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Gosztola,

Gosztola Gyöngye

Gosztola,

Gosztola Gyöngye

Ünnepélyes keretek között
adták át a közelmúltban a
Csesztregen átvezető felújított
útszakaszt, melynek jelentősé-
géről polgár-Czupi Magdolna
mester a következőket mond-
ta el:

– A falun átvezető Lenti-
Bajánsenye útvonal csesztregi
szakaszának felújítása igen
nagy lépés a település életében.
Közel két kilométeres útsza-
kaszról beszélünk, egy szaka-
szon zárt rendszerű csapadék-
elvezetés lett kialakítva, amely
hozzájárul a rendezetett tele-
püléskép kialakításához, to-
vábbá az iparterületünk busz-

Nagy lépés Csesztreg életében

Ünnepélyes szalagátvágás a kialakítandó buszforduló közelé-
ben. Balról Vigh László képviselő, Czupi Magdolna polgár-
mester és Mórocz József, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. zalai
vezetője.

forduló, parkoló rendsze-
rének kialakítása is megkez-
dődött.

– Hogyan illeszkedik ez a
nagy volumenű beruházás az
egyébként is rendezett faluké-
pet mutató Csesztreg további
fejlesztéseihez?

– Első lépésnek is nevez-
hetném, hiszen a már említett
két ipari cégünknél is kiépí-
tésre kerültek azok a csatla-
kozási pontok, amelyek az itt
ugyancsak állami beruházás-
ból létesülő autóbuszmegálló
és forduló megépítésének elő-
feltételei voltak.

„Negyven év képekben” címmel fotós kiál-Kovács Zoltán
lítás megnyitójával kezdődött a Magyar Kultúra Nap-Lentiben
ja alkalmából tartott megemlékezés.

– Két fő szempont alapján válogattuk ki a képeket. Az egyik
az általam a városról és intézményeiről készített fotók be-
mutatása, amelyek különlegessége, hogy néhányat a templom
tetejéről készítettem. Vannak folyamatjellegű fotók is, amelyek
adott esetben harminc év alatt készültek el és például három
fotóban ábrázolják a művelődési központ 1973-as megépítését,
láthatjuk az épületet a várossá avatás időszakában, majd a
2012-es sokadik felújítás is megörökítésre került. A tárlókban
látható felvételek a Települési Értéktárunk gyűjteményét képe-
zik, a város intézményeit ábrázolják 1979-ben a várossá avatás
időszakában.

A Magyar Kultúra Napja

Színpadon a Kerka Tánccsoport.
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– Bizonyára részesei lesz-
nek az induló Faluprogram-
nak is, amely a település saját
útjainak felújítását tartal-
mazza.

– Ötezer fő lakosságszám
alatti település vagyunk, így
kedvezményezettjei lehetünk
a Magyar Faluprogramnak,
várjuk a kiírásokat, hiszen
van felújításra váró belső
önkormányzati utunk.

Az eseményen jelen volt
Vigh László országgyűlési
képviselő, aki tájékozató-
jában kiemelte, a megyé-
re ötmilliárd forint támoga-
tás jutott útfelújításra az

országos támogatási ösz-
szegből:

– Hatszázmillió forintba
került a csesztregi beruházás,
szinte városias komfortérzetet
nyújt a felújított útszakasz
összképe. A felújítás termé-
szetesen nem áll meg, két
nagy munkáltató is van a
faluban, azt szoktuk mondani,
több a munkahely itt, mint
ahány fő lakik a településen
és a buszokkal érkezők biz-
tonságos le -és felszállását
fogja biztosítani a kialakításra
kerülő megálló és parkoló-
hangsúlyozta érdeklődésünkre
a miniszteri biztos.
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Nagy lépés Csesztreg életében

Fórummal egybekötött előadássorozatot indított a napokban
a közösen aLenti és Térsége Polgárőr Egyesület Lenti Rendőr-
kapitánysággal. A Lenti városrészeiben tartandó bűnmegelőzési
program első állomása városrész volt, aholBárszentmihályfa
Kiss Tamás képviselő a következőképp fogadta a polgárőrök
kezdeményezését:

– Nagyon örültem a megkeresésnek, hiszen itt még falurend-
szerben működnek a dolgok, magas az idősebb lakosság száma,
és sok az egyedülálló, akik egymás segítségére számíthatnak.
Ahogy figyeltem, fiatalabbak is részt vettek a fórumon, nem árt,
ha ők is tisztában vannak a megelőzés fontosságával és tovább is
tudják adni az elhangzottakat.

Szabó Gábor egyesületi elnök az alábbiakban foglalta össze a
fórumokkal eltervezett céljaikat:

A napilapok szinte minden alkalommal beszámolnak olyan
bűnesetekről, amikor idős emberek hiszékenységével, bizal-
mával visszaélve követnek el ellenük bűncselekményeket, ami
legtöbbször az értékeik, pénzük megszerzésével jár. Az Országos
Polgárőr Szövetség akciójához csatlakozva indítottuk el fóru-
munkat, előadássorozatunkat „Tiszteletet az éveknek” - bizton-
ságot az időseknek címmel, ahol az idős emberekre fókuszálunk,
tájékoztatva őket milyen módszerekkel próbálják meg a
bűnelkövetők megfosztani őket pénzüktől, értékeiktől.

– Amúgy is odafigyelnek a városrészben élőkre, hiszen járő-
rözéseik ezeken a helyszíneken is folynak.

Fókuszban az idősek biztonsága

– Valóban a rendőrséggel közösen és önálló szolgálatok útján
is végezzük heti szinten, több alkalommal éjjel-nappal, ellen-
őrzéseinket, külön odafigyelve az utazó bűnözőkre, vagyon-
védelemre és egyéb elkövetési módokra.

A fórumon elhangzott, még mindig vannak sajnos, akik be-
dőlnek a trükkös elkövetőknek, akik például bajban lévő uno-
kaként, telefonon bemutatkozva kérnek álsegítséget, pénzt és a
szimulált problémánál nem gondol a felhívott fél az óvatosságra.
Máskor egyszerűen hivatali munkatársként bemutatkozva, vagy
pénzváltás módszerével kéretőznek be az idős emberek otthoná-
ba. Több esetben előfordult – legutóbb a Posta jelezte –, hogy a
nevükben adatokat kérhetnek Interneten keresztül, amely szintén
további visszaélésekre adhat lehetőséget.

A programsorozat a következő hetekben a többi, Mumor,
Lentiszombathely, Máhomfa és Lentikápolna városrészeket is
érinti majd.

D.J.

Beszélgetésre is volt lehetőség: Minorics Sándorné, Balta
Miklósné helyi lakosok Lőricz Zsolt titkár, Szabó Gábor elnök
és Kósi József r. zászlós körzeti megbízott társaságában.

A kiállítást Horváth Lász-
ló polgármester ajánlotta az
érdeklődők figyelmébe, majd
a 196 évvel ezelőtt íródott
Himnusz méltatásával folytat-
ta gondolatait:

– Ez az ünnep nem mérhe-
tő valamely történelmi ese-

mény évfordulójához, de még-
is nagyon lényeges szá-
munkra, hiszen ezen a napon
kultúránk teljes egészére fi-
gyelünk és rendezvények, ki-
állítások egész sora emlékez-
tet bennünket múltunkra, év-
ezredes gyökereinkre.

Az ünnepség „Magyarnak
lenni…” címmel a színházte-
remben szín-Kautzky Armand
művész és Udvarhelyi Bog-
lárka énekművész előadásá-
val folytatódott. A James
Bond magyar hangjaként is
ismert színész a következő-
képp mutatta be a kultúra nap-
jára készített összeállításukat:

– Ünnepcentrikus ember
vagyok, de a Magyar Kultúra
Napja és a Költészet Napja
megkülönböztetett fontosság-
gal bír az életemben. A ma-
gyar kultúra kincseit igyek-
szünk bemutatni és a haza-
fiasság érzelmeit is előtérbe
helyezzük a művek által. Elő-
adunk operettet, megzenésített
verseket, prózarészletet, így
reményeink szerint szemel-
vényt tudunk adni abból, mi-
lyen gazdag is a magyar kul-
túrkincs.

A Magyar Kultúra Napja

Horváth László polgármes-
ter méltatta az ünnep jelentő-
ségét.

Felújították a falun átvezető utat
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A 2019. január 31-i ülésén tájékoz-Zala Megyei Közgyűlés
tató hangzott el a működé-Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.
séről. erdőgazdálkodási főmérnök kiemelte, hogyVáradi József
társaságuk állami tulajdonú területek vagyonkezelőjeként meg-
valósítja a fenntartható erdőgazdálkodás minden elemét úgy,
hogy érvényesíti a természet- és környezetvédelmi szemponto-
kat, nyereséges gazdálkodási tevékenységen keresztül messze-
menőkig igazodik a közjó szolgálatához. Elhangzott, hogy ki-
emelten kezelik a közjóléti feladatokat, melyek egyik fő színtere
Zala Kis-Balaton Balatonmegye, ahol a és a környéke tartozik
hozzájuk. Ezen a területen az elmúlt években is számos fejlesz-
tést valósítottak meg, több kilátót építettek vagy újítottak fel, lét-
rehozták a , s további pályázatok révénFestetics Imre Állatparkot
kívánják megvalósítani a bemutatását, illetve aFestetics örökség
„Balaton madártávlatból” című projekt által újabb turisztikai
attrakció fejlesztéseket kívánnak megvalósítani a Keszthelyi-
hegység térségében, melyekhez kérte a Zala Megyei Közgyűlés
támogatását és együttműködését.

A testület rendeletet alkotott a Zala Megyei Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről, melynek bevételi és kiadási főössze-
ge 724 027 000 Ft.

Elfogadásra került a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynök-
ség Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve, valamint az
idei évre vonatkozó összesített közbeszerzési terv.

A grémium jóváhagyta a magyar-magyar kapcsolatok ápolá-
sát és fejlesztését célzó együttműködések támogatását szolgáló
Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott „A végvidék nem alkuszik”
című pályázatot, melyben a megyei önkormányzat partnere
Kovászna Megye Tanácsa lesz, középpontjában pedig a két tér-
ség, Zala és , határrégiós adottságaiból eredő fejlesz-Háromszék

tési lehetőségeinek, jó gyakorlatainak megismerése és átadása
áll, különös tekintettel a korábban elzárt területeken fekvő ob-
jektumok, történelmi emlékhelyek hasznosítási lehetőségeire.

Ezt követően pedig részletes tájékoztatást kaptak a képvise-
lők a által 2018-ban végzettZala Megyei Önkormányzati Hivatal
feladatokról, melyek között a testületi munkához kapcsolódó te-
vékenységek mellett jelentős arányt képviseltek a pályázatokkal kap-
csolatos térségfejlesztési és pénzügyi tevékenységek. (Forrás:
Zala Megyei Közgyűlés)

Számos kérdésben született döntés a közgyűlésen. Balról
Pácsonyi Imre, Bene Csaba alelnökök, dr. Pál Attila elnök és
dr. Mester László főjegyző.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

A fenntartható erdőgazdálkodás fontossága
Ülést tartott a Zala Megyei Közgyűlés

Verses, zenés esttel várta a
tagságot a közelmúltban a Lo-
vászi Olajbányász Nyugdíjas
Klub. A Magyar Kultúra Nap-
ja alkalmából tartott progra-
mon először el-Tóth Károlyné
nök köszöntötte a résztvevő-
ket, majd külön gratulált és vi-
rágcsokorral köszöntötte Káro-
lyfi Zsófia festőművészt, aki a

megyei Príma Primissima kitün-
tetésben részesült nemrég.

– Egy zalai versemet hoz-
tam a mai alkalomra, abból az
apropóból, hogy egy zalai befoga-
dott embernek érzem magam…
Kérdezem a fákat, elmúlt már
több mint hatvanhat év/életem
végül révbe ért?/Mint egy té-
kozló leány, újra Zalába bújva

élem át/az eltűnt ifjúság il-
latát…– hangzott Károlyfi Zsó-
fia költeményének első versszaka.

Az ünnepi alkalom másik
meghívott vendége Molnár Gá-
bor lenti költő volt, akit először
arról kérdeztünk, milyen szem-
pontok alapján válogatta ki az
esten bemutatásra került verseit:

– Átfogó képet szerettem vol-
na adni költészetemből, ezért az
indító versek a legfrissebb köl-
teményeim voltak, melyek itt kap-
tak először publicitást. A Pannon
Tükör folyóirat mindemellett fo-
lyamatosan közli a verseimet,
de kötet formájában még nem
ismertek. A következő szakasz-
ban a hitvallásomat tükröző ver-
sekből válogattam, visszautal-
tam a múltra is, honnan indult

irodalmi tevékenységem, meg-
említve tíz éve megjelent ön-
álló kötetemet.

– Milyen fázisban van most
a költészeted?

– Alkotás szempontjából egy
meddőbb szakaszt élek meg,
de ez nem jelenti azt, hogy nem
foglalkoztat a verselés, egy éré-
si fázisban, újabb életszakasz-
ban vagyok, jelenleg együtt élek
a múzsámmal és tulajdonkép-
pen, ha nem túlzó a kifejezés,
a költészetet most megélem és
nem írom…

A verseket ,Dányi József
az Utassy Versmondó Kör tag-
ja tolmácsolta a közönségnek,
majd előadó „Da-Farkas Tibor
lok szárnyán” műsora zárta a
lovászi programot.

„A költészetet most megélem…”

Nagy sikere volt a verses, zenés estnek.

HarmonikÁcs Együttes magyar nóta műsora!!!
Kívánságra „házhoz megyünk”.

Érdeklődni: Ács László, Hagyárosbörönd, Fő út 37.
Telefon: 06 - 20 - 336 5202

E-mail: kocsishuszonhat@freemail.hu
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Az folyamatos fejlesztést hajt végre a hálózatán. Ae-on
munkák biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen az
áramszünet. A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük
megértését!

A munkálatok elvégzésének érdekében a 2019. február 15-
én és 16-án hirdetett áramszünet új időpontban,

2019. február 25-én és 26-án
07:30 órától várhatóan 16:30 óráig Lenti Szövetkezet teljes

utcában, Kossuth utca páros oldal 2-6. számok alatt, COOP
ABC, Benu gyógyszertár, M7 Takarékszövetkezet, K&H Bank,
Állatpatika, a Kossuth utcai üzletek páros 2-6-ig lévő terü-
leteken lesz.

Lépjen be online ügyfélszolgálatunkra (www.eon.hu/ugyintezes),
ahol az Üzemszünetek menüpontban tájékozódhat a tervezett
üzemszünetekről, valamint ugyanitt e-mail-es tájékoztatást is
kérhet az Ön fogyasztási helyét érintő tervezett áramszünetekről.

Áramszünet Lentiben

Évértékelő taggyűlését tartotta a közelmúltban a Lenti Civil
Nyugdíjas Klub. Császár DezsőKérésünkre , a klub elnöke a kö-
vetkezőképp értékelte megvalósított programjaikat:

– Nagyon eredményes évet zárt a klubunk, saját programként
16 eseményt tartottunk meg, ahol a klubtagság mintegy 90
százalékos részvételt produkált. Ezek a programok egyrészt a jól

Programokban gazdag évet zártak
bevált rendezvényeink, amelyeket korábbi években alapoztunk
meg. Ilyen volt a farsang, a nőnap, a férfi nap, különböző isme-
retterjesztő előadások és a karácsonyi műsor. Igyekeztünk új
programokat is felvenni a listánkra, szerencsés módon több
olyant is sikerült megszerveznünk, amely a mozgással, egész-
séggel kapcsolatos. Megalakítottuk a Gyalogló Idősek Klubját,
azonnal öt ilyen túránk is volt, továbbá az Iszkiri Futóklub aján-
lását is elfogadtuk, így rendezvényeiken folyamatosan szerepel
nyugdíjas táv.

– Komplex programot szerveztek az Idősek hete, hónapja
alkalmából!

– Valóban, klubunk az egyik fő szervezője az Idősek hó-
napjának, amely egynapos rendezvényből nőtte ki magát, immár
regionális programsorozattá. Megszólítottuk a város nyugdíjasait
is, ezeken az eseményeken és tovább folytattuk kapcsolataink
ápolását a lovászi és csesztregi klubokkal.

– Milyen terveik vannak az idén?
– A jól bevált programjainkat természetesen tovább folytat-

juk. Még tavaly kiírásra került egy pályázat, amely a gyalogló
idősklubokat támogatja, jelenleg elbírálás alatt van, ha kedvező
lesz, akkor havonta lesz egy-egy gyalogló túránk. Legközelebbi
programunk pedig a város 40 évfordulója tiszteletére szer-
vezendő helytörténeti vetélkedőnk, amely február végén kerül
megtartásra – hangzott Császár Dezső tájékoztatásában.

Császár Dezső tartott évértékelőt.

Még 2018-ban adta be szo-
ciális tűzifa támogatásra pá-
lyázatát a Pákai Önkormányzat
és a megpályázott 160 m szo-3

ciális tűzifára mennyiségből
108 m -t sikerült elnyerniük,3

tudtuk meg pol-Lukács Tibor
gármester tájékoztatójából.

– Később aztán még 22 m3

kompenzációs támogatással si-
került kiegészítenünk az eredeti
mennyiséget, amely már köze-
lebb állt a terveinkhez – avat

Szociális tűzifa rászorulóknak
további részletekbe a polgár-
mester. – Az utóbbi mennyi-
séget a Zalaerdőtől vásárol-
tuk meg 1000 Ft-os köbmé-
ter áron.

– Ki jogosultak a támo-
gatásra?

– Először is ideszállíttattuk
a tűzifát, innen mérjük ki a rá-
szoruló családoknak, általában
1 m lesz családonként a ki-3

szállított mennyiség. Azok kap-
hatnak, akik aktív korúak, vagy

időskori járadékban részesül-
nek, a település lakhatási tá-
mogatásának kedvezményezett-
jei, de azok is, akik rendszeres
gyermekvédelemi segélyt kap-
nak, ápolási díjra jogosultak,
vagy egyedül élő nyugdíjasok,
illetve közfoglalkoztatottak,

akiknek átmenetileg rendkívüli
helyzet állt be családjukban
(ilyen élethelyzet a betegség,
munkanélküliség, haláleset, csa-
ládi állapot megváltozása) –
zárta tájékoztatóját Lukács
Tibor.
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Előkészítve a kiosztandó tűzifa.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Lenti és Vidéke

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

Hirde
ssen

nálu
nk !
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Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester

fogadóórájára a 92/553-912-es telefonszámon lehet jelentkezni.

Önkormányzati képviselők fogadóórái:
Árkovicsné Pezzetta Claudia

2019. február 6-án (szerdán) 10.00-11.00 óráig,
Gáspár Lívia

2019. február 6-án (szerdán) 13.00-14.00 óráig,
Vatali Ferenc

2019. február 6-án (szerdán) 16.00-17.00 óráig,
Ferenczi Róbert

2019. február 11-én (hétfőn) 9.00-10.00 óráig,
Héra József

2019. február 11-én (hétfőn) 9.00-10.00 óráig,
Dr. Fekete Zoltán

2019. február 12-én (kedden) 15.00-16.00 óráig.
Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem

Városrészekben tartandó fogadóórák:
Kiss Tamás

2019. február 4-én (hétfőn) 19.00-20.00 óráig a bárszentmihályfai
kultúrházban,
Gáspár Lívia

2019. február 6-án (szerdán) 15.00-16.00 óráig a lentiszombathelyi
kultúrházban,
Gáspár Lívia

2019. február 6-án (szerdán) 16.00-17.00 óráig a
máhomfai kultúrházban,

Vatali Ferenc
2019. február 6-án (szerdán) 17.15-18.15 óráig a

lentikápolnai kultúrházban,
Ferenczi Róbert 2019. február 11-én (hétfőn) 10.00–11.00 óráig a

mumori kultúrházban
fogadják az érintett városrész lakóit.

Fogadóórák Lentiben

Zalalövő Nova Zalatár-, és
nok még 2016-ban beadott,
sikeresen elbírált pályázatairól
tartott sajtótájékoztatót Vigh
László országgyűlési képvise-
lő, miniszteri biztos. A három
település mintegy 336 millió
forintot kapott a Terület- és
Településfejlesztési Operatív
Programból.

Nova a TOP 3.1.1-15 Fenn-
tartható települési közlekedés-
fejlesztés című pályázat ke-
retén belül 114.112.104 forint
100%-ban vissza nem téríten-
dő támogatásban részesült,
amelyből a Nova-Zágorhida
között 1198 méter hosszú ke-
rékpárút építésére, valamint a
buszöblök leromlott burkolatai
és a buszváró szigetek körüli
szegélyek kerülnek felújí-
tásra. Ezenkívül a TOP 4.1.1-
15 Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése cí-
mű pályázat keretén belül
43.474.686 forint 100%-ban
vissza nem térítendő támoga-

Nova sikeres pályázatai
Három település közös tájékoztatója

tásban részesült, melyből a
novai egészségház, valamint a
helyi szolgálati lakás kerül
felújításra.

Zalatárnokon a római kato-
likus egyházközség, a Deák-
családhoz köthető épületek
felújítására és a hozzá kapcso-
lódó tevékenységek megvaló-
sítására nyújtotta be a TOP
1.2.1-15 Társadalmi és kör-
nyezeti szempontból fenntart-
ható turizmusfejlesztés című
pályázatát és 89.932.957 forint
100%-ban vissza nem téríten-
dő támogatást nyert el.

Zalalövő Város Önkor-
mányzata a TOP 1.4.1-15 A
foglalkoztatás és az életminő-
ség javítás családbarát, mun-
kába állást segítő intézmé-
nyek, közszolgáltatások fej-
lesztésével című pályázat ke-
retén belül 31.011.008 forint
100%-ban vissza nem téríten-
dő támogatást nyert el.

A pályázat keretében 7 fé-
rőhelyet biztosító mini böl-

csőde kialakítása valósulna
meg a működő óvoda épüle-
tében, mely magában foglalja
a bölcsődei csoportszoba, vi-
zesblokk és öltöző, fedett te-
rasz, valamint a korcsoport
igényeinek megfelelő, levá-
lasztott játszóudvar megépí-
tését. A projektnek része a
megújuló energiát hasznosító
berendezés beépítése, illetve
játszótéri és egyéb eszközök
beszerzése is.

Ezenkívül a TOP 4.2.1-15
Szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése című pályázat ke-
retén belül 57.712.039 forint
100%-ban vissza nem téríten-
dő támogatást nyert el Zala-
lövő, melyet a Zalamenti és
Őrségi Szociális Alapszolgál-
tatási Intézmény fejlesztésére,
felújítására tud fordítani.

Kép és szöveg:
Molnár Fanni

Vigh László (balról) és a három polgármester: Lendvai Jenőné
(Nova), Pintér Antal (Zalalövő), Gombos Csaba (Zalatárnok).

Nován évek óta hagyomány, hogy Vince-napon, vagy mint
most is, a hozzá közel álló hétvégén, a szőlősgazdák elláto-
gatnak az Alsó-hegyre.

A község önkormányzata által szervezett programon fel-
idézték a Vince-naphoz kötődő népi hagyományokat, s emellett
sor került szakmai előadásra, illetve szőlőmetszési bemutatóra
is. Mintegy 25 gazda vett részt a programon, akik nagy érdek-
lődéssel figyelték fiatal szakember előadását,Sabján Kitti
illetve szőlőmetszési bemutatóját.

A helyi gazdák kínáltak újbort, de forralt borral is készültek
a hidegre.

A hagyományok felelevenítését és a hasznos szakmai is-
meretek átadását követően egy közösen elköltött ebéden látták
vendégül a résztvevőket.

Vince-napi hagyományok ápolása Nován

Sabján Kitti tartott metszési bemutatót.
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Egészségügyi, oktatási, informatikai és környezetvédelmi té-
májú együttműködésekre törekszik megyével az oroszor-Zala
szági , amely-Hanti-Manysi Autonóm Terület - Jugra kormányzósága
nek delegációja február 5-6-án tartózkodott megyénkben.

Dr. Pál Attila Natalja Koma-, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke a
rov kormányzóval közösen tartott zalaegerszegi sajtótájékoz-
tatón elmondta: 2001 óta elsősorban kulturális és régészeti terü-
leten valósult meg együttműködés a két terület között. Ezt a most
aláírt, két évre szóló cselekvési terv értelmében az egészségügy, az
oktatás, a robotika-informatika területére is szeretnék kiterjesz-
teni. Az oroszországi régió gazdasági szempontból is jelentős kap-
csolat, hiszen például az orosz kőolaj- és földgázbányászat csak-
nem felét adja.

Natalja Komarova, az autonóm terület kormányzója azt mond-
ta: a két régió kapcsolatainak kiterjesztése érdekében a huszon-
két tagú delegációban – amelyet házelnök is fogadottKövér László
a Parlamentben – a politikusok mellett több felsőoktatási in-

tézmény rektora, orvostudományi szakértők és fejlesztési-beru-
házási szakemberek, valamint a finnugor népcsoporthoz tartozó
mintegy 30 ezres hanti és manysi kisebbség képviselői is helyet
kaptak.

A delegáció tagjai Zalaegerszegen felsőoktatási intézmények
vezetőivel és oroszul tanuló gimnazistákkal találkoztak, koszorút
helyeztek el a szovjet katonai temetőben, majd ellátogattak az épü-
lő Zala Zone Járműipari Tesztpályára, valamint a Zala Megyei Szent
Rafael Kórházba is.

Az autonóm terület legnagyobb városa, és a zalai megye-Szurgut
székhely húszéves testvérvárosi kapcsolatának megerősítéséről szó-
ló oklevelet írt alá és pol-Balaicz Zoltán Vagyim Suvalov
gármester.

A zalai látogatás zárónapján, szerdán a keszthelyi Festetics-
kastélyban vettek részt ünnepi programon, majd a Zalavári Tör-
ténelmi Emlékparkban, Cirill és Metód szobránál koszorúztak a
hanti-manysi régió delegációjának tagjai. (Forrás: )MTI, Zalatáj

Az együttműködés kiterjesztésére törekszik Hanti-Manysi és Zala

Az oroszországi delegáció vezetői, balról a második Natalja
Komarova.

A vendéglátó küldöttség, balról: Bene Csaba, a közgyűlés al-
elnöke, Balaicz Zoltán, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott,
dr. Pál Attila, Vigh László országgyűlési képviselő, Pácsonyi
Imre, a közgyűlés alelnöke.

A magyarok ismét hisznek a
jövőjükben, nemzeti egységet
hoztunk létre a család ügyében
– mondta miniszter-Orbán Viktor
elnök február 10-én Budapesten,
a Várkert Bazárban tartott hagyo-
mányos évértékelő beszédében.

Az évértékelő központjában
a családokat segítő új intézke-
dések ismertetése állt. Kitért rá:
olyan Európát akarunk, amely
tiszteletben tartja az országok,
népek saját jövőjéről hozott dön-
téseit és elfogadja, hogy mi, kö-
zép-európaiak a magunk útját
akarjuk járni. Egész Európában
egyre kevesebb gyerek születik,
a nyugatiak erre a bevándor-
lással válaszolnak: „amennyi hi-
ányzik, annyi jöjjön be”, és
akkor rendben vannak a szá-
mok, – magyarázta. Kijelentet-
te: nekünk azonban nem szá-
mok kellenek, hanem magyar
gyerekek, és a bevándorlás fegy-
verletételt jelent.

„Nem számok kellenek, hanem magyar gyerekek”
Orbán Viktor hétpontos csa-

ládvédelmi akciótervet jelen-
tett be, amelyről azt mondta:
„ez a magyarok válasza és nem
a bevándorlás”.

Kifejtette: bevezetik a fiatal
házasok gyermekvállalási támo-
gatását. Minden 40 év alatti nő,
aki első házasságát köti, 10 mil-
lió forint kedvezményes köl-
csönben részesülhet. A törlesz-
tést az első gyermek érkezése-
kor három évre felfüggesztik, a
második gyermek érkezésekor új-
ból három évre felfüggesztik,
és a tőketartozás harmadát nem
kell visszafizetni. Ha harmadik
gyermek is születik, a kölcsön to-
vábbi részét teljes egészében el-
engedik.

Bővítik a csok kedvezményes
hitelét. Jelenleg a kétgyerme-
kes családok 10, a három és több
gyermeket családok 15 millió
forint kamattámogatott kölcsönt
vehetnek igénybe új lakás vá-

sárlására. A jövőben a két- és több-
gyermekes családok a hitelt hasz-
nált lakások vásárlására is fel-
használhatják.

Közölte: eddig a harmadik és
minden további gyermek szüle-
tése esetén egymillió forintot
vállaltak át a nagycsaládosok jel-
záloghiteléből. Most már a má-
sodik gyermek születésekor egy-
millió forintot, a harmadik gyer-
meknél 4 millió forintot, min-
den további gyerek születése-
kor újabb egy-egymillió forin-
tot vállalnak át.

Kitért rá: azok a nők, akik
legalább négy gyermeket szül-
tek és neveltek, életük végéig
mentesülnek az szja fizetése
alól.

Azt is mondta: elindul a
nagycsaládosok autóvásárlási
programja. Legalább hétsze-
mélyes új autó vásárlását tá-
mogatja a kormány: a legalább
három gyermeket nevelő csa-

ládok 2,5 millió forint vissza
nem térítendő támogatást
kapnak.

Orbán Viktor arról is be-
szélt, megvalósítják a teljes böl-
csődei ellátást. Három év alatt
21 ezer új bölcsődei férőhe-
lyet létesítenek. Az év végéig eb-
ből megépítenek 10 ezret, 2020-
ban és 2021-ben pedig továb-
bi 5, illetve 6 ezret. Ez azt je-
lenti, hogy 2022-re minden szü-
lő, ha akarja, bölcsődébe vi-
heti a gyermekét.

Hetedik pontként említet-
te, hogy bevezetik a nagyszü-
lői gyedet, így ha a szülők így
döntenek, a nagyszülők is
gyeden maradhatnak helyettük.

Bejelentette a középisko-
lai nyelvoktatás korszerűsíté-
sét, közölve: minden középis-
kolás a 9. és a 11. tanév nya-
rán kéthetes külföldi nyelv-
tanfolyamon vehet részt a kor-
mány költségén. (Forrás: )MTI
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A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

A Lenti Polgármesteri Hivatal felhívja a városban élő

nyugdíjas pedagógusok figyelmét, hogy a felsőoktatási

intézmények minden évben - kérelem alapján - díszoklevelet

adományoznak azoknak a pedagógusoknak, akik óvónői,

tanítói és/vagy tanár diplomájukat 50 (arany), 60 (gyémánt), 65

(vas) vagy 70 (rubin) évvel ezelőtt szerezték, és akik az oklevél

megszerzésétől számított legalább 30 évet pedagóguspályán

töltöttek.

A díszoklevél iránti kérelmek előterjeszthetők Lenti

Polgármesteri Hivatalban (8960 Lenti, Zrínyi u. 4.), mely a

kérelmek illetékes felsőoktatási intézményekhez való

továbbításában 2019. évben is közreműködik.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2019. február 22.

A kérelemhez csatolni kell:

- önéletrajzot, amely tartalmazza a pedagóguspályán eltöl-

tött minimum 30 éves időtartam leírását,

- a tevékenységet igazoló okmányt (munkakönyvet),

- a képesítést igazoló oklevelet vagy hiteles másolatát,

- az előzőleg már kapott díszoklevelet (amennyiben van),

- kérelem díszoklevél kiállíttatásához

További információ kérhető a Polgármesteri Hivatalban

Farkasné Pál Tündétől, vagy a 0692/553-912-es telefonszámon.

FELHÍVÁS

Magyarország településeinek láthatóvá tétele a szakmánk.

Mondhatnák magukban, milyen butaság ez, hiszen a temp-

lom a téren van, a községházán nemrég voltunk humoresten, az

önkormányzati hivatal pedig az a sárga épület, ott, ni!

A helyieknek teljesen igazuk van, ők mindent tudnak a

falujukról, fényképük is van róla.

Amikor község polgármestere, azzalNova Lendvai Jenőné

a hírrel keresett meg, hogy a testületük megszavazta, legyen

Nova mások számára is látható, még nem tudtuk milyen

barátságos, rendezett községről van szó.

Ma már bárki könnyen meggyőződhet erről, ha megtekinti

és virtuálisan bejárja Nova intézményeit a Google Maps

térképen.

Marika néni
mindent tud
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Az akció a megjelenéstől február 25-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

A megállapodásnak megfe-
lelően az idén a rédicsi Kert-
barát Kör volt a házigazdája a
Nemzetközi Vince-napnak. Az
esemény házigazdája Dénes
Balázs termelő volt, aki Ten-
ke-hegyi birtokán fogadta a
hagyományőrzőket.

Nemzetközi Vince-nap Rédicsen

– A Tenke-hegy a magyar-
szlovén határ mentén helyez-
kedik el, 2004-ben vettem meg
ezt a birtokot, 1500-1600 m

2

területen fekszik, ahol koráb-
ban direkt termő Noha szőlő
volt – mutatta be szőlőterületét
a házigazda. – A régi tőkéket

kivágtuk, jelenleg Zengő és
Pátria fajták vannak, az ebből
készített italom már kétszer
lett Rédics bora.

A hagyományőrző esemé-
nyen egyesületiGaál Károly
elnök köszöntötte a megjelen-
teket, felelevenítve a Vince-
napok történetét:

– A szlovéniai Cuk Borház
a lenti és a rédicsi kertbarát
egyesületek megegyeztek ab-
ban, hogy tovább viszik a pin-
cebejárás hagyományát, kilen-
cedik éve immár, hogy talál-
kozunk ezen a napon.

Dr. Pálfi Dénes kertész-
mérnök érdeklődésünkre a kö-
vetkezőképp beszélt a Vince-
napok történéseiről:

– Eleink sokféleképpen ün-
nepelték ezt a napot, az egyik
a pincejárás, amikor dicse-
kedtek egymásnak boraikkal,
ha arra méltó volt, másrészt

időjóslásra és az az évi termés-
jóslásra is felhasználták ezt a
napot. A minap találkoztam
egy termelővel, aki azt kér-
dezte tőlem, ha felöntött a pin-
céje tetejére egy korsó vizet,
megfigyelve „csordul-e Vince?”
tud-e következtetni a termésre.
Mondtam neki jó lehet a meg-
figyelés, főleg ha Vince-
napon is megismétli!

A szőlővesszőket Tenke-
hegyen esperesTüske József
áldotta meg, majd borral meg-
locsolták a tőkéket, valamint
vesszőt vágtak, hogy azt vízbe
téve a hajtásból következtesse-
nek a terméshozamra. Az ese-
mény nemzetközi jellegét meg-
adva és rendtársaiCuk Lajos
díszes borlovagrend öltözék-
ben vettek részt a programon.

– Nagyon jó a kapcsola-
tunk a rédicsi gazdákkal, évek
óta összejárunk ezekre az ese-
ményekre, jövőre pedig mi is
szívesen látjuk vendégeinket
– jelentette ki a muravidéki gaz-
dák nevében Cuk Lajos borász.

Lapunkat hasonló összejö-
vetelről értesítette Röszler At-
tila Lenti Kertbarátelnök, a
Kör nevében, akik saját tagsá-
guknak külön programot is
tartottak.

– A programunk reggel
kezdődött a Lentihegy lábánál
Puskás Ernő tagtársunk pin-
céjénél. A pincetúrán hat gazda
pincéjét látogattuk meg és kós-
toltuk meg boraikat. Azt ta-
pasztaltuk, hogy az elmúlt évi,
szőlőtermelők számára nem
éppen kedvező időjárás elle-
nére – Lentihegyen jég is volt,
többször is – kiváló borokat
készítettek a gazdák. A hagyo-
mányos szertartás – vesszővá-
gás, szőlő megáldása – Dénes
József birtokán történt. Itt fel-
elevenítettem a Vince-napi ha-
gyományokat, termésjóslást.
Ipacs Bence plébános áldása
után a házigazda megmetszette
az első tőkét, amelyet – és a
torkunkat is – borral locsol-
tunk meg és elfogyasztottuk a
szőlőre felakasztott kolbászt,
szalonnát. A programunk a
Kovács Borházban folytató-
dott közös estebéddel és bor-
kóstolással. A rendezvényen
tagjaink mellett részt vettek a
csentei és a tormaföldei egye-
sületek képviselői is, közel
negyvenen voltunk – hangzott
a tájékoztatóban.

Dr. Pálfi Dénes metszi meg szőlőt.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Egészségügyi beruházás átadása Szentgyörgyvölgyön
2018. január 28.

Szentgyörgyvölgyön új funkciót kapott az elha-
gyott iskolaépület régi része. Hat település egész-
ségügyi alapellátását biztosítja az a beruházás,
melynek alapját egy 2016-os TOP projekt adja. A
kialakított új épületrészben a központi orvosi ren-
delő és a védő-női szolgálat kapott helyet. A 28 mil-
lió forintos pályázati támogatáshoz a település
önerőből közel 9 millió forintot biztosított.

A 2016-os megyei TOP-4.1.1-15ZA1-2016-00023 pályá-
zat keretében 28 millió forint jutott az új orvosi rendelő és
védőnői szolgálat új, korszerű épületbe helyezésére. A
kivitelezési költségek emelkedtek az évek alatt, valamint
szükségessé vált a 12 éve elhagyott, volt iskolaépület
egész tetőzetének bádogozása. Az önkormányzat a
pluszköltségeket saját erőből, részben az egyik – üresen
álló volt – szolgálati lakás értékesítéséből befolyt összeg-
gel, összesen közel 9 millió forinttal egészítette ki. A régi
helyen lévő orvosi rendelőt 1958-ban, 61 éve adták át,
maga az épület azonban a 20. század legelején épült.
Mostanra minden gépészet elöregedett benne, kifűtése
problémás volt, kötelező akadálymentesítésére csak
nagy átalakítással és drágán kerülhetett volna sor. A volt
iskolaépület közösségi célra való hasznosításának első
lépése ez a beruházás, mely hamarosan folytatást kap.

A szentgyörgyvölgyi beruházások sorában kiemelkedő
helyet foglal el a most elkészült orvosi rendelő, hiszen
ezzel a beruházással 6 település kapott új és modern
központi orvosi rendelőt és védőnői szolgálatot.

Az új beruházás átadására 2019. január 26-án került sor.
Az ünnepségen részt vett és beszédet mondott Vigh
László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, dr. Pál
Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke. Megjelentek
továbbá többek között az orvosi körzethez tartozó tele-
pülések polgármesterei, a Csesztregi Közös Önkormány-
zati Hivatal képviselői, a Moravske Toplice MNÖK vezető
tisztségviselői. Az épületet megáldotta Rozgonyi Emőke
református tiszteletes asszony és Páli Zoltán katolikus
plébános. Az ünnepség megvendégeléssel ért véget.

Az új rendelőbe hamarosan költöznek a szolgálatok és
február közepétől már itt fogadják a lakosokat. A projekt a
Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Az ünnepélyes átadás pillanata.

Fotó: Kiss ÁrpádFotó: Kiss Árpád

Horváth Ottó, Zalabaksa
polgármestere javaslatára ke-
restük fel Gyovai Marianna
szervezőt és kérdeztük a kö-
zelmúltban megvalósult pá-
lyázataikról és a tervezett to-
vábbi programokról:

– A Humán-kapacitások
fejlesztése a Lenti járásban
elnevezésű programunkat Len-
ti Város Önkormányzatával
konzorciumi együttműködés-
ben valósítjuk meg, itt a cé-
lunk többek között a tehet-
séggondozás, felzárkóztatás
és például az oktatási, szo-
ciális közszolgáltatásban dol-
gozók képzettségének támo-
gatása.

– Hogyan épültek egymás-
ra a programok?

– Az egészségügyi prog-
ramok között például tartás-
javító, mozgásos játékok,
úszásoktatás, mozgáskoordi-
nációs fejlesztés, környezeti
nevelés szerepelt, tavaly eze-
ket meg is valósítottuk, itt ki-
emelném kompetenciafejlesz-
tő napközis táborunkat, vagy
az óvodai egészséghetünket.
Az idén folytatjuk a prog-
ramot, zeneovi és szakmai
tanulmányút vár a résztvevők-
re. A projektet egyébként kö-
zel 4,4 millió forintból va-
lósítjuk meg.

Megvalósuló pályázatok Zalabaksán
– Milyen programjaik fut-

nak még?
– Ugyancsak Lentivel kö-

zösen, valamint hat térségi
önkormányzat – köztük Zala-
baksa – összefogásával való-
sítjuk meg a helyi közös-
ségeket érintő lehetőségünket,
melynek kiemelt célcsoportja
a hátrányos helyzetű, aktív
korú lakosság, a fiatalkorú
lakosság, továbbá nemzetisé-
gek, etnikumok. A lakosság
összetartó erejét növelő ese-
ményeket, közösségi progra-
mokat, roma kulturális napot,
sportrendezvényeket, önkén-
tes akciókat is szervezünk a
projekt keretein belül, vala-
mint játszóház és klubfog-
lalkozások is elindultak. A
teljesség igénye nélkül meg-
valósítottuk a szépkorúak ta-
lálkozóját, a családi napot,
jelenleg is zajlanak klubfog-
lalkozásaink, pl: játszóház,
mozgásprogramok fiataloknak
és az aktívkorú felnőtt lakos-
ság számára, idősek kreatív
klubja, főzőklub – Szilvágy
helyszínen. A közelgő tavasz-
ra is tervezünk, idősek napja,
önkéntes akció várja az érdek-
lődőket, melyhez várjuk a
csatlakozókat – zárta tájékoz-
tatóját Gyovai Marianna.

dj

Kézműves foglalkozások is várják a gyermekeket.

Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról

100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény

Akció a
Sári Fotónál

Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117

E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com
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Lenti és Vidéke

Magánvállalkozásból, és jóvoltából aRábel László felesége
mumori Margarétavárosrészben avatták fel a közelmúltban a
Presszót és Tekézőt.

– Ritkaság az, hogy a magánszféra befektet egy ilyen költ-
séges sportágba és az is ritkaság, hogy egy szórakozóhely tulaj-
donosa felkarol egy sportágat – mondta a tekéző avató ünnep-
ségen országgyűlési képviselő. – A megépített pá-Vigh László
lya NB II-es szintű versenyekre alkalmas, de bővítéssel később
akár első osztályú viadalokra is alkalmas lehet. Csak gratulálni
tudok ehhez a hármas összefogáshoz, amikor a magántőke, a
sport és a szórakozás összefonódik a közösség kiszolgálására.

Dr. Pál Attila, a megyegyűlés elnöke az avatón három pont-
ban foglalta össze a beruházás fontosságát:

– Hála azért a példaértékű magatartásért, amikor egy igazi
vállalkozás nem támogatásokat keresve, hanem saját céljait meg-
valósítva tervez. Nagyon fontos, hogy Lenti egyik városré-
szében valósult meg ez a beruházás, így még jobban illesz-
kedik, összeforr a városrész a várossal. A megyében pedig
egyedülálló, hogy valaki így, ilyen színvonalon valósítsa meg
álmait, hozzájárulva megye, Lenti gazdaságának fejlődéséhez.

Az eseményen Lenti város polgármestere aHorváth László
sikeres múltú tekesport rangos képviselőit is sorolta:

– Megemlíteném Kozma Gyula nevét, aki sportemberként
és vállalkozóként is sokat tett azért, hogy a helyi tekesportot
magasabb szintre emelje. 1998-tól, 2013-ig működött a teke-
csarnok a Termál utcában, akkoriban Dudás Ferenc, Stángli
Tibor és Kozma Gyula segítették ennek a sportágnak a mű-
ködését.

Végül a házigazda Rábel Lászlót kérdeztük a terveiről:
– Régi álmunkat valósítottuk meg, hogy működjön Lenti-

ben ismét tekepálya, mi a presszó kibővítésével próbáltuk meg
ezt kivitelezni.

– Milyen konstrukciót építettek be?
– Ez egy német gyártmányú pálya, a mai viszonyok egyik

legismertebb gyártójától, NB II-ig használható, mivel két pá-
lyával rendelkezik, négy pályára való bővítésnél akár maga-
sabb szintű játék megtartására is alkalmas lehet. Minden-
képpen szeretnénk egy erős hazai Lenti TK csapatot építe-
ni, és azt is szeretnénk, ha minél több tekézni szerető, vagy
éppen a sportággal ismerkedő érdeklődő felkeresné a
pályánkat.
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Tekepályát avattak Lentiben

A Rábel család kisgyermekeikkel (jobbról) és az avató dísz-
vendégei.

Az idén Lenti Bárszentmi-
hályfa városrész volt a házi-
gazdája a „Városrészek terem-
labdarúgó tornájának”. Kiss
Tamás településrészi képviselő
a sporteseménnyel kapcsoltban
elmondta, a városrészekben élő
fiatalok számára megrendezett
tornára egyedül Máhomfáról
nem érkezett nevezés, így Len-
tikápolna, Mumor, Lentiszom-
bathely és Bárszentmihályfa

Városrészek tornája Bárszentmihályfán
csapatai mérték össze tu-
dásukat.

Az első helyet Lentikápolna
szerezte meg, megelőzve a Mu-
mor, Lentiszombathely és Bár-
szentmihályfa együttesét, a legjobb
kapus a 74 éves mumori Bazsi-
ka Gyula lett, a torna gólkirálya
Koltai Balázs (Lentikápolna) 6
góllal, a legjobb játékos Takács
Gergő (Mumor) 5 gól lett.

(d)

A győztes lentikápolnai csapat.



12 201 .9  februárLenti és Vidéke

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

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

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

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

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

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

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

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

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


