reformkorban az Európát meg-

járt magyar nemesség megértette, hogy új korszak következik és ehhez áldozatot is kell
vállalni. Legjobbjaink vagyonukkal segítették elő a nemzet
felemelkedését és néhány évre
rá már önálló nemzetet, magyar szabadságot akartak és
készek voltak kockáztatni mindent, életüket is, ha kellett.
A polgármester beszédében
hozzátette: Mi, akik most élünk,
büszkén emlékezünk vissza
azokra a 174 évvel ezelőtti
időkre, de az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tartogat útmutatást számunkra is.
– Mit kívánt 1848-ban a
magyar nemzet? Legyen béke,
szabadság és egyetértés. A
béke szó jelentése ma különösen aktuális, amikor határainktól néhány kilométerre zajló

A Vörösmarty iskolások ünnepi műsora.

háború pusztítása elől menekülnek százezrek – hangzottak
a szónok gondolatai.
Az ünnepség folyatásában
a Vörösmarty Általános Iskola

diákjainak műsora következett,
majd az emlékezés virágait helyezték el a 48-as emlékműnél
a résztvevők.
dj

Köszöntötték a hölgyeket Tőzike Fesztivál Lentiben

Március 8-án, a Nemzetközi Nőnap alkalmával
Lovásziban,
az
Olajbányász Nyugdíjas Klub férfi
tagjai készültek meglepetéssel
– árulta el Rónási Mária
klubtag.
– Jordanics Gábor klubtag,
szervező köszöntött bennünket, majd Kovács Ferenc polgármester osztotta meg velünk gondolatait. Ezek után
Tájcsnek Károlytól hallgathattunk meg egy Kosztolányi
verset.

A tájékoztatóból kiderült,
hogy a klub férfi tagjai egy
dalcsokorral léptek fel.
– Képzeletben sétáltunk a
Stefánián, felmentünk a János-hegyre, ha megéheztünk
egy óbudai kiskocsmában ebédeltünk túrós csuszát és kadarkával öblítettük le a finom
falatokat – tette hozzá mosolyogva Rónási Mária. – Természetesen virággal is kedveskedtek nekünk, a vacsora
felszolgálása után pedig táncmulatság következett.

A gasztro udvarban megtartott eseményen kulturális műsor,
kézműves kirakodó vásár, szabadtéri környezetismeret óra,
egészséges ételek kóstolója és tíz kilométeres erdei túra is várta
az érdeklődőket a Kerka patak mentén a lentiszombathelyi városrész felé.
A megnyitóján Horváth László, a város polgármestere
tájékoztatott a programról, melynek keretében a fesztivál megrendezésre került.
– Egy magyar-horvát kulturális és turisztikai együttműködési program keretében kerül sor a rendezvényre, Lenti partnere ebben a horvátországi Muraszerdahely. A program célja,
hogy a létrejövő közös turisztikai stratégia, turisztikai promóciós és kommunikációs terv, kulturális rendezvények a kifejlesztett eszköztárral együtt biztosítsák és támogassák az együttműködést. Arra törekszünk, hogy a határtérség kulturális közösségei körében hosszú távon is hatékony és fenntartható
partnerség alakuljon ki.

Hirdetésszervezõket

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

A túrára több mint 40-en indultak el.
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A fehérborok voltak többségben Rédicsen
Március elején tartotta hagyományos borbírálatát a rédicsi kertbarátkör.
A járványhelyzet okozta
szigorítások után újra vacsorával egybekötve rendezték meg
a bírálatot. A rédicsiek mellett
lenti és dobronaki gazdák is
neveztek boraikkal.
Gaál Károly, a kertbarátkör
elnökétől megtudtuk, hogy 53
minta érkezett a bírálatra, közülük 18 volt vegyes fehér, a
több pedig fajtabor. Végül 11
gazda nyert arany, 22 ezüst,
10-10 pedig bronz minősítést,
illetve oklevelet. Hozzátette: a

száraz idő ellenére jó évjárat a
tavalyi, kisebb lett a mennyiség, ám jobb a minőség.
Áprily-Kovács Krisztina zsűrielnök az értékelés során elmondta, hogy savasak a borok,
mert már hazánkban is egyre
szélsőségesebb az éghajlat és
nem lehet felkészülni az időjárás változásaira. Tavaly a nyár első két napjában meleg volt, viszont augusztusban nagyon kevés volt a napsütés, éppen akkor,
amikor a szőlő érett, ezért erősek
maradtak a savak, nem égtek el.
A falu borát is megválasztották a gazdák. Ez alkalom-

Rovarhotelek készültek Pákán

A rédicsi aranyérmes gazdák, b-j: Bíró Károly, Györkös József, Varga Zoltán, Nagy Teo, Szabó József, Kalamár Gábor.

mal Varga Zoltán Irsai Olivér
szőlőből készített bora nyerte
el a címet. A gazda nem a szőlőhegyen, hanem a család kertjében gondoz szőlőt.
Elmondta, hogy nagyon
kedveli ezt a fajtát bor és pálinka formájában is, környéken

is ritka, de mindenkinek ajánlja, a tavalyi kifejezetten jó minőségű bor lett. Bízik benne,
hogy idén bőségesebb termést
ad, mint tavaly, amikor a szárazság miatt kevesebb volt a lé
a szemekben. És talán pálinkát
is készíthet belőle.

Szilvágyiak Szlovéniában
Fotó: Fülöp Veronika
Hasznos és vidám program szerveződött.

Pákán a helyi természetbarát klub szervezésében az IKSZT
épületében rovarhotel készítő foglalkozást tartottak nemrég. Az
esemény apropóját a március 10-én esedékes Beporzók napja
adta, ezzel is felhívva a figyelmet ezen apró, de annál fontosabb barátainkra.
A szervezőktől megtudtuk, hogy a vidám hangulatú programon minden korosztály képviseltette magát, ahol a résztvevők
előre elkészített fa vázakkal dolgozhattak, melyet különböző
természetes anyagokkal, papírszármazékokkal töltöttek fel, került bele toboz, fakéreg, száraz gallyak, szalma, apró termések,
gesztenye, forgács, faapríték, kenderkóc. Az elkészült hotelekhez mindenki kapott egy kis laminált információs anyagot is a
„lakhelyet” hasznosító beporzókkal kapcsolatban, illetve ötleteket is a kihelyezésnél legideálisabb helyszín kiválasztásában.
Az elkészült rovarhotelek igen változatos szerepet tölthetnek be kertünk ökoszisztémájában. Egyes élőlények átmeneti
szállásként, telelésre, fészekrakásra használják, vagy a benne
elhelyezett alkotóelemeket tápanyagként hasznosítják. Egy ismeretlen szerző gondolata is elhangzott a foglalkozáson, miszerint: „Ha kipusztulnak a méhek, azt az emberiség legfeljebb
négy évvel éli túl”.
A tavaszt közeledtét kihasználva a klub két gyalogos túrával vág bele a következő mozgalmasra tervezett időszakba,
mely eseményekre minden érdeklődőt örömmel várnak!

Március 14.-én 50 fővel
egynapos autóbuszos kiránduláson vettünk részt Szlovéniában Szilvágy Önkormányzata által az elmúlt évben a
testvértelepülési kapcsolataink
ápolására nyert támogatásból.
Ljubljanában megnéztük a
várat, a régi belvárost, a hármas hidat. A Júlia-Alpokban
festői környezetben, hegyek-

Útban a szigetre.

kel, erdővel körülvett Bledben
a várat, a Bledi-tavon lévő
szigeten, – ahova csónakokkal
mentünk. A 99 lépcsőfok
megmászása után a barokk
stílusban épült Szűz Mária
búcsújáró templom közepén
megkongattuk a harangot,
hogy kívánságunk teljesüljön.
Péntek Katalin
polgármester
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Adomány az ukrajnai menekülteknek
Összesen egy tonna mennyiségű tartós élelmiszer, higiéniás termékek, plédek, gyógyszer gyűlt össze a Vöröskereszt lenti és térségi szervezeteinek felhívására. Az adományokat nemrég a zalaegerszegi gyűjtőpontra szállították.
Az adományokat Lenti és a
környékbeli települések lakói,

vállalkozói, valamint Iklódbördőce és Hernyék önkormányzata, továbbá a Vöröskereszt
csesztregi, pákai, ortaházai,
tormaföldei és zalabaksai, illetve a lenti bölcsőde szervezetei gyűjtötték.
– Jelentős mennyiségű felajánlás érkezett, sikerült megoldani a fuvart is Kiss Tamás,

Összefűzték programjaikat a szépkorúak
A Bethlen Gábor Alap támogatásával tudta megvalósítani első hagyományőrző
disznóvágását a Lenti Szépkorúak Civil Szervezete.
– Összefűztük programjainkat erre az alkalomra,
ugyanis első nap feldogozzuk
az állatot, második nap pedig
egy disznótoros ebédre várjuk
a tagságot. Farsangi és nőnapi
találkozó is lesz ez egyben.
Ne egy vacsora után, sötétben menjenek haza tagjaink.
Ugyanezen a találkozón külön

is megköszönjük állandó segítőink munkáját, emléklapot
adunk át nekik önzetlen támogatásukért – mondta Barta
Ödönné vezető.
Megtudtuk, hogy a disznóvágás ötletét más egyesületek
sikeres programjaiból merítették, a fel nem használt alapanyagok pedig a fagyasztóba kerülnek és egy következő klubdélutánon készítenek
belőle finomságokat a szervezők.
dj

Pörzsölik a disznót, balról Barta Ödönné, a szervezet vezetője.

Simon Istvánné és segítői rakodták autóra az adományokat.

a Lenti Gyógyfürdő Úszóklub
edzője, illetve a lenti NémethFa Kft. segítségével. Köszönöm minden érintettnek és az
önkénteseknek is az együttműködést, utóbbiak az adományok átvételét, szállításra előkészítését végezték el – tudtuk
meg Simon Istvánnétól, a lenti
alapszervezet vezetőjétől, aki
azt is elmondta, hogy nagy segítséget nyújtott Harmath Tamás civil segítő Lentiből, aki
már a háború első napjaiban
videofelhívást tett közzé a közösségi oldalon, melyben tájékoztatta ismerőseit a vöröskeresztes gyűjtésről. Az akciója

eredményes volt, többen tőle
értesültek erről.
A gyűjtés folytatódik, elsősorban élelmiszerre van szükség, továbbra is lehet adományozni kisebb kiszerelésű üdítőitalokat, ásványvizet, csokoládét, konzervet, kekszet, illetve higiéniás termékeket, törölközőt, plédet. Lentiben a
Vöröskereszt adománypontján
hétköznap 8 és 16 óra között
fogadják a felajánlásokat, ettől
eltérő időpontban pedig előzetes telefonos egyeztetés után,
illetve önkéntesek is jelentkezhetnek, akik az adományok
átvételénél segítenek.
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Hármas ünnep Lovásziban
A felújított óvoda, a közpark és a megújult Olajbányász Művelődési Ház átadási
ünnepségét tartották minap Lovásziban. Kovács Ferenc polgármester érdeklődésünkre elmondta, az óvodánál régi tervük valósult meg a korszerűsítéssel, a közpark egy elhagyatott, a falu központjához
közeli területen lett kialakítva,
a művelődési ház „hosszúterme” pedig kisebb rendezvények és kiállítások megtartását
teszik lehetővé.
– Az óvoda 85 milliós keretösszege a Magyar Falu
Programból, valamint a Belügyminisztérium támogatásából állt, a közpark egy romos
terület helyén került kialakításra, ez közel 4,7 millió forintból lett megvalósítva, a
művelődési házban belső tereket újítottunk fel 6 milliós
támogatásból. Itt a kiszolgáló
helyiségek, mosdók, illetve a

helyiek által „hosszúteremnek” hívott emeleti blokk kapott felújítást, új parkettaburkolatot, festést.
– Az említett közpark milyen funkciót tölt majd be a
településen?
– A pihenést szolgálja, családos anyukák a séta, bolti bevásárlás után ülhetnek le a kialakított padon és a jövőben parkosításra is sor kerül ugyanitt.
Az óvodai felújításról Tótiván Katalinnal, az intézmény
vezetőjével beszélgettünk:
– Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy az óvoda felújításra került, sikeres volt az
önkormányzat pályázata. Már
birtokba is vettük az épületet
(a megnyitón Kovács Ferenc
külön megköszönte a Bene
Nándor vezette tornyiszentmiklósi önkormányzat segítségét, hogy a munkálatok idejére
fogadták a lovászi óvodásokat)
dekoráljuk, barátságossá tesszük

Balról Kovács Ferenc, Cseresnyés Péter, Tótiván Katalin,
Hordós Krisztina, a kivitelező cég LE-KO Kft. vezetője és Bene
Csaba, a megyei közgyűlés alelnöke.

a helyiségeket és természetesen további terveink is vannak
egyéb fejlesztéseket illetően.
Az ünnepélyes átadássorozat vendége volt Cseresnyés
Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, aki

arról beszélt az ünnepen,
mennyire fontos, hogy felelős
kormány dönthessen a falvak
életéről, a jövőjükről, a beindított fejlesztések folytatásáról.
dj

Cél a túlterheltség enyhítése
Energiatároló rendszer építésére pályázik Lenti az Interreg
Central Europe 2021–2027 program keretében. Erről önkormányzati ülésen határoztak a képviselők nemrég.
A projekt célja, hogy az elektromos hálózat túlterheltségének enyhítésére olyan módszereket alakítsanak ki, melyek
mérséklik a csúcsidőszakban a hálózati energiafelvételt. Lenti a
tervek szerint olyan nagy értékű eszközöket tud vásárolni,
amelyek lehetővé teszik a lentiszombathelyi városrészben már
kialakított energiapark további bővítését.
A bemutató területet intelligens energiagazdálkodási rendszer vezérli majd. A projekt 2023 és 2025 között valósul meg
várhatóan, a Lentire eső támogatás mintegy 200 ezer euró, 5
százalék önrésszel.

Lenti
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Hídfelújításokkal folytatódik az útrekonstrukció
Tovább folytatódik a Lenti
felé vezető 75-ös számú út
felújítása, most a bevezető –
Mumor városrész utáni – két
híd kerül felújításra – hangzott el a témában tartott sajtótájékoztatón a beruházó, a
Magyar Közút Zrt. megyei igazgatójától, Mórocz Józseftől.
– A 700 millió forintos
keretösszegből az úgynevezett
Kerka 2. számú ártéri hídnak,
valamint a Malom-patak hídjának felújítása történik meg,
úgy is fogalmazhatnék teljesen új hidakat adunk át a közlekedőknek.
A sajtótájékoztatón jelen
volt Vigh László országgyűlési képviselő, aki arra emlékeztetett, hogy korábban Bak
és Nova térségében is sor került egy-egy szakasz rendbetételére, legutóbb a Lenti bevezető szakaszon megújult a
Kerka-patak felett átívelő híd,
most pedig további két műtárgy következik a beruházások sorában. Hangsúlyt kapott, hogy félpályás útlezárások alkalmazásával történik a
felújítás, mindenképpen szükség lesz az itt közlekedők
türelmére, megértésére. Az
úttal párhuzamosan futó kerékpárúton a biciklisek közlekedését a munkálatok nem
akadályozzák. A kivitelezés
áprilisban kezdődik és várhatóan októberre fejeződik be.
Horváth László polgármester örömét fejezte ki a
beruházás kapcsán. Elmondta,
egy nagyon fontos útszakasz
újul meg, amely része a városközponton át egészen a
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volt fűüzemig, a várost átszelő
Kossuth út megújulásának.
– Nagyon jelentős beruházásról van szó, amely bruttó
értékben meghaladja az 1 milliárd forintot – mondta a polgármester. – A napi többezres
járműforgalom figyelembevételével, jelzőlámpás forgalomirányítással és félpályás útlezárással kell majd közlekedni ezen a
szakaszon, kérjük mindenki figyelmét és türelmét az áthaladás idejének hosszabbodása
miatt.
dj

Elhasználódott pillérek.

