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Csoportos csészegomba,
2020 gombája
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2020 gombája

Bödeházára is ellátogattak
a 10. Söjtöri Motoros Talál-
kozó és Deák Emléktúra
résztvevői, mintegy 200-an
szeptember közepén.

A motorosok a Hetés Ba-
rátság Parkot a vírushelyzet,
illetve a park bejáratánál el-
helyezett határt lezáró beton-
akadályok miatt nem tudták

Bödeházára is elmotoroztak

teljes egészében felfedezni, de
meghallgatták annak történe-
tét, illetve megkoszorúzták a
trianoni emlékkövet. A hetési
településen pol-Bedő Andrea
gármester kalauzolta a moto-
rosokat, akik onnan Zalatárnok
felé vették az irányt, a barát-
ságos fogadtatást megköszön-
ve ígérték, hogy visszatérnek.

A motoros túra résztvevői Bödeházán.

Lentiben idén a járványügyi helyzettel kapcsolatos rendel-
kezések miatt hagyományos műsoros megemlékezést nem
szervezett a város önkormányzata az 1848- 49-es forradalom és
szabadságharc leverése után kivégzett aradi vértanúk tisz-
teletére.

A Gönczi-gimnázium mellett az Október 6-i Emlékparkban
Horváth László polgármester röviden emlékezett meg a hősök-
ről, majd csendes főhajtással, virággal, koszorúzással és mé-
csesgyújtással emlékeztek az önkormányzat, pártok, civil szer-
vezetek és intézmények képviselői.

Az aradi vértanúkra emlékeztek

Horváth László polgármester az aradi vértanúk tiszteletére
tartott megemlékezésen.

A Magyar Falu Program
keretében nyújtott támogatás-
ból újult meg az óvoda .Pákán
Összesen mintegy 36 millió fo-
rintból. Az ünnepélyes avatást
szeptember elején tartották.

A nyári hónapokban jelen-
tős felújítási munkálatokat vé-
geztek, melyekről Lukács Ti-

Megújult az óvoda Pákán

bor polgármester részletesen
beszámolt.

Megtudtuk, hogy az 1979-
ben épített óvodában jelentő-
sebb fejlesztést 2011-ben vé-
geztek, ekkor külső homlokzat
szigetelést kapott, a két vizes-
blokk megújult és új nyílás-
zárókat építettek be.

– Idén már télen megújult a
tető, ezzel megszüntettük a
beázást – mondta Lukács Ti-
bor. – Most a falumegújítási
programban elnyert 30 millió
forintból megtörtént az óvoda
belső tereinek rendbetétele fes-
téssel, burkolással, illetve két
új gázkazánt és új radiátorokat
építettek be. A tetőre napelemek
kerültek, ezzel az energiahaté-
konyságot is növelik. A villany-
szerelési munkák már nem fér-
tek bele a keretbe, ezt önerőből
oldottuk meg. A villanysze-
relés 3,5 millió forintba került.

Az avatáson részt vett Cse-
resnyés Péter államtitkár, a tér-
ség országgyűlési képviselője
és , a Zala MegyeiBene Csaba
Közgyűlés alelnöke is. Az or-
szággyűlési képviselő arról be-
szélt, hogy az óvoda nagyon
fontos intézmény, az első lépés
a gyermekeknek a közösségi
alkalmazkodáshoz, az iskola
előkészítéséhez.

Cseresnyés Péter a falvak-
nak nyújtott támogatásokról
szólva elmondta, ahhoz, hogy
néhány évtized múlva ne csak
városokból álljon Magyaror-
szág, a vidék felé kell fordulni,
és megbecsülni a falvakban
élőket azzal, hogy minél kom-
fortosabb életet tudjanak élni.
Ehhez az intézményeket és az
infrastruktúrát fejleszteni kell.
Mindezek támogatására szol-
gál a Magyar Falu Program,
melynek költségkerete tavaly
100 milliárd forint volt, eb-
ből került Pákára 30 millió,
de egyéb forrásokkal is igye-
keznek támogatni a kisebb
településeket. Kiemelte, hogy
a jövő évi állami költségve-
tésben a 100 milliárd forint
megduplázódik, így jó előké-
szítéssel még több település
tud majd eredményt fel-
mutatni.

A megújult óvodát Németh
Csaba plébános áldotta meg.

Bene Csaba, Cseresnyés Péter és Lukács Tibor avatta fel a
pákai óvodát, balról Magai-Király Eszter intézményvezető.
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Felavatták a Magyar Falu Program nyújtotta támogatásból
megújult útszakaszt .Gáborjánházán

Az esős időjárás miatt szűkebbre szabott ünnepségen részt
vett miniszteri biztos, a térség országgyűlési képvi-Vigh László
selője is, aki az állami program nyújtotta további lehető-
ségekről is tájékoztatta a falu képviselő-testületét.

Pantó László, Gáborjánháza polgármestere arról tájékoztat-
ta lapunkat, hogy a 8 millió forintos beruházás során a szö-
vőműhelytől a falu végéig tartó, közel 900 méter hosszú sza-
kasz nagyjából fele újult meg, aszfaltozásra, padka helyre-
állításra és ároktisztításra is sor került. A fennmaradó rész
felújítását is tervezik, próbálnak pályázati segítséghez jutni.

Vigh László a Magyar Falu Programról elmondta: a kor-
mányzat célja, hogy a falvak élhetőbbek és a letelepedni vágyó
fiatalok számára is vonzók legyenek, illetve a helyi embe-
reknek ne kelljen hátránynak érezniük a vidéki létet. Ezért év-
ről évre növelik a program keretösszegét, jövőre már 250 mil-
liárd forint áll majd az önkormányzatok és civil szervezetek
rendelkezésére terveik megvalósításához.

Arról is szólt, hogy várják a vidéki települések polgármes-
tereinek javaslatait arra vonatkozóan, hogy milyen elemeket
emeljenek még be a programba, hiszen ők látják milyen
fejlesztésekre lenne még szükség a falvakban.

Útavatás Gáborjánházán

Balról Kovács László önkormányzati képviselő, Peczeli Zoltán
műszaki ellenőr, Kulcsár Béla, a kivitelező Vasi Aszfalt-Gép
Kft. ügyvezetője, Pantó László, Vigh László, Balláné Kulcsár
Mária jegyző és Nyakas Gábor önkormányzati képviselő.

Kettős ünnep Barlahidán

Dupla ünnepség színhelye
volt október 3-án .Barlahida
Ünnepi hálaadó istentiszteletre
került sor a 85 éves temp-
lomért, illetve felszentelték a
közösségi házat.

Igét hirdetett Szemerei Já-
nos, a Nyugati (Dunántúli) Egy-
házkerület evangélikus püspö-
ke, aki felszentelte a közösségi
házat is.

Az Istentisztelet alkalmával
Németh Csaba orgonaművész
és trombita-Komlóssy Gábor
művész közreműködésével kon-
certre is sor került.

Az ünnepségen a szerző,
dr. Jáni János bemutatta Evan-
gélikus sziget Göcsejben című
kötetét, ami a barlahidai evan-
gélikus gyülekezet történetét
dolgozza fel.

Az épület felszentelése. Balról Zsugyel Kornél lelkész, Szeme-
rei János és Hári Barnabás, Barlahida polgármestere.

A környezettudatos élet-
mód, a szemléletformálás, a
város lakosságának az élhe-
tőbb környezet bemutatása
voltak a céljai a minap Len-
tiben tartott Zöld Város Fesz-
tiválnak.

– Egy most megvalósuló
TOP projekt szerves része a
fesztiválunk, amely közel 1
milliárd forintból valósul meg
Lentiben – tájékoztatott Ko-
vácsné Kocsi Zsuzsanna pro-
jektmenedzser. – A déli város-
részben, a fürdő környékén
már javában folynak a beru-
házás építkezései, azonban a
megvalósításhoz hozzátarto-
zik egy szoftos elemrész, ami
a beruházáshoz kapcsolódó
szemléletformálást készíti,
segíti elő. Ahogy az elneve-
zésből is kitűnik, a Zöld Vá-
ros projekt olyan elemeket
tartalmaz, amelyek segítik a
város klimatikus, jobb műkö-
dését, fenntartható szabadtéri

Zöld Város Fesztivál

közösségi tereket alakítanak
ki, a hosszú távú élhetőbb
működéshez. Nagyon fontos,
hogy az itt élők ne csak fizi-
kálisan tapasztalják meg a
változásokat, hanem szemlé-
letükben, tehát a környezet-
tudatosság, energiatakarékos-
ság, a klímatudatosság jegyé-
ben tervezzék újra ittlétüket.

Mint kiderült, a szervezők
három elemben gondolkodva
valósították meg a lakosság
megszólítását, egy kimondot-
tan gyermekeknek szóló elem,
az ÖKO tudatos játszótér ki-
próbálásának lehetőségével,
egy tudatos fogyasztásra ösz-
tönző elem, ahol a helyi ter-
melők, kézművesek bevoná-
sával tartottak kirakodóvásárt,
valamint interaktív több kor-
osztálynak szóló előadások-
kal, ahol például az ener-
giatakarékos háztartásokról is
szó esett.
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A helyi termelők is bemutatkoztak.

Istentisztelet és közösségi ház felszentelése



Végéhez közeledik a Zala megyei felzárkózás-politikai
együttműködések EFOP-1.6.3-17 kódszámú projekt. Ennek
alapvető célja megyei szintű koordinációs és konzultációs rend-
szer kialakítása volt, növelve ezzel a szolgáltatásokhoz való
egyenlő esélyű hozzáférését.

A 3 éves projekt 2017. november elsején indult. A megvaló-
sítást a Zala Megyei Önkormányzat és a Szociális Gyermek-
védelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége konzorciumi
partnerségben kezdte, majd jogszabályi változások miatt 2019
őszén az SZGYF helyét a Társadalmi Esélyteremtési Főigaz-
gatóság vette át.

A Zala Megyei Felzárkózási Fórum a projekt időszakában
évente kétszer ülésezett. A tagságot, többek között, a helyi
önkormányzati szereplők, a helyi és a megyei roma nemzetiségi
önkormányzat képviselői, a megyében működő civil szerveze-
tek, egyházak, közszolgáltatási intézmények, a kormányhivatal,
fejlesztési és képzési bizottságok, a tankerületi központ képvi-
selői mellett, a megyei gazdasági szereplők alkották. Állandó
meghívottak voltak az EMMI társadalmi felzárkózásért felelős
szakterülete, a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak háló-
zata, valamit a megyei rendőr-főkapitányság képviselője.

A Fórumokon a legkülönfélébb témákban hallhattak előadá-
sokat a résztvevők. Igyekeztek folyamatosan tájékoztatni a Fó-
rum tagságát a projekt előre haladásáról, a felzárkózás-politi-
kához kapcsolódó eredményekről és a már megvalósult jó
gyakorlatokról.

A Fórum két munkacsoportot hozott létre: a „Nők, gyerme-
kek, fogyatékosok és idősek felzárkózásával foglalkozó mun-
kacsoportot”, valamint „Romák és mélyszegénységben élők fel-
zárkózásával foglalkozó munkacsoportot”. A munkacsoportok
12 ülést tartottak, 12-15 fővel. A munkacsoportokat a ZMÖ és az
SZGYF munkatársain kívül a szociális ellátórendszerben, az
egészségügyben, illetve a rendvédelemben dolgozó szakembe-
rek, civil szervezetek képviselői és a roma nemzetiségi önkor-
mányzat tagjai alkották. Feladatuk a szolgáltatási hiányok kikü-
szöbölését segítő együttműködések feltérképezése és a Fórum
számára megoldási javaslatok megfogalmazása volt.

A projekt leglátványosabb része a közösségi együttműködést
erősítő rendezvények lebonyolítása volt. Az első rendezvényen
(2018.04.27.) Zalaegerszegen a célcsoportot az idősek alkották,
akik három, őket érintő előadást hallgathattak meg. A második ren-
dezvényen (2018.06.12.) Nagykanizsán a roma célcsoport számá-
ra tartottak három előadást. Harmadik alkalommal (2018.11.17.)
a megyeszékhelyi Liszt-iskolában a fizikai és érzékszervi fogya-
tékossággal élő fiatalok mindennapi problémái voltak terítéken.

A negyedik rendezvény (2018.12.01.) Nagykanizsán zajlott,
ahol a városi parasportnap keretében szerveztek állapotfelmérést
és egyéb programokat. Az ötödik rendezvény (2019.02.27.)
házigazdája a Csapi Térségi Általános Iskola, Szakközépiskola
és Kollégium volt több előadással a hátrányos helyzetű
gyermekek részére. A hatodik rendezvényen (2019. 04. 23.) a
célcsoportot a nők és a gyermekek alkották. Egészségügyi
szűrések és felvilágosító előadások várták őket.

Lezárul a Zala megyei felzárkózás-politikai projekt

A projektidőszak legnagyobb rendezvényére (2019. 09.28.)
Lentiben került sor. A több száz főt megmozgató Egészségfesz-
tiválon egészségügyi szűréseket végeztek, s az egészséges
életmódra való nevelés is célkeresztbe került.

A nyolcadik rendezvényen (2019.11.26.) Sármelléken érzé-
kenyítő és sportfoglalkozásokra került sor. A kilencedik alka-
lommal (2020.02.26.) a letenyei Kolping Otthonban szerveztek
közösségi együttműködést erősítő rendezvényt idősek számára.
A tizedik rendezvényre (2020.09.03.) a Zobori Élményparkban
(Zalaszabar) került sor, ahol hátrányos helyzetű fiataloknak
tartottak előadásokat. A projekt utolsó előtti rendezvényének
(2020.09.15.) a Megyeháza adott otthont. Ennek a célcsoportját
a nők alkották. A programok több témában több helyen zajlottak.

Az utolsó, tizenkettedik rendezvényt a keszthelyi Zöldmező
Utcai Szakiskolában tartották, ahol a speciális nevelési igényű
diákoknak tartottak előadásokat.

A projekt időszakában a következő dokumentumok születtek:
Szolgáltatási Út Térkép:
A Szolgáltatási Út Térkép egy olyan dokumentum, melynek

feladata a megyében meglévő szolgáltatások lakossághoz való
elérésének vizsgálata, különös tekintettel a helyi szinten hiányzó
szolgáltatásokra, és annak megoldási javaslataira.

Megyei Esélyteremtő Paktum:
A Megyei Felzárkózási Fórum által létrehozott olyan, a

Szolgáltatási Út Térképen alapuló együttműködések gyűjtemé-
nye, melyek a helyi szereplőknél rendelkezésre álló eszközök,
szolgáltatások, intézmények stb. felhasználásával megoldásokat
nyújtanak a települési szinten jelentkező hiányok ellátására.

Lokális és horizontális felzárkózási folyamatok:
A megyében végrehajtásra kerülő fejlesztési programok átte-

kintése és azokban a felzárkózási szempontok lokális és
horizontális érvényesítése.

A Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések elne-
vezésű projekt 2020. október 31-én zárul le.

A hátrányos helyzetű gyermekek kiemelt figyelmet kaptak.

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület
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Folk Music Heritage elne-
vezéssel kétnapos népzenei
konferenciát tartottak a közle-
múltban Lentiben. A szlovén-

A népzene volt a középpontban

magyar együttműködésen ala-
puló programról Kovács La-
jos projektmenedzsert kér-
deztük:

– Az elsődleges célunk az
volt, hogy minél szélesebb kö-
zösség megismerhesse a térség
hagyományait a népzene által
úgy, hogy bemutató is zajlik
hangszerekből, muzsikából és
tovább folytatódjon az a kap-
csolat, amit a szlovén partne-
rekkel kialakítottunk. Az elő-
adásaink a népzenéről, a nép-
zenekutatásról szólnak. Annak
a hanganyagnak a digitalizá-
lási menetének bemutatása,
amely elsősorban Horváth Ká-
roly népzenekutató gyűjtését
hivatott megmenteni az utó-
kornak.

A szakember mérföldkőnek
nevezte a projekt működését,
ugyanis a közismert lenti nép-
zenekutató muravidéki és tér-
ségi gyűjtése került digitali-
zálásra, és innentől kezdve
megismerhető, kutatható lesz
az érdeklődők számára. Mind-
ehhez a projektpartner a szlo-
véniai Ljubljanai Tudományos

Akadémia adott tudományos
hátteret, amely a projekt part-
nere is volt egyben.

– A tudományos kutatóink
számára ez a projekt lehetősé-
get biztosított arra, hogy rálás-
sanak a két kultúra találko-
zására, a két népzene kapcso-
lódási pontjaira – mondta a
kutatásról doc. dr. Drago Ku-
nej, az akadémia tudományos
munkatársa. – A lehetőség által
megismerhettük azt a népzenei
örökséget, ami létrejött a szlo-
vén és magyar oldalon, fel-
térképeztük, hogyan változik a
hagyomány az idők múlásával
és mentettük, modernizáltuk,
hogy mindezt megőrizzük az
utánunk jövő generációk szá-
mára.

A kétnapos konferenciát
hangszerbemutatók, népzenei
koncertek tették színessé és
ismertették meg a térségi ha-
gyományokkal az érdeklődőket.
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Birinyi József népzenekutató bemutatója.

2020. szeptember 12. nap-
ján került megrendezésre a
Szilvágy Község Önkormány-
zata Szilvágyért Egyesület, a
szervezésében a XIV. Göcseji
Szilvafesztiválra a Szilvágyi
Kultúrház és Pajtaszínház hely-
színén kellemes árnyékban, de
kánikulában.

Az immár hagyománnyá
vált egész napos rendezvényre
ételt-italt, zenét biztosítottak a
szervezők, a hangulatról végig
zenével és meghívott éneke-
sekkel, valamint együttesek-
kel gondoskodtak.

A nap a vállalkozó főzők
bográcsos versengésével in-
dult, közben pedig a kultúrház
konyháján készültek a szilvás
édességek a szilvágyi asszo-
nyok közreműködésével. A szil-
vás gombóc többféle változat-

Szilvágyi szilvás nap

ban készült nagy mennyiség-
ben, így mákos, diós, morzsás
ízesítéssel, főzve, míg a pa-
lacsintatésztából összeállított
szilvásmálé a helyi kultúrházi
kemencében sütve várta a
kóstolókat és mindenki annyit
ehetett belőle, míg el nem
fogyott. A bográcsokban a
nevezett tizenkét csapat által
kiállított főzőversenyre tekin-
tettel pörkölt, illetve gulyás
fortyogott.

A rendezvény arra is alkal-
mat adott, hogy Szilvágy köz-
sége díszpolgári, illetve tisz-
teletbeli polgári címet adomá-
nyozzon a már nem ott lakók,
de a faluba visszajáróknak.
Idén díszpolgárrá avatták a
Budapestre elköltözött Cser-
nyikné Keresztes Máriát, il-
letve Tiszteletbeli Polgári cí-

met adományoztak Balla Ta-
más zalaegerszegi lakos részé-
re, aki a nagyszülei révén szil-
vágyi és rengeteget segít a fa-
luban, a Tündérkertben, a sző-
lőben a helyieknek. Mindket-
ten segítőkészségükre és a te-
lepülésre hűséges visszajárá-
sukra tekintettel nyerték el a
fenti címeket.

A Szilvafesztiválon került
sor a Szlovákiából meghívott
Nagymad testvértelepüléssé
avatására is, melyhez kapcso-
lódóan szilvá-Péntek Katalin
gyi polgármester elmondta,
hogy az összejövetel most al-
kalmat adott arra is, hogy ve-
lük a testvérvárosi szerződést
megkössék. Nagymadról a he-
lyi vezetők, az önkormányzat
részéről jöttek vendégségbe
családjukkal együtt.

A fesztiválon részt vett
Vigh László országgyűlési kép-

viselő, miniszteri biztos, aki
kiemelte: a rendezvény életké-
pességét bizonyítja, hogy im-
már tizennegyedik alkalommal
rendezik meg. Ez azért is sike-
rülhetett, mert a rendezők a
hagyományos népi gasztronó-
miát és kultúrát helyezik a
középpontba.

A szomszédos falvakból,
így ésKálócfa Kozmadombja
településekről is ellátogattak a
rendezvényre, a bográcsos fő-
zésben, valamint a fesztiválon
is az önkormányzatok részéről
részt vettek, továbbá szilvágyi
helyi vállalkozók, családok, a
helyi sportegyesület, valamint
a településről elszármazott ven-
dégek. A rendezvényt a Zala
Megyei Önkormányzat támo-
gatta, személyesen pedig Pá-
csonyi Imre megyei közgyűlési
alelnök is a részvételével.

Ódry Viktória

Fő az elmaradhatatlan szilvásgombóc.

Az új testvértelepülés, Nagymad bemutatkozott.
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A szeptember 21-én indult,
közel 200 hazai előadónak fel-
lépési lehetőséget kínáló úgy-
nevezett Raktárkoncert-soro-
zat népszerűsítésében az össze-
tett kommunikációs megoldá-
sokat biztosító Lounge Group
nyújt szakmai segítséget.

Az ügynökségre azért esett
a választás, mert a hazai ren-
dezvényszervezői és kommuni-
káció ipar meghatározó szerep-
lőjeként képes a rendelkezésre
álló forrás hatékony felhasználá-
sával a számtalan csatornán el-
érni és tájékoztatni a közön-
séget.

A számos ügyfélnél – köz-
tük például a ,Magyar Telekom
a , vagy azSzerencsejáték Zrt.
MVM Csoport – már bizonyí-
tott, nemrégiben az Eventex
Global Awardson is a világ leg-

Koncertélmény otthon
Raktárkoncert a könnyűzenei ipar támogatására

jobb rendezvényszervezői közé
választott ügynökség nemcsak
a látványvilág és a koncertek
vizuális világának kialakításá-
ban, de az elkészülő koncertfel-
vételek technikai véglegesítésé-
ben is szerepet vállal.

A fellépő együttesek rajon-
gói, a koncertek és az előadók
népszerűsítése során a fellépé-
sekhez kapcsolódó tartalmak:
fotók, mozgóképek, informáci-
ók révén találkozhatnak az ügy-
nökség támogató munkájával.

Keresztes Ilidikó is a fellépők között van.

Az idei évben 2020. szeptem-
ber 19-én tartotta ünnepi ülését
Zala Megye Közgyűlése. A Him-
nusz elhangzását követően a je-
lenlévők a tavasszal elhunyt me-
gyei díszpolgárra, Fekete György-
re emlékeztek.

Dr. Pál Attila, a megyegyű-
lés elnöke ünnepi köszöntőjé-
ben kiemelte: Jelen korunkban
a bizalom és a hit a legjelen-
tősebb iránytűnk és ezzel pá-
rosul a példamutató összefogás.
Ennek köszönhető, hogy jó
úton haladunk célunk felé, hogy
fejlett és erős Zala megyét épít-
sünk.

Ezt követően Benkő Tibor
honvédelmi miniszter mondott
ünnepi beszédet. Hangsúlyozta:
Zala történelme során sokszor
küzdött a szabadságért, a ma-
gyarságért. Ugyanakkor kiemel-
kedő személyeket is adott az or-
szágnak.

Az esemény további részé-
ben elsőként a Zala Megye Dísz-
polgára kitüntető cím került
átadásra. Idén a címet dr. Sipos
Gyula megyei rendőrfőkapi-
tány kapta Zala megye közbiz-
tonságáért végzett példaértékű
munkája elismeréseként. Irányítá-
sa alatt az eddigiektől eltérő,

megújult szemlélet és szolgálati
rend bevezetése alapozta meg
azokat az eredményeket, me-
lyeket a Zala Megyei Rendőr-
főkapitányság 2015 óta elért, se-
gítve ezzel a megyében élők szub-
jektív biztonságérzetének javítását.

A közgyűlés Zala megye
közigazgatásáért díjat adományo-
zott , Mikekará-Szabó Józsefnének
csonyfa község volt polgármes-
terének. A közgyűlés Zala me-
gye egészségügyéért dr.díját

Gárdos Sándor (Keszthely) kapta.
Zala megye szociális gondos-

kodásáért Gu-díjban részesült
lyásné Belinszky Ilona, a Zala-
szentgróti Szociális, Család- és
Gyermekjóléti Központ intéz-
ményvezetője. A testület Zalai
pedagógus díjban részesítette
Némethné Szakács Irént, a Tó-
feji Kincskereső Általános Isko-
la tanítóját.

A közgyűlés Zala megye
sportjáért díjat adományozott

Gellei Imre labdarúgó-edzőnek,
akivel szép sikereket ért el a
ZTE együttese és irányította a
magyar válogatottat is.

Zala megye sportjáért díjban
részesült – Zala megye sportéle-
tében végzett 100 éves tevékeny-
sége elismeréseként – a Zalaeger-
szegi Torna Egylet – ZTE. A díjat
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg Me-
gyei Jogú Város polgármestere
és a többszörös magyar bajnok
és kupagyőztes válogatott kosár-
labdázó vette átBodrogi Csaba
az egyesület nevében.

A közgyűlés Zalai civil tár-
sadalomért és nemzetiségekért
díjat adományozott Keszthely
Város Idősügyi Tanácsának, a
díjat , Keszthely pol-Nagy Bálint
gármestere vette át.

A közgyűlés Zala megye fej-
lesztéséért díjban részesítette
Rodekné Hederics Erikát (Nagy-
kanizsa).

Zala megye fejlesztéséért dí-
jat kapott a A tár-Zalavíz Zrt.
saság nevében Arnhoffer And-
rás elnök-vezérigazgató vette
át az elismerést. A közgyűlés
Zala György díjat adományo-
zott (Nagy-Stamler Lajosnak
kanizsa).

Az elismerésben részesültek
képviseletében Zala Megye Dísz-
polgára, dr. Sipos Gyula me-
gyei rendőrfőkapitány osztotta
meg ünnepi gondolatait a jelen-
lévőkkel.

A program végeztével álló-
fogadásra került sor, ahol po-
hárköszöntőt mondott Vigh Lász-
ló miniszteri biztos, ország-
gyűlési képviselő. (Forrás: Zala
Megyei Közgyűlés).

A bizalom, a hit és az összefogás
Ünnepi megyegyűlés Zalaegerszegen

Az idei kitüntetettek a vezetőkkel.

Fotó: Pezzetta Umberto - Zalai HírlapFotó: Pezzetta Umberto - Zalai Hírlap
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LENTIBEN A GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁRA
TÉRNEK ÁT A KÖZINTÉZMÉNYEKBEN

1. ábra: Termálvíz-hasznosítás közvetlen vízelosztó hálózattal
A kép illusztráció.
Forrás: http://mgte.hu/geotermalis.php?cikkek=64

A sikeres előkészítő szakasz lezárásának eredményeként
elindul a Geotermikus fűtési rendszer kialakítása Lenti
Város közintézményeiben címmel elnyert projektben
megvalósítandó távhőellátási rendszer kialakítása Lenti
Város Önkormányzata és a Lenti Városgazdálkodási Kft.
konzorciumának vezetésével. A konzorcium 2016. évben
nyújtott be pályázatát aza Önkormányzatok által
vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló
energiaforrások aknázására irányuló energiaellátáski
megvalósítása, komplex fejlesztési programok kere-
tében -című, TOP-3.2.2-15 azonosító számú pályázati fel
hívásra, amely 2017. év nyarán részesült támogatásban.
A projekt fő célja a geotermikus megújuló energiára ala-
pozott ávhőellátás megvalósítása 10 önálló energetikait
rendszerrel rendelkező közcélú épületben az energia-
termelő rendszerek kialakításával, amely a helyben elér-
hető megújuló energiaforrásra, a geotermikus energiára
épül és hosszú távon (több mint 25 év) is fen arthatónt
energiaellátást biztosít.
A 2020. szeptember elején induló kivitelezési szakaszban
2 új kút, 1 termelő kút és 1 elnyelető (visszasajtoló kút) ki-
alakítása valósul meg Lentiben. Az intézmények hőigényét
biztosító 1 db új termelő termálvíz kutat a Lenti 531/75
helyrajzi számú Átkötő utcai önkormányzati zöld területen
alakítják ki, míg a sszasajtoló kút a Lenti Városgazdál-vi
kodási Kft. telephelyén kerül létesítésre.
A rendelkezésre álló adatok alapján a termelő kútból 70˚C
hőmérsékletű (kútfejhőmérséklet), alacsony gáztartalmú
és kis sókoncentrációjú termálvíz kitermelése várható, a
kitermelhető ví ennyiség 40 m lesz. A termelő kútzm /h3

talpmélysége 1470 m, a visszasajtoló kúté pedig 1420 m lesz.
Az intézmények geotermikus hőellátása a két kút között ki-
alakításra kerülő, kaszkád rendszerű (közvetlen termálvíz
keringetés) termál távhőrendszer tül lesz biztosít-en keresz
va, amelyhez 3 kilométer hosszú hővezetékcső-rendszer
épül ki. A rendszer felépítése az 1. ábrán láthatóhoz
hasonló, de a lehűlt víz elhelyezése Lentiben kizárólag a
visszatápláló (elnyelető vagy visszasajtoló) kútba történik.
A kivitelezés során az érintett helyszíneken fokozott
gépjármű forgalomra, kiemelt zaj- é porhatásra, valamints
forgalomkorlátozásra lehet számítani, illetve a kútfúrás
technológiájából adódóan a fúróberendezésnek folya-
matosan, 24 órán keresztül üzemelnie kell. A távhővezeték
hálózat kialakítása az alábbi utcákat, illetve közterületeket
érinti: Átkötő u., Vörösmarty u., Zrínyi u., Templom tér, Kos-
suth út, Akácfa u., Ady u., Bottyán u., Petőfi út, Bánffy u.,
Tompa M. u. és a Lenti-Zalaegerszeg vasútvonal töltése
melletti területek. A beruházás sikeres megvalósítása ér-
dekében az okozott kellemetlenségek tekintetében a kon-
zorcium kéri a lakosság szíves türelmét és együttműködését.
A rendszer kiépítését követően a következő közintéz-
mények fenntartható energiaellátása valósulhat meg Lenti:
Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola; Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet;
Városi Művelődési Központ Lenti; Városi Könyvtár Lenti;
Lenti Polgármesteri Hivatal; Gönczi Ferenc Gimnázium;
Lenti Mesevár Óvoda székhelye és Petőfi úti telephelye;
Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Lenti Járási Hi-
vatal, Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Lámfalussy
Sándor Szakképző Iskolája.

A fejlesztés elsősorban olyan épületek energiahatékony-
ságát fokozza, amelyek esetében az elmúlt években pá-
lyázati támogatás segítségével megtörtént a hőszigetelés
és nyílászáró csere, de a gáz, mint fosszilis energia-
hordozóra épülő fűtés kiváltása csak jelen projekt kere-
tében valósulhat meg. A beruházás valamennyi környezeti,
esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, a vizek állapo-
tára és a klímaváltozásra nincs hatása, a környezet-
terhelés is jelentősen, 60-70%-os mértékben csökken a
távhőellátás bevezetését követően.
A geotermális fűtési rendszer üzemeltetését a Lenti Vá-
rosgazdálkodási Kft. fogja végezni amelyhez 2 fő mun-,
kavégzése szükséges.
A geotermikus fűtési rendszer kialakításának és üzembe
helyezésének elvárt eredményei: 1860 kW maximális tel-
jesítmény, 520 t/év mennyiségben az üvegházhatású gá-
zok kibocsátásnak csökkentése és 8344 GJ megújuló
energiaforrásból előállított energiamennyiség.

A beruházás várhatóan 2021. tavaszán zárul.

Projekt információk:
Geotermikus fűtési rendszer kialakítása Lenti Város
közintézményeiben
támogatás: 998 431 834 Ft
támogatás mértéke: 100%
projektazonosító: TOP-3.2.2-15-ZA1-2016-00008
honlap: www.geoterm.lenti.hu
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Közel 1 milliárdos beruházásból valósul meg tízLentiben
középület fűtése a most indított geotermikus fűtésrendszer ki-
építése által.

– Lentiben először 1970-ben találtak termálvizet, majd 1988-
ban az 1. számú kutat, 2002-ben az 5. számú kutat minősítették
gyógyvízzé – kezdte ismertetőjét az induló beruházással kap-
csolatban polgármester. – Ismerve a szabály-Horváth László
zókat, miszerint ezek a kutak más célra nem használhatók, azóta
is 100 % -os önkormányzati tulajdonrésszel működik a Gyógy-
fürdő és a Szent György Energia Park, ma pedig ugyancsak
működik a Hotel Balance négycsillagos szállodánk, amely a
COVID érkezéséig kiváló, átlagosan több mint 70 %-os
kihasználtsággal működött. Tehát jól döntöttünk, amikor az itt
lévő termálvízre alapoztunk, viszont szeretnénk a termálvagyont
más célra is felhasználni, ez pedig most a fűtési cél. Lenti ki-
jelölt tíz intézményének termálvíz alapú geotermikus energiával
való ellátását valósítjuk meg. Iskolák, óvodák, önkormányzati

intézmények, kormányhivatal által használt épületek vannak a
sorban, terveink szerint két kút fúrásával tudjuk megoldani ezt a
hőszolgáltatást.

A polgármester elmondta, hogy a kinyert víz visszasajtolva
visszakerül oda, ahonnan kinyerték a termálvizet, tehát ebből a
szempontból is környezetbarát az eljárás.

A fúrórendszer ünnepélyes elindítása előtt beszédet mondott
dr. Botos Barbara klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár:

– A zöld és digitális átállás korszakában élünk, az energetikai
szektor átállításának kérdése nemzetstratégiai feladatunk. Tavaly
csatlakozott hazánk azokhoz az uniós országokhoz, amelyek
kimondják: 2050-re Európának klímasemlegesnek kell lennie.
Stratégiánkban tiszta, okos, megfizethető energiával kell szol-
gálnunk mindenki számára. Van egy világviszonylatban is nagy-
nak mondható bázisunk, ez a földhő. Olyan koncepciókon dol-
gozunk, hogy létrehozzunk egy geotermális alapot – svájci és
norvég támogatással –, ami segíti az eddig ki nem használt
potenciálunk hasznosítását. Miért is szorgalmazzuk ezt az eljá-
rást? Nem időjárásfüggő, a nap 24 órájában állandó teljesít-
ménnyel rendelkezik, helyben kitermelhető, további előnye lehet
már a jövőt illetően is, hogy más megújuló energiaforrásokkal,
biomasszával, napenergiával igen jól kombinálható. Így ala-
kulhat ki egy olyan település, amely egyszerre lesz termelő és
fogyasztó, az ilyen kisközösségeké lesz a jövő.

dj

„A zöld és digitális átállás korszakában élünk…”

Páli Zoltán plébánossal
való egyeztetés alapján immár
Zalabaksán is lehetőség nyílik
református istentiszteletek tar-
tására a helyi katolikus temp-
lomban. , a ker-Szakál Zoltán
kafalvai központtal működő
Kerkamenti Református Tár-
segyházközség lelkipásztorát
kérdeztük a további rész-
letekről:

– Onnan indult az ötlet,
hogy felmértük gyülekezeti tag-
jainkat, kik honnan érkeznek
például a csesztregi istentiszte-
letekre és – mivel Páli Zoltán
plébánossal kiváló az együtt-
működésünk – úgy gondoltuk,
a zalabaksai híveknek is ked-
vezünk a helyi alkalmak meg-
szervezésével.

– Hogyan mutatná be tér-
ségi gyülekezetüket?

– A Kerkamenti Reformá-
tus Társegyházközösség az ala-

Református istentisztelet immár Zalabaksán is
kulását tekintve az 1836-os
évre tekinthet vissza, először
„Leányegyház” közösségként,
majd két évre rá „Anyaegy-
ház”-ként működve tovább.
1913-ban építettek a legégett
régi templom helyére újat
Kerkafalván, amely 200 férő-
helyes volt, tehát erősödött a
közösség. Az újkorban pedig a
települések elöregedése miatt
kisebb létszámú, de több tele-
pülésre kiterjedő a közösség,
amelyet az előbbi zalabaksai
lehetőség megnyitásával is
próbálunk egyben tartani. Len-
ti és térsége ígéretes a refor-
mátus közösségünk szempont-
jából, főleg a hitoktatás révén,
közel ötven gyermeket tanít-
hatunk, amely a százhatvan fős
egyházfenntartói számhoz mér-
ve óriási adat.

– Hol tartanak még isten-
tiszteleteket?

– Huszonhat település tar-
tozik hozzánk, ebből négy he-
lyen tartunk rendszeresen is-
tentiszteleteket. Lentiben min-
den hónap 2. és 4. vasárnapján
13.30-tól, Kerkafalván ugyan-

így, de 09.30-tól, Alsószenter-
zsébeten, illetve most már
Zalabaksán is minden hónap
1. vasárnapján, az előbbinél
13.00 utóbbi helyszínen 14.00
órakor.

– Beszélgetésünkből kide-
rült feladataik összetettsége.
Milyen munkát végeznek még?

– Jómagam Bajánsenyéről
látom el feladataimat, ezért
kiemelném a kerkafalvai paró-
kiát, melyet ennek okán ki tu-
dunk adni az érdeklődők szá-
mára. Nyári szállásként mű-
ködtetjük, szerény árat és sze-
rény körülményeket tudunk itt
biztosítani, de sokaknak tet-
szik ez a régi parókia stílus.
Régi álmunk valósulhat most
meg, ugyanis a Magyar Falu
Program támogatásával sikerül
felújítanunk a parókiát – tette
hozzá a református lelki-
pásztor.

Szakál Zoltán református

lelkész.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Elindult a fúrás...
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A Magyar Falu Program nyerteseként több belső útvonalat is
felújítottak a közelmúltban. Az ünnepélyes út-Külsősárdon
avatón először országgyűlési képviselőt, miniszteriVigh László
biztost kérdeztük a program működéséről:

– Zala megyében a 258 településből 248 a falu, a kormány
célja pedig az, hogy minden települést létszámtól függetlenül
tegyünk élhetővé, olyan feltételeket biztosítsunk, hogy érdemes
legyen ott lakni. Mindennek elengedhetetlen feltétele a közle-
kedés, az úthálózatok, járdák biztosítása, ezért vagyunk ma itt
Külsősárdon, hogy átadjuk, egyben kis is próbáljuk az új út-
vonalat.

A képviselő még kiemelte, hogy a Magyar Falu Program
olyan lehetőségeket ad, amilyenekre 50 éve nem volt példa.
2019-ben 190, 2020-ban 217, jövőre 250 milliárd forint áll majd
a rendelkezésre a programban. Lehet pályázni, utakra, járdákra,
középületek felújítására, de civil szervezetek működtetésére is,
hiszen egy sportkör, ének- vagy tánccsoport megtartó ereje mér-
hető a településeken. Fontos tudni, hogy a pályázatok 60 napon
belül elbírálásra kerülnek, majd azonnal utalásra is kerülnek a
települések számlájára és már indulhat is a fejlesztés.

Gasparich Győző, Külsősárd polgármestere beszélgetésünk-
ben a falu lakosságának segítő szándékát, tettrekészségét is
kiemelte:

– Régóta terveztük, hogy felújítjuk belterületi útjainkat, most
a Belügyminisztérium kiírására adtuk be sikeresen pályázatun-
kat. a Kossuth út egy részét és másik két kisebb útszakaszt sike-
rült leaszfaltoznunk a támogatásból.

– Mekkora összeget nyertek?
– 12 millió 700 ezer forintot kaptunk, ehhez biztosított tele-

pülésünk még 2 millió 300 ezer forintot. Meg kellett javítanunk

„Élhetővé tenni a falvakat…”

említett utaknál a vízelvezetést is, amelyet zárt vízelvezetéssel és
folyókák kiépítésével oldottunk meg. Fontos volt még a Kossuth
úti ásványvízüzemünk mellé telepedett új, szállítmányozással
foglakozó cég miatt az utak megerősítése, hiszen a nagy
tehergépjárművek igénybe veszik a burkolatot.

– Egy ugyancsak felújított faluházban beszélgetünk, szépen
fejlődik Külsősárd!

– Örülünk, amikor ezt a kívülállók is észreveszik, azért azt el
kell mondanom, hogy nagy az összefogás, az összetartó erő a
faluban, nagyon sok önkéntes munka igazolja ezt. Legutóbb egy
fedett részt alakítottunk ki az épületnél, ahol csak a faanyagot
kellett biztosítanunk, a szakértő munka a falu részéről a ren-
delkezésünkre állt.

– Milyen további terveik vannak?
– A temetőhöz vezető út – amely mezőgazdasági útként is

funkcionál – és a ravatalozót szeretnénk felújítani, ehhez adtunk
be pályázatot és reményeink szerint ugyanilyen sikerrel járunk a
támogatásokat illetően.

dányi

Az ünnepség résztvevői ki is próbálták kerékpárjaikkal az új
útvonalat.

Befejeződött a szennyvíz-
hálózat kiépítése Pórszomba-
ton. Szeptember elejére az
érintett útszakaszok helyre-
állítását is elvégezte a kivi-
telező.

A szennyvízhálózat építése
során mintegy háromezer háló-
zati és kétezer méter nyomó-
vezetéket fektettek le, illetve
két átemelőt is kiépítettek. A
rendszer 140 háztartás szenny-
vízelvezetését oldja meg.

– Az utak helyreállítását,
az aszfaltozást jórészt elvégez-
te a kivitelező – tájékoztatott
Tánczos László polgármester.

Pórszombat beruházások
– A főutcát, mely a Magyar
Közút kezelésében van, teljes
szélességében aszfaltozták, és
szerettük volna, ha a kisebb,
önkormányzati kezelésben lé-
vő útjaink is teljes szélesség-
ben új burkolatot kapnak. Így
a temetőhöz, a sportpályához
vezető út, illetve a Jókai utca
önkormányzati tulajdonban lé-
vő részét, valamint a sűrűn
lakott Petőfi és Ady utcák
teljes szélességükben új burko-
latot kaptak. A munkálatok
költségéhez mintegy 4,5 millió
forint önerővel járultunk hoz-
zá, illetve vállaltuk az útpad- kák helyreállítását is. Mintegy

90 százalékban új burkolatot
kaptak a falu útjai, a követ-
kező hetekben még a járdák
helyreállítását végzik el.

Kivétel ez alól a Táncsics
utca, amit a beruházás csak
50-70 méter hosszban érintett,
ezért ezt sávosan aszfaltozták
le, illetve a Rákóczi utca.

Tánczos László hozzátette,
hogy a Rákóczi utcában azért
csak sávos helyreállítás tör-
tént, mert az utat használó
egyik helyi vállalkozó jelentős

beruházást tervez külterületen,
emiatt nehézgépjárművek jár-
hatnak majd ezen a részen,
várhatóan rongálva a burkola-
tot. Ezért úgy döntöttek, hogy
ezt a szakaszt nem aszfaltoz-
tatjuk le teljesen, megvárják,
míg a vállalkozó beruházása
elkészül, és azt követően, kö-
zösen végzik el a teljes pálya-
test helyreállítását, aszfaltozá-
sát. Ezt a tervezett munkálatot
nagyobb részben a vállalkozó
finanszírozza majd a megál-
lapodás szerint.

A Rákóczi utcában csak részleges helyreállítást végeztek.
Balról TánczosLászló polgármester.
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

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

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

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

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Lenti továbbra is csendes,
biztonságos, tiszta város – de-
rült ki a helyi rendőrkapi-
tányság elmúlt évi tevékenysé-
géről szóló beszámolójából.

Szeptember végi ülésén
tárgyalta az önkormányzati
képviselő-testület a Lenti Rend-
őrkapitányság 2019-es beszá-
molóját. Ebből kiderült: csök-
kent a regisztrált bűncselekmé-
nyek száma a városban az elő-
ző év adataihoz képest. Je-
lentős előrelépés, hogy 2019
ősze óta 8 és 16 óra között
gyalogos járőrök látnak el
szolgálatot a belvárosban, ami-
nek hatására csökkent az érin-
tett területeken a szabálysér-
tések száma. A zöldkommandó
járőrszolgálat és a kiépített ka-
merarendszer is segíti a hely-
zetet, ennek köszönhetően csök-
kent az illegális hulladékelhe-
lyezés, illetve több elkövetőt
sikerült azonosítani.

Ami a város további nyer-
tes pályázatait illeti: 3,6 millió
forintot nyert el az önkor-
mányzat a hungarikumpályá-
zaton, amelynek keretében a
disznóvágás hagyományát ele-
venítik majd fel jövő év elején
kísérőprogramokkal kiegészít-
ve. A következő időszak fej-

Csendes, biztonságos város
lesztése lesz az Ifjúság úti
járda burkolatának mintegy 20
millió forintból megvalósuló
felújítása. Emellett a Táncsics
út melletti kegyeleti parkban
található két honvédségi em-
lékmű felújítására is lehetőség
nyílik 800 ezer forint vissza
nem térítendő támogatásból.

Változtak a közterület-
használat díjtételei is Lentiben.
A módosítás a gyógyfürdő par-
kolójában található két elekt-
romos töltőállomás üzemelte-
tése miatt vált szükségessé.
2017-ben telepített az e-Mobi
Elektromobilitás Nonprofit Kft.
az önkormányzattal kötött meg-
állapodás értelmében két elekt-
romos töltőállomást a fürdő
területére. A cég a telepítés
mellett az elektromos töltőhe-
lyek üzemeltetését is végezte,
valamint ingyenes biztosítot-
ták az elektromos autók tölté-
sét. Mivel előbbi tevékenység
a köz használatát szolgálta, a
képviselő-testület a megfelelő
szabályozással megteremtette
a térítésmentes közterület-hasz-
nálat lehetőségét a töltőállo-
másoknál. A díjmentes haszná-
latot a szolgáltató ez év május
1-ig biztosította, azóta csak
térítés ellenében lehet ezen a

helyen a járműveket tölteni.
Tekintettel arra, hogy ezzel
elveszítette a köz használatára
felajánlott térítésmentes funk-
cióját, a testület közterület-
használati díjat határozott meg
arra a területre, ahol a töltő-
állomások találhatók.

A díj mértéke attól függ,
hogy az érintett terület a város
központi részen, az 1. övezet-
ben található, vagy a városré-
szekben. A gyógyfürdő parko-
lója 1. övezetben található, így
az elektromos töltőállomások
elhelyezése után beállóhe-

lyenként havi nettó 500 forint
díjat köteles fizetni a szol-
gáltató.

A rendelet emellett szabá-
lyozza az önálló hirdetőbe-
rendezések, táblák, transzpa-
rensek kihelyezését is. Az 1.
övezetben a díjtétel nettó 2
ezer forint négyzetméterenként
havonta, a 2. övezetben pedig
1500 forint. Reklámtevékeny-
ség végzése esetén az 1. öve-
zetben a díjtétel 1 ezer forint
négyzetméterenként egy hó-
napra, a 2. övezetben pedig
500 forint.

Lentiben a védőszentek napján tartották a Szent Mihály-
templom búcsúi szentmiséjét a városban. Ez alkalomból két papi
síremléket és a felújított harangot is megáldották.

A misén részt vettek a lenti esperesi kerület papjai, a
főcelebráns , Vasvár–Szombathelyi Székeskáp-Brenner József
talan nagyprépostja volt.

– A Kossuth úti temetőben volt két papi sír – kezdte Ipacs
Bence. – Mikor a temetőt felszámolták, a maradványokat az új
temetőben helyezték el, a két papi síremlék pedig kikerült a
zajdai laktanyába. Elhatároztuk, hogy ezeket megmentjük és a
plébánia udvarán állítjuk fel. A sírkövek mellett felújítottuk azt a
kisebb, közel 200 éves harangot is, ami a plébánia udvarán állt
eléggé viharvert állapotban. A harangot a trianoni évfordulón meg
is szólaltattuk. Külön öröm, hogy a nagyprépost is részt vett a
szentmisén és megáldotta az emlékművet, hiszen az egyházmegye
ma élő papságából ő az egyik, aki legrégebben szolgált Lentiben.

A búcsúi szentmisén Brenner József, a boldoggá avatott
Brenner János testvére mondott szentbeszédet. A nagyprépost
1957-58-ban szolgált Lentiben káplánként. A búcsúi szentmisén
testvéréről is megemlékezett.

– 63 évvel ezelőtt érkeztem Lentibe, itt tartózkodtam akkor
is, mikor 1957-ben megérkezett édesapám távirata, hogy azonnal
menjek haza, mert Jancsi hirtelen meghalt – emlékezett vissza a
gyászhírre. – János Vas megyében volt káplán. Elmentem a
postára, hogy híreket szerezzek telefonon Szombathelyről, mi is
történt. Ott mondta egy asszony, hogy nem kell telefonálni seho-
va, a testvéremet meggyilkolták. Miért gyilkolták meg a testvé-
remet? Senki sem értette. Azért, mert szépen dolgozott és az ifjú-
ságot összefogta. Abban az évben öt pap lett erőszakos cselek-

Búcsúi szentmise

mény áldozata, de az ő esete különleges. A boldoggá avatás, vér-
tanúságának elismerése egyfajta elégtételt jelent.

Brenner János káplán, ciszterci szerzetes 1957. december 14-
én a rábakethelyi káplán máriaújfalui délutáni miséje után a
plébánián a harmadik adventi vasárnapra készült, mikor elhívták
egy beteghez Zsidára. Az Oltáriszentséggel a kezében az úton is-
meretlenek megtámadták és több mint harminc késszúrással
meggyilkolták. Halála után nyomozást indítottak, de valódi gyil-
kosainak személyére sohasem derült fény. Brenner Jánost halála
után hatvanegy évvel, 2018. május 1-jén, Szombathelyen, ünnepi
szentmisén avatták boldoggá.

Brenner József és két testvére, János és is a papiLászló
hivatást választották az 1950-es években. Mint azt a nagyprépost
elmondta: mindhárman más indíttatásból léptek erre az útra, de a
nehézségek, az egyházüldözés ellenére jó választás volt a papi
hivatás. Ma már nyugdíjas, de lelkipásztori teendőit ma is végzi.

A búcsúi misét követően áldották meg a papi sírköveket.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Zalaegerszegi Tankerületi Központ fenntartásában
lévő Lenti Móricz Zsigmond Egységes Gyógype-
dagógiai Módszertani Intézmény Kollégiumi szár-
nyán a KEHOP-5.2.10-16-2018-00182 azonosítószámú
projekt keretében energetikai korszerűsítés való-
sult meg.

A fejlesztés megvalósításához bruttó 52,32 millió
forint vissza nem térítendő európai uniós támo-
gatásban részesültünk, melynek forrását Magyaror-
szág kormánya és a Kohéziós Alap társfinanszí-
rozása biztosította.

A megvalósítás során a kollégium külső energetikai kor-
szerűsítése történt meg, a fejlesztés részeként az épület tel-
jes utólagos külső homlokzati hőszigetelést kapott, megva-
lósult a lapostetők hőszigetelése, a magastető szigetelése,
továbbá valamennyi külső homlokzati nyílászáró cseréje
megtörtént. A hőhidas kialakítású fa szerkezetű előtetők
elbontásra kerültek, helyükre acélszerkezetű polikarbonát
előtetők kerültek beépítésre.

A homlokzatra 18 cm polisztirol hőszigetelés, a lábazatra 15
cm XPS hőszigetelés került. A régi nyílászárók helyett új, 3
rétegű üvegezéssel ellátott, műanyag keretes elemek kerül-
tek beépítésre, melyek hőátbocsátási tényezői így már meg-
felelnek a jelenleg elvárt energetikai értékeknek. A fejlesz-
tésnek köszönhetően hosszú távon biztosítottak az épület
megfelelő hőtechnikai adottságai.

A kivitelezésre a munkaterület átadása 2020. április 08-án
történt meg, a projekt megvalósítása 2020. július 15-én
fejeződött be.
A korszerűsítő beruházás hatására az energia felhaszná-
lás csökkentésre került, a Kollégiumi épület egy gazda-
ságosabban üzemeltethető, komfortosabb és fenntart-
hatóbb intézménnyé vált.

A projektről bővebb információt a https://kk.gov.hu/kehop-
5-2-10-16-2018-00182 oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Zalaegerszegi Tankerületi Központ
E-mail: zalaegerszeg@kk.gov.hu

2020.08.31.
KEHOP-5.2.10-16-2018-00182

ZALAEGERSZEGI TANKERÜLETI KÖZPONT

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL ÚJULT MEG A LENTI
MÓRICZ ZSIGMOND EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI
MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KOLLÉGIUMI SZÁRNYA

Kedves betegeink!
2020. 09. 01.-től néhány fontos információra hívnánk fel a

figyelmüket a ren-dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet

deléseivel kapcsolatban!
Időpontot továbbra is munkanapokon, az alábbi telefonszá-

mokon kérjenek 9-14 óra között az adott szakrendelésen. Az
ortopédia és a fül- orr- gégészeti szakrendelésre a beteg-
irányításon kérjenek időpontot!

Időpont egyeztetés szükséges! Kérjük, ezt ne hagyják fi-
gyelmen kívül!

A rendelésekről továbbra is a betegirányító tud felvilágo-
sítást adni. Felmerülő kérdések: Az adott rendelés rendel-e
aznap? Hány órától van rendelés? A kívánt mellék kapcsolása
is megtörténhet a betegirányító által, de időpontot senkinek
nem tud adni! A várólista rövidítése érdekében mindent meg-
tesznek az intézmény dolgozói.

Rendkívüli sürgős esetben az időpontegyeztetéstől elte-
kintünk!

Nagyon fontos! Akinek felső légúti fertőzése van, náthás,
szárazan köhög, hőemelkedése, láza van, illetve külföldön tar-
tózkodott és igazoltan nincs negatív Covid tesztje, ne keresse
fel a szakrendeléseket!

Bármely tünet előfordulásakor minden esetben konzultáljon
előbb háziorvosával!

Fontos információ, hogy a rendelő területére szájmaszk és
kézfertőtlenítés nélkül sem a szakdolgozók, sem a betegek nem
léphetnek be! A közlekedés csak a főbejáraton keresztül törté-
nik! A kihelyezett fertőtlenítőszerek (főbejárat, első emeleti
folyosó) használata a rendelésre való érkezéskor és a vizs-
gálatról való távozáskor is kötelező!

Megértésüket köszönjük!
A rendelések mellékei:
– Belgyógyászat: +3692 351010 (2131 mellék)
– Bőrgyógyászat: +3692 351010 (2126 mellék)
– Fizikoterápia: +3692 351010 (2130 mellék)
– Fogászat 1.: +3692 351010 (2133 mellék)
– Fogászat 2.: +3692 351010 (2115 mellék)
– Fül-Orr-Gégészet: +3692 351010 (2132 mellék)
– Gyógytorna: +3692 351010 (2106 mellék)
– Gyerekgyógyászat 1.: +3692 351010 (2127 mellék)
– Gyerekgyógyászat 2: +3692 351010 (2117 mellék)
– Labor: +3692 351010 (2111 mellék)
– Neurológia: +3692 351010 (2131 mellék)
– Nőgyógyászat: +3692 351010 (2112 mellék)
– Ortopédia: +3692 351010 (2113 mellék)
– Pszichiátria: +3692 351010 (2132 mellék)
– Reumatológia: +3692 351010 (2103 mellék)
– Röntgen, Ultrahang: +3692 351010 (2104 mellék)
– Sebészet: +3692 351010 (2113 mellék)
– Szemészet: +3692 351010 (2129 mellék)
– Urológia: +3692 351010 (2126 mellék) Szerda 14-től 15 óráig
– Tüdőgyógyászat: +3692 351010 (2118 mellék)
– Védőnők: +3692 351010 (2121 mellék)

A rendelőintézet tájékoztatója
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Mint minden egyéb prog-
ramot, a lenti Őszi Feszti-
vált is a megváltozott kö-
rülmények figyelembevételé-
vel rendezték meg az elmúlt
időszakban. Horváth László
polgármester tájékoztatott a
részletekről:

– Sajnos a világjárvány ke-
resztülhúzta a számításainkat,
nemcsak az Őszi Fesztivál, de
minden, a programfüzetünk-
ben eltervezett rendezvényt il-
letően. Voltak olyan program-
elemek, amelyeket meg tud-
tunk valósítani, sajnos voltak,
amiket nem. Az Őszi Feszti-

Őszi Fesztivál Lentiben

vált is „gazdagabbra” tervez-
tük, hiszen ez a hagyományos
ünnep, fesztivál számos szó-
rakozási és kikapcsolódási le-
hetőséget biztosított a helyiek-
nek és az idelátogatóknak is.
Közösségi célokat is megfo-
galmaztunk, és minden köszö-
netünk annak a néhány csapat-
nak, amelyek minden körül-
mény ellenére beneveztek és
finomságokat főztek.

A kulturális programok mel-
lett helyi termelők kiállítása és
vására, szabadtéri játszóház
várta a kisebbeket. A műsort a
Csádé zenekar koncertje nyi-

totta, majd Horváth László kö-
szöntötte a megjelenteket, he-
lyi fellépők sorát a Nefelejcs
Dalkör Kelta Álom Ír Sztepp, a ,
illetve a Kerka Táncegyüttes
alkotta, majd ismert slágereket
énekelt Horváth-Herman Gré-
ta Rátonyi Róbert. Végül a

Helyi termelők kiállítása ás vására.

A COVID 19 járványhely-
zet idején, Zala megye polgá-
rainak nyújtott példaértékű tá-
mogatói tevékenységéért elis-

Polgárőrök kitüntetése

merést vehetett át a Lenti és Tér-
sége Polgárőr Egyesület. A rész-
letekről következő számunk-
ban tájékoztatjuk olvasóinkat.

Szabó Gábor elnök átveszi az elismerést dr. Sifter Rózsa kor-
mánymegbízottól.

A közelmúltban két alkalommal is köszönthettek a telepü-
lésen élő 90. éves születésnapjukat ünneplőket ,Tormaföldén
tudtuk meg polgármestertől.Kondákor József

– Két idős hölgyet köszöntöttünk. , akitHorváth Józsefnét
fia társaságában hívtunk meg a hivatal tanácskozó termébe.
Horváth Józsefné, Oti néni 1930.szeptember 28-án született.
Tormafölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ne-
vében jómagam és a Lovászi Közös Hivataldr. Novák Anett,
jegyzője köszöntötte az ünnepeltet, és átadtuk Orbán Viktor,
Magyarország miniszterelnöke által aláírt emléklapot. A másik
ünnepeltünk , aki szintén a múlt héten ünnepelte aPető Gyuláné
születésnapját. Erzsi néni 1930. október 1-én született. Családja
a helyi kultúrházban szervezett ünnepségen köszöntötte a 90
éves édesanyát, nagymamát, dédnagymamát. Az önkormányzat
részéről ugyancsak a jegyzővel köszöntöttük az ünnepeltet, és
neki is átadtuk miniszterelnökünk emléklapját. Mindkét
ünnepeltnek nagyon jó egészséget kívánunk.

(d)

A legidősebbeket köszöntötték Tormaföldén

Színház művészeinek operett-
előadása következett, majd a
Dobroda zenekar tagjainak
produkciója zárta a műsort,
akik a Kárpát-medence népze-
néjéből adtak ízelítőt a kö-
zönségnek.

dj

Horváth Józsefné köszöntése.

Pető Gyuláné is betöltötte a 90. évet.
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Ezzel a szlogennel indított
kampányt az úgynevezett
„unokázós” csalások megféke-
zésére az ORFK, amelyhez a
Lenti Rendőrkapitányság is
kapcsolódott. Az unokázós
csalások közös jellemzője,
hogy a bűnözők telefonon hív-
nak fel idős embereket. A csa-
ló a kiszemelt áldozat hozzá-
tartozójának (unokájának, gyer-
mekének) adja ki magát, vagy
azt mondja, hogy az ő megbí-
zásából telefonál. Azt állítja,
hogy az unoka (gyermek) va-
lamilyen bajba került (például
autóbalesetet szenvedett vagy
tartozása van), és sürgősen
pénzre van szüksége. Mivel
közvetlen találkozáskor könnyen
kiderülne, hogy nem ő az
unoka, akadályoztatására hi-
vatkozva valakit elküld a pén-
zért, esetleg ékszerekért. A
csalók általában telefonkönyv

„Nem vagy az unokám, nem versz át!...”
alapján, találomra hívják fel a
potenciális célpontokat, de az
is előfordul, hogy előzetesen a
kiszemelt áldozat lakókörnye-
zetében puhatolóznak, vagy a
közösségi oldalakon megadott
információkat felhasználva te-
szik hihetőbbé történetüket.

A rendőrség tanácsai arra
az esetre, ha valaki ilyen hí-
vást kap:

Járjon utána, hogy valóban
baj van-e: Tegye le a telefont,
majd hívja vissza hozzátar-
tozóját!

Tegyen fel ellenőrző kérdé-
seket: „Hogy hívnak? Mikor
születtél? Mikor találkoztunk
utoljára?”

Ne hagyja, hogy sürgessék,
próbáljon nyugodt maradni!
Egy életmentő műtét külföl-
dön sem maradhat el, mert
valaki nem tud azonnal fizetni.
Hivatalos személy nem kér

pénzt: se rendőr, se mentő, se
tűzoltó.

Ha felmerül, hogy bűncse-
lekményt próbáltak meg elkö-
vetni Ön vagy hozzátartozója
sérelmére, hívja azonnal a
112-es segélyhívószámot!

Ne adja meg adatait isme-
retleneknek!

A rendőrség célja, hogy az
elkövetési módszer tudatosítá-
sával lehetőleg senki se dőljön
be a csalóknak. Minél többen
beszélgetnek erről idős roko-
naikkal, ismerőseikkel, annál
kisebb eséllyel csaphatják be
őket.

dj

Az akció plakátja.

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.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Lenti és Vidéke

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

Hirde
ssen

nálu
nk !

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu



16 20 .20  októberLenti és Vidéke

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

Szeptember elején kezdő-
dött el a hagyományos Idősek
hónapja rendezvénysorozat a
Lenti Civil Nyugdíjas Klub és
az szervezé-Idősügyi Tanács
sében. klub-Császár Dezső
elnök a programokról elmond-
ta, korábbi központi rendez-
vényük helyett most a sza-
badban, a Hagyományok Há-

Idősek hónapja programsorozat Lentiben

za fedett részében tartották meg
rövid megemlékezésüket, majd
gyalogtúrára indultak a
megjelentekkel.

– A vírushelyzet miatt nem
vittük zárt térbe a program-
jainkat, természetesen Horváth
László polgármester az Idősek
Világnapja alkalmából köszön-
tötte a résztvevőket, majd a

A Civil Nyugdíjas Klub csapata a műveltségi vetélkedőn.

közeli Parkerdőben gyalog tú-
ráztunk, kíváncsiak voltunk leg-
utóbbi sétánk, a Tőzike virág-
zás óta hogyan változott a ter-
mészet.

Időközben a programsoro-
zat részeként műveltségi ve-
télkedőre is sor került a Városi
Könyvtárban:

– A résztvevők életkora és a
múltidézés jegyében „retrósra”
vettük a feladatokat – árult el
részleteket könyv-Baksa Melinda
táros. – Igazából nem a verseny-
zés, hanem az a cél, hogy egy
kellemes délutánt töltsünk el
egymás társaságában, hiszen a
jelen helyzetben fontos, hogy
az emberi kapcsolatok, közös-
ségi élmények ne maradjanak

el. Ennek jegyében régi sláge-
reket, azok előadóit kellett fel-
ismerni az operett és a köny-
nyűzene műfajából. Más mű-
vészeti ágak is szerepeltek a
feladatsorok között, így neves
festők és alkotásaik, de spor-
tolók felismerése is. Arra tö-
rekedtünk, hogy minden csa-
patot és csapattagot alaposan
megmozgassunk a szórako-
zás, és egy kicsit a versengés
tekintetében.

Az Idősek hónapja rendez-
vénysorozat kerékpártúrát és
Vajda József népzenekutató
100 születésnapjára emlékező
előadást is tartogat az érdek-
lődők számára a hónap során.

dányi

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!


