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Az összefogás eredménye látható
Városnapi ünnepség Lentiben
Várossá nyilvánításának 39.
évfordulóját ünnepelte január
hatodikán Lenti. A hagyományoknak megfelelően az ünnepség a Szent Mihály templomban megtartott ünnepi szentmisével kezdődött, melyet Köbli Tamás esperes celebrált.
A művelődési központ színháztermében először Horváth
László, a város polgármestere
köszöntötte a megjelenteket,
sikerekben gazdag új esztendőt kívánva, valamint megköszönve minden támogatónak
a Lenti fejlődéséhez nyújtott
munkát.
– Szeretnék köszönetet mondani városunk lakóinak, mindazoknak, akik bíztak bennünk,
részesei voltak 2017-ben annak
az összefogásnak, amelynek
eredménye az itt élők és idelá-

A kitüntetettek dr. Fazekas Sándorral, Vigh Lászlóval és Horváth Lászlóval.

Falukarácsony Lovásziban

Az iskolások műsora.

Immár 16. alkalommal rendezte meg a Kerka-völgye Baráti Kör Egyesület a lovászi Falukarácsonyt. Elsőként Léránt Ferenc polgármester gyújtotta meg az adventi koszorún a harmadik gyertyát és osztotta meg a jelenlévőkkel
ünnepi gondolatait:

– Nemsokára megszólal a karácsonyi csengő, amelynek hangja a családot, az otthon melegét juttatja eszünkbe. Ismét gondolhatunk szeretteinkre, barátainkra, és figyelhetünk arra,
hogy mit nyújthatunk azoknak, akik fontosak
(Folytatás a 2. oldalon)

togatók szerint is látható, tapasztalható és mérhető.
A polgármester hangsúlyozta, hogy több mint 25 projektben ötmilliárd forintot meghaladó értékű beruházás indult
vagy indul a városban. Egyebek között háziorvosi rendelőket újítanak fel, új buszpályaudvart építenek, folytatódik a
külterületi utak aszfaltozása és
a kerékpárutak építése. Több
mint kétmilliárd forintból megkezdődik a szennyvíztisztító
rekonstrukciója, állami beruházásként pedig új sportcsarnok
is épül Lentiben.
Az ünnepség szónoka dr.
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter volt, aki gondolatai elején szívből gratulált a
39. évfordulóhoz, valamint az
itt működő erős közösséghez:
– Lenti fiatal város, de egy
nagyon régi település, hiszen a
honfoglalás idejére nyúlik vissza
első említése, és 1979 óta
(Folytatás a 2. oldalon)
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Az összefogás eredménye látható
Városnapi ünnepség Lentiben
(Folytatás az 1. oldalról)
szinte teljes átalakuláson, fejlődésen ment keresztül, de a lényeg maradt, ez egy erős város
és a magyarság eredményeire
büszke. A miniszter arról is beszélt, hogy „jogszabályok alkotásával, különböző kötelezettségszegési eljárásokkal”, nyíltan vagy
kevésbé nyíltan megpróbálnak
„bekényszeríteni bennünket” egy
olyan államszövetségbe vagy
szervezetbe, amelyben a magyarság csak alárendelt szerepet
játszhat. Megfogalmazása szerint valakik, valahol, ki tudja
milyen tárgyalótermekben, eldöntötték, hogy ez a mostani
Európa nem is annyira korszerű, inkább legyen valamilyen
„ködös Európai Egyesült Államok”. De ez a modernkori gyarmatosításnak is nevezhető szándék elfogadhatatlan – szögezte
le Fazekas Sándor. Brüsszel mindenbe bele akar szólni, „az

uborka görbületétől az emberek betelepítéséig” – fejtegette
–, pedig tudomásul kell venni,
hogy a magyar emberek egyértelműen döntöttek arról, hogy
magyar Magyarországot akarnak.
A folytatásban a városi kitüntetések átadása következett.
A kitüntetettek nevében Tótiván Endre mondott köszönetet.
Az ünnepségen a Lenti Szivárvány Kamarakórus, a terézvárosi Tóth Aladár Zeneiskola
növendékei és a Kerka Táncegyüttes működött közre.
Az ünnepség állófogadással
zárult, ahol Vigh László országgyűlési képviselő mondott pohárköszöntőt. Ezt követően minden jelenlevő család átvehetett
egy Lenti város 2018-as naptárt, este pedig forralt borral,
lángossal, tűzijátékkal várta
Lenti Város Önkormányzati
Képviselő-testülete a rendezvénytéren a város lakóit.

Dr. Fazekas Sándor és Horváth László mondott beszédet.

Falukarácsony Lovásziban
(Folytatás az 1. oldalról)
számunkra. Nem a drága ajándékok jelentik a fényt a lelkünkben, hanem a szándék, hogy önmagunktól mit adhatunk önzetlenül. Ahol béke és szeretet van, ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő családot, közösséget lehet teremteni. Figyeljünk arra, hogy a szeretet lángja ne csak néhány napig, az ünnep idején éljen a szívünkben, hanem a hétköznapokon is
megmaradjon az izzása. Éljünk úgy, hogy szeretettel viseltessünk embertársaink iránt, hogy életünkben ne legyen helye a
haragnak és a gyűlölködésnek.
Az ünnepi műsorban elsőként az óvodások produkcióját láthatták, nélkülük egyetlen karácsonyi műsor sem múlhat el. Ezek
után a Buda Ernő Általános Iskola tanulói és zeneiskolásai léptek fel nagy sikert aratva. A helyi fellépők sorát a Mixolíd kamarakórus zárta, végül pedig a zalaegerszegi Black and Proud
énekegyüttes dalait élvezhette a szinte telt házas nézőközönség.
dj

Léránt Ferenc polgármester gyújtja meg az adventi gyertyát.

Zsúfolásig megtelt a színházterem.

A kitüntetettek:
Lenti Városért Díj: Zalaerdő Zrt. 4. sz. Lenti Erdészet
Fafeldolgozó Üzeme, Lenti Város Közszolgálatáért Díj: Molnár
Mónika, a Lenti Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, Lenti
Város Oktatásáért Díj: Némethné Gaál Mária Julianna, a Lenti
Móricz Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai Intézmény nyugalmazott pedagógusa, Lenti Város Oktatásáért Díj: Tótiván
Endre, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Lámfalussy
Sándor Szakképző Iskolájának tagintézmény-vezetője, Lenti
Város Sportjáért Díj: Iszkiri Futóklub Lenti, Lenti Város
Egészségügyéért Díj: Sebestyén Szabolcs, az Országos
Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezet
Zala Megyei Kirendeltség Lenti Mentőállomás mentőtisztje,
Lenti Város Szociális Gondoskodásáért és Gyermekvédelméért Díj: Vörös Beáta Mária, a Kolping Gondozási Központ
Lenti és Kistérsége Intézmény Idősek Nappali Ellátásának
vezetője, Lenti Város Gazdaságáért Díj: Pálfi István egyéni
vállalkozó.
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„Az ügyirat mögött meglátni az embert…”
Folytatjuk előző lapszámainkban megkezdett sorozatunkat, melyben a zalabaksai
önkormányzat a templomszentelés 25. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség kitüntetettjeivel beszélgetünk. Laki
Józsefné címzetes főjegyző a
jeles évfordulón a település
„Díszpolgára” címet vehette át.
Az immár nyugalomba vonult
köztisztviselő asszonyt először
közigazgatási pályája kezdeteiről kérdeztük:
– 1970-től dolgoztam a zalabaksai körjegyzőségnél, ahol
egészen fiatalon, gyors-és gépíróként kezdtem a munkámat.
Az akkori tanácselnök, Kulcsár Lajos – akinek nagy tisztelője vagyok – hívott haza,
mint friss munkaerőt, ezzel
kezdődött el közigazgatási pályafutásom. Munka mellett
kezdtem el tanulni, majd később Budapesten diplomáztam
államigazgatási szakon. A rendszerváltás után pályáztam
jegyzőnek, melyet el is nyertem és nagyon büszke vagyok
arra, hogy sikerült egyben tartanunk a körjegyzőségünkhöz
tartozó hét települést.
– Miért volt ez fontos akkoriban?
– Kétezer fölötti volt a lakosság száma, ha nagyobb a
körjegyzőség, jobban lehet
szakosodni, több ügyintézőt
tud alkalmazni az önkormány-

zat és ha a szakterületén dolgozik egy ember, akkor színvonalasabb munkát tud végezni. Mindig azt hangsúlyoztam
a kollégáimnak, tegyünk mindent azért, hogy ezeket a településeket színvonalasan szolgáljuk ki. Ide tartozott, hogy a
testületi ülések előkészítésében vegyünk részt maximálisan, a döntések végrehajtását,
a polgármesterek adminisztrációs munkáját segítsük, mert
ha velünk meg vannak elégedve, akkor ez a hét település
hosszú távon is együtt munkálkodhat.
– Pályafutása szépen ívelt
az idők folyamán felfelé!
– 1994-ben terjesztettek fel
címzetes főjegyzői címre, aminek elérését közös sikernek
könyveltem el, hiszen jó csapatmunkát végeztünk. Öröm
volt minden nap bemenni a hivatalba, öröm volt együtt dolgozni a térségért munkatársaimmal és a polgármesterek
bizalmát is éreztük.
– Tulajdonképpen megfogalmazta a hitvallását.
– Igen, nem csak arra törekedtünk, hogy a hivatali munka gördülékeny legyen, hogy a
törvényesség
érvényesüljön
minden esetben, hanem a segítő szándékra is szükség volt,
nem minden polgármester volt
közigazgatási szakember. Ne
felejtsük el, a hét településnek

Laki Józsefné otthonában.

évenként összesen 180-190
testületi ülése volt, amely nagyfokú előkészítő és szervező
munkát igényelt. Fontos hozzátennem, ezek az ülések mindig este voltak és egy támogató család nélkül ezt nem
tudtam volna megvalósítani.
(A főjegyző asszony férje, Laki József korábban Kálócfa
község polgármestere volt, a
közelmúltban hunyt el, több
mint húsz éven át ugyancsak a
közigazgatásban dolgozott – a
szerk.) Munkámban nagyon
fontosnak tartottam és azt tanácsoltam az ügyintézőinknek
is, hogy az ügyirat mögött meg
kell látni az embert. Amikor el
is utasítottunk egy-egy kérelmet, nem mindegy, hogyan kö-

Szépkorúak karácsonya Lentiben

Nagy érdeklődés mellett zajlott a műsor.

A szokott hatalmas érdeklődés mellett zajlott Lentiben
az idősek karácsonya program.
A Vörösmarty Mihály Általános Iskolában tartott ünnepsé-

gen a lovászi Mixolid kamarakórus karácsonyi dallamokkal
köszöntötte a megjelenteket,
majd Horváth László polgármester szólt a szépkorúakhoz:

– Az idős kor egy nagyon
fontos életszakasz, amit felelősséggel kell megélni. Ha szűkebb környezetünket, Lentit
vizsgáljuk a statisztikákban,
láthatjuk, itt magasabb az idősödési mutató, mint máshol. Itt
a lakosság egynegyede hatvan
évnél idősebb és ezt a tényt mi
nem hátrányként kezeljük. A
hosszú évtizedek alatt felhalmozott továbbadható tudás, a
tapasztalat, a bölcsesség, a szeretet és a családot összetartó
szándék és erő emeli magasra a
szépkorúakat.
A karácsonyi műsor folytatásában Komonyi Zsuzsi táncdalénekes ajándékműsorát kísérhették figyelemmel a résztvevők,
majd búcsúzóul a képviselő-testület tagjaitól vehettek át ajándékcsomagot a megjelentek.
dj

zöljük döntésünket, magyarázzuk meg, mi áll a nemleges
válasz mögött és ha ez sikerül,
akkor már nem sértődötten távozik ügyfelünk.
– Ezt a sokoldalú munkát
magas szinten elismerte Zalabaksa önkormányzata.
– Nagyon meglepett, amikor a templomunkkal kapcsolatos ünnepségsorozat záró rendezvényére meghívást kaptam
és láttam az első két sorban, a
kitüntetést átvevők között van
ülőhelyem. Nagy örömmel töltött el és megtiszteltetésnek
veszem, hogy a képviselőtestület és a polgármester úr
úgy ítélte meg, érdemes vagyok erre a címre.
Dányi József

Megújul
Kerkakutas
kultúrháza
Mini információs
központ is lesz
23,5 millió forintból felújítják Kerkakutas kultúrházát. Az összeg 85 százaléka
állami támogatás, a többit
önerőből fedezik. Mint azt
Kámán László polgármester
elmondta, külső és belső
rekonstrukcióra, héjazatcserére, vizesblokk kialakítására kerül sor.
A megújuló kultúrházban
egy mini információs központot alakítanak ki.
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Ünnepi fények, ünnepi hangulat Nován

Nova ünnepi díszben és fényben.

Nován az elmúlt években
sok gondot és energiát fordítottak a település szépítésére,
különösen a falu központjában. Elsősorban az itt élők
örömére, de az ideérkező vendégek, és az átutazók is megcsodálják a megszépült települést. Mintegy 15 éve advent
idején ünnepi díszkivilágítást
is kap a falu, ami tovább növeli az ünnepi hangulatot. Mivel Nován nagy az átmenő
forgalom, így nem csak a falubeliek, hanem az átutazók is
elismeréssel szólnak falu ünnepi fényeiről.
– Nagy öröm számunkra,
hogy sok pozitív hozzászólás
olvasható a közösségi oldalon

nyá vált a templomi koncert is
advent idején.
– Szintén hagyományos
programnak tekinthető már a
Csádé Zenekar évvégi koncertje Nován. December végén,
karácsony és szilveszter között, a fiatal zalai népzenészekből álló zenekar immár
negyedik alkalommal adott
koncertet telt ház előtt a novai
művelődési otthonban. A legutóbbi interaktív műsor a
„Nyílik az égnek ragyogó
sugára” címet kapta. Minden
alkalommal sikerült meglepetéssel szolgálniuk, törekednek

a megújult létesítmények, s
Nova ünnepi arculata kapcsán
– mondja Lendvai Jenőné. – A
hozzászólásokból érződik a
fiatalok öröme, büszkesége.
Évről évre nagyobb területen
kerülnek díszek a kandeláberekre, fákra, ügyelve az ízléses, egységes megjelenésre. A
szökőkútból adventi koszorút
varázsolunk minden évben.
Advent első vasárnapján Kiss
György atya megáldotta, majd
közös ima és éneklés után
gyújtottuk meg az első gyertyát, s az ezt követő vasárnapokon is 1-1 gyertyát gyújtottunk. Az estek forralt bor és
meleg tea mellett beszélgetéssel folytatódtak. Hagyomány- Megmozgatták a közönséget.

Felújítás Kálócfán
Bensőséges ünnepséget is rendeztek

terveznek többek között, s ehhez a Leader-program pályázati
lehetőségét kívánják célba venni – tudtuk meg Szabó András
polgármestertől.
Bensőséges adventi ünnepséget rendeztek a másfél száz
lelket számláló településen az
önkormányzat és a Kálócfán

a változatosságra. Ezúttal a
helyi Göcsej Szíve Dalkör
Tollfosztó című darabját, valamint a Gyenesdiási Dalárda
regölőjét is láthatta a közönség, és most sem maradt el a
közönséget is megmozgató
táncház, amelyben a KISZÖV
szenior csapata működött közre. Nagy sikert arattak a fiatalok a helyi és környékbeli
közönség előtt, az est folyamán valamennyi résztvevő nagyon jól érezte magát.
Az ilyen és hasonló rendezvények kiváló lehetőséget biztosítanak a népzene népszerűsítésére.

élő német Düssel-házaspár
szervezésében. A rendezvényen
fellépett a lenti Szivárvány
kórus, amely színvonalas műsorral szórakoztatta a közönséget. A vendéglátás sem maradt el, finom süteményekkel és
forralt borral kínálták a résztvevőket.

Kicserélték a nyílászárókat.

Sikerrel járt a Belügyminisztérium által meghirdetett
pályázaton Kálócfa önkormányzata. Ennek keretében 750 ezer
forintos forráshoz jutott, amit
250 ezer forint önerővel ki-

egészítve nekilátott a hivatali
épület nyílászáróinak cseréjéhez. A felújítás folytatására is
gondolnak, egy rossz állapotú
ingatlanrész lebontását kell
megoldani, fűtéskorszerűsítést

Színvonalas műsor szórakoztatta a résztvevőket.
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A rendezvények hónapja Reszneken
– A december nálunk a rendezvények hónapja – kezdte
beszélgetésünket Kercsmár István, Resznek polgármestere,
amikor a legutóbbi programjaikról kérdeztük.
– Hétről-hétre meggyújtásra
kerültek a település központjában felállított betlehem melletti
adventi koszorú gyertyái. Az
idén is ellátogatott a Mikulás a

község gyermekeihez, akik versekkel és dalokkal várták. December 17-én tartotta az önkormányzat a hagyományos rendezvényét, az idősek napját és
falukarácsonyát.
– Hogyan zajlott ez az ünnepi esemény?
– A szépkorúak tiszteletére
készített ebédet ünnepi szentmise követte. Vigh László or-

Ünnepi hangulatban
Mikulás-várásra és Lenti ünnepi díszkivilágításának meggyújtására gyülekeztek december elején a családosok a város rendezvényterén. A megjelenteket a zeneiskola Mikulás-sapkás
fúvósai (felső kép), majd Horváth László polgármester
köszöntötte, majd a több száz gyerekekhez fordulva tette fel a
kérdést: várják-e már a Mikulást?
– Jók voltatok?
– Igeeeeen! – süvített a válasz a gyerekektől, akik először a
művelődési központ tetején pillanthatták meg az oda „rénszarvas
szánnal” érkező Mikulást, majd a Télapó-dalok éneklése után város díszkivilágítása is felkapcsolásra került (alsó kép).
(d)

Vendégül látták a falubelieket.

szággyűlési képviselő, Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke és jómagam
köszöntöttük a jelenlévőket.
Ekkor ünnepeltük a település
legidősebb lakóit, Szunyogh
Józsefnét, Erzsi nénit és Simonyai Elemért, valamint Fliszár
Kálmánnét és Fliszár Kálmánt,
Magai Istvánnét és Magai
Istvánt 50. házassági évfordulójuk alkalmából. A délután
kulturális műsorral folytatódott
tovább, az alsólakosi SzödöttVödött Színjátszótársulat, a
Kerka Táncegyüttes, Szűcs
Enikő Flóra és Bellus Attila
előadóművészek operett slágerei tették színesebbé a programot, valamint a reszneki fiatalok is készültek ünnepi műsorral. Az est folyamán disznótoros vacsorával látta ven-

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

dégül Resznek Község Önkormányzata a jelenlévőket
és zenés mulatsággal zárult
az este.
– Elérkezünk beszélgetésünkben az év zárásához.
– December 23-án a negyedik adventi gyertyánk is lángra
lobbant, a helyi fiatalok énekkel varázsolták az ünnep meghitt hangulatát a jelenlévők közé, a szervezők bejglivel, meleg teával és forraltborral látták
vendégül a megjelenteket. Ezzel zártuk a tavalyi programok
sorát. Ezúton szeretném megköszönni magam és Resznek
Község Önkormányzati Képviselő-testülete nevében minden
szervező, segítő, támogató és
fellépő egész éves közreműködését.
dj

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
Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014
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Szilvágyon megadják a módját
Mint minden alkalommal,
ezúttal is kitűnő hangulatban
tartotta meg Szilvágy önkormányzati képviselő-testülete a
Nyugdíjasok napját. A Zala
Megyei Közgyűlés támogatásával december 9-én, szombaton
megtartott rendezvényt Vigh
László országgyűlési képviselő,
miniszteri biztos és Pácsonyi
Imre, a Zala Megyei Közgyűlés
alelnöke is megtisztelte jelenlétével. Az ünnepségen szinte valamennyi nyugdíjas részt vett,
akinek az egészségi állapota
megengedte. Péntek Katalin
polgármester lapunknak elmondta, hogy mindig hasonló színvonalas rendezvényen ünneplik
a település szépkorú polgárait,
tavaly például operettet hallgattak, de például Kaczor Feri
is fellépett már. Általában sincs
hiány a rangos rendezvényekben, a legismertebb közülük a Göcseji Szilvafesztivál,
amelyet az idén szeptemberben már 11. alkalommal tartottak meg.
A vendégeket – köztük Pál
Ferencnét, az Idősügyi Tanács
tagját, Kiss György plébánost,
Gerencsér Erikát, a község
díszpolgárát, s a falu polgárait
– Péntek Katalin polgármester

köszöntötte, majd Vigh László
üdvözölte az ünnepelteket. Beszédében megemlékezett a falu
polgármesterével folytatott kiadós beszélgetésről, amelynek
során képbe került a falu. A
Jézuskaváró advent hangulatáról is szót ejtett. Vigh László a
karácsonyi jótétemények egyszerűségéről is szólt.
– Nem tudom, gondolkodtak-e azon, hogy mi jót lehet
tenni… Például odamegyünk
ahhoz a rokonhoz, akivel nem
beszélünk és azt mondjuk neki,
hogy én téged nagyon szeretlek. Vagy odamegyünk a szomszédhoz, akivel régóta nem beszélünk és azt mondjuk neki,
hogy ezentúl köszönjünk egymásnak. Nagyon sok tere van a
jótetteknek, s arra kérem önöket, hogy próbáljunk meg
ilyenkor a szívünkbe egy kis
szeretetet beengedni és azt átadni a többieknek – mondta
Vigh László, majd köszönetet
mondott a sok kedvességért,
amelyet ad a település, s amiért
ilyen sok kedves, mosolygós
ember Szilvágyon.
Pácsonyi Imre a Zala Megyei Közgyűlés és az Idősügyi
Tanács nevében köszöntötte a
szilvágyi szépkorúakat.

Az ünnepségen Sláger Tibó szórakoztatta a közönséget.

– Nagy szükségünk van a
szeretetre. Sajnos a mai világban nagyon sokan vannak, akik
nem tudnak megmerítkezni a
család, a hozzátartozók, az
unokák szeretetében. Alkalom
ez tehát, hogy jót tegyen egy
falu közössége. Dicséret ezért
Szilvágy vezetőjének, s annak a
jóakaratú közösségnek, amely
itt található – fogalmazott elismerően Pácsonyi Imre.
A családias ünnepségen
közreműködött a helyi Népdal-

kör, a kisiskolások közül pedig
Radóczi Dóra, Borsos Brenda
és Korács Rebeka mondott
verset. A szépkorúak közül Kocsis Sándorné mutatta meg
énektudását.
Végül Sláger Tibó énekelt
többszáz szerzeményéből a közönségnek. Végezetül finom
vadpörkölttel és sültekkel vendégelte meg az ünnepelt szépkorúakat a falu önkormányzata.
Kép és szöveg:
Farsang Lajos

Gáborjánháza sikeresen pályázott

Ünnep Pórszombaton
Pórszombaton az adventi koszorú negyedik gyertyájának meggyújtását követően a kultúrházban adtak elő műsort a helyi
gyerekek, akiket néhány szülő
készített fel.
A kulturális programot
követően a Medesi Gazdakör

jóvoltából töltöttkáposztával, s
falusi finomságokkal látták
vendégül az ünneplőket.
Korábban
az
adventi
gyertyagyújtáskor is a Medesi Gazdakörnek köszönhetően vendégelték meg a helyieket.

A felújításra váró emlékmű.

A néhány tucat lelket számláló Gáborjánháza önkormányzata sikeresen pályázott háborús emlékműve felújítására.
Mint azt Pantó László polgármester elmondta a Lenti és

Vidékének, 800 ezer forintot
nyertek Hősi emlékművük renoválására.
A munkálatok tavasszal
kezdődnek, az időjárástól
függően.

Útfelújítás Alsószenterzsébeten

A helyi gyerekek adtak műsort.

A Belügyminisztérium pályázatán 13,5 millió forintot nyert
Alsószenterzsébet Önkormányzata belterületi utak felújítására.
Az összeg a teljes költségvetés 75 százalékát jelenti, a többit
önerőből fedezik.
– A rekonstrukció a Rákóczi és a Jókai utcákat érinti,
amelyek egymáshoz csatlakozva jelentik Alsószenterzsébet fő
közlekedési útját. 1975-ben lett utoljára felújítva ez az útszakasz, most ismét aktuálissá vált – mondta lapunknak Horváth László polgármester.
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Parkolót „Ez a szakma királynője!”
építenek Dr. Venczel István kitüntetése
Nemesnépen jelenleg nincs
a sírkert mellett parkoló, s ez
különösen Mindenszentek idején és temetések alkalmával
okoz gondot. Most változik a
helyzet, mert az önkormányzat
területet vett a temető mellett,
ahol parkolót alakítanak ki.
Mint Szép Dezső polgármestertől megtudtuk, megoldódik egy másik probléma is,
ugyanis eddig a haranglábtól
szolgalmi út vezetett a bejáratig. Most már ez is az önkormányzat tulajdonába került.

Együtt
ünnepeltek
Ugyan Kerkafalva a
legkisebb települések közé
tartozik a megyében, a falu
lakossága együtt ünnepelte a karácsonyt. A műsort
a fiatal népzenészekből álló Csádé zenekar szolgáltatta.
Nem maradt el a vendégül látás sem: vadpörkölt került az ünnepi
asztalra.

A Magyar Orvosi Kamara
Szent Kozma és Szent Damján
díját kapta meg a közelmúltban dr. Venczel István csesztregi háziorvos, aki Lentiben a
belgyógyászati és foglalkozás
egészségügyi rendelésekért is
felelős.
– A kamara elnökétől kaptam a hírt a kitüntetésemről,
ami azért is nagyon fontos
számomra, mert ezt a kollegák
véleménye alapján ítélik oda,
így ez magas szintű elismerése
a szakmai törekvéseimnek –
válaszolta érdeklődésünkre a
kitüntetett szakorvos.
– Több generációs orvos
dinasztiába született, volt-e
még ezen felül késztetés, hogy
ezt a pályát válassza?
– Sokan kérdezték már,
hogy ükapámig visszavezetve
orvosok voltak a családban,
így nekem is ez volt-e az
egyetlen út. A minta ott volt
előttem, de külön nyomás nem
nehezedett rám. Volt egy olyan
időszak, amikor például elektromérnök akartam lenni, vonzott a műszaki pálya, aztán
megtaláltam a biológiát és
annak szépségeit.
– Miért választotta a belgyógyászatot?

Idősek napi szeretetvendégség Rédicsen

A rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola tanulói is felléptek.

December elején karácsonyi díszbe öltözik Rédics, kigyúlnak
a fények. A község képviselő-testülete évek óta ebben az időszakban látja vendégül a falu szépkorú lakosait, hogy az irántuk
való tiszteletüket, megbecsülésüket ilyen módon is kifejezze.
– Hagyományosan, több éve megtartjuk időseknek szóló
rendezvényünket, melynek sikerét jelzi, hogy idén 86 főt láttunk
vendégül – avat a részletekbe Soós Endréné polgármester. – Ezen
a vasárnapon ünnepi műsorral, finom ebéddel (melyet ezúttal az

Dr. Venczel István a lenti rendelőben.

– Mert az a szakma királynője! Ezen a szakterületen kell
egy olyan rálátás az emberekre, ahol a beteget magát látjuk.
A kardiológiában a szív szinte
minden részének saját szakága
van és néha elfelejtjük, hogy a
szív egy emberben van. A háziorvosi teendők ellátása pedig
már természetesen következtek
a gondolkodásomból és a betegeim visszajelzéseiből úgy érzem, hogy jó volt a választásom.
Dr. Fekete Zoltán szakorvos a következőképpen érté-

kelte a rendelőintézet szempontjából az elismerést:
– Nagy örömmel vettük tudomásul Venczel doktor úr kitüntetését, hiszen személyében
egy olyan orvost mondhatunk
a kollegánknak, akinek nem
csak a szakmai tevékenysége,
hanem emberi magatartása is
példamutató. Ő még annak az
orvosi generációnak a képviselője, akinek a betegellátás
ügye szent, mindent a betegeiért tesz.
dj

iskola konyhája főzött, s finom disznótoros étel volt a menü)
kedveskedtünk a megjelent nyugdíjasoknak. Érkezéskor mindenki
átvehette a szaloncukor csomagját és minden kedves vendég egy
szépen díszített mézeskalács angyalkát kapott ajándékba.
– Bizonyára gondoltak azokra is, akik valamilyen okból nem
tudtak részt venni az ünnepségen.
– Természetesen az ajándékcsomagokat kiszállítottuk azoknak,
akik betegségük, vagy egyéb okok miatt nem tudtak eljönni az
ünnepségre. Nagyon kedves színdarabbal készültek a helyi iskolások, de felnőttek is felléptek szavalattal, a Kolping Gondozási Központ munkatársai pedig karácsonyi összeállítással szerepeltek. Fellépett alkalmi formációnk, a „Kárikittyom” 3 tagú csoport is, akik vidám hangulatot csempésztek a szívekbe. A képviselő-testület nevében megköszönöm a szervezők, fellépők fáradságát, akik felkészülésük mellett a vasárnapjukat is feláldozták, hogy ünnepségünk
sikeres legyen.
-Dányi-

Útfelújítás Felsőszenterzsébeten
Megtörtént a Petőfi utca
felújítása Felsőszenterzsébeten 1 millió forintos költséggel. Mint Kálmán Elek polgármester elmondta, tervezik
a vadászházhoz vezető út rekonstrukcióját is saját erőből.

Bensőséges
karácsonyi
ünnepség is volt a faluban,
amelynek részét alkotta az
író-olvasó találkozó. Ennek
vendége Gál Zsuzsanna volt,
aki őrségi receptekkel ismertette meg a jelenlévőket.
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A
takarékos
Pusztaapáti
Új fogorvos Lentiben
A temető felújítására fordították a támogatást

Az adósságkonszolidációban részt nem vett, vagyis fegyelmezetten és takarékosan
gazdálkodó önkormányzatok közé tartozik Pusztaapáti is,
amely ezért másfél millió forintos kormányzati támogatásban részesült. Az összeget a
kisközség temetőjének felújítására fordították – tudtuk meg
Németh Árpád polgármestertől.
– A felújítás során eltávolításra

kerültek a régi kerítésoszlopok, s drótfonat. A temető körül a régi nyomvonallal egyezően új betonoszlopok kerültek
leállításra új drótfonattal. A felújítás során megtörtént a ravatalozó épületének festése is.
A régi temetőkapu cseréjét az
önkormányzat saját forrásból
(önerő) valósította meg. Az új
temető kapu bruttó 250.000 Ft
összegben került elkészítésre.

Dr. Csordás Miklós a fogorvosi rendelőjében Lentiben.

A Budapestről érkezett dr.
Csordás Miklós személyében
új fogorvos kezdte meg munkáját a lenti dr. Hetés Ferenc
Szakorvosi Rendelőintézetben. A szakorvost egyik délelőtt kerestük fel kérdéseinkkel:
– Budapestről érkeztem,
immár másfél hónapja ismerkedem a lenti körülményekkel és meg vagyok
elégedve a választásommal –
kezdte bemutatkozását a
fogorvos. – Egyelőre megbízott helyettesként dolgozom itt, a későbbiekben
majd meglátjuk a további
lépéseket.

– Mennyire van megelégedve rendelője felszereltségével?
– Jó a rendelő felszereltsége, kiválóak a körülmények, a
kollégák is nagyon segítőkészek és szimpatikusak, egyszóval kedvesen fogadtak
Lentiben. Hangsúlyozom, hogy
a technikai felszereltség tekintetében nagyobb városok is
elmaradnak az itt tapasztaltaktól, beleértve például a
röntgen lehetőséget is.
– Mikor kereshetik a betegek?
– Hetente háromszor, hétfőn délután, kedden, szerdán
délelőtt várom a betegeket.
dj

Új polgármester Lendvajakabfán
A korábbi polgármester halála miatt időközi választásra került sor november 12-én Lendvajakabfán. A két független jelölt közül Liszjákné Babolcsai
Erika eggyel több (14) voksot
kapott, mint Egri Éva (13), így
ő lett a polgármester. A névjegyzékben szereplő 38 választópolgár közül 28-an szavaztak,
egy szavazólap érvénytelen volt.
Az új polgármester lapunknak elmondta, hogy édesanyja
alpolgármesterként már részt
vett a helyi közéletben, s ő is
segédkezett a különböző rendezvényeken. Megemlítette,
hogy a faluban ma már kevés a
tősgyökeres lendvajakabfai,
nagy a betelepültek részaránya.
Szeretne feszültségektől men-

A megszépült temetőkapu.

Gépkocsit vásárolt Kozmadombja
Miután állami normatíva segítségével nem juthattak gépkocsihoz, így önerőből, három év spórolás után vásárolt egy
Dacia Dustert Kozmadombja önkormányzata.
– Nagy szükségünk van az autóra, hiszen településünkön –
ahol harminchét bejelentett lakos él – nincs bolt, így a bevásárlást, a gyógyszerek kiváltását általában Lentiben vagy Zalalövőn intézik a falubeliek – mondja Kámán János polgármester.
– Az idősek ellátásához, orvoshoz juttatásához is nagy segítséget nyújt a gépkocsi. A házi gondozói szolgálat jövőjét még
nem látjuk tisztán, ezért a későbbiekben elképzelhető, hogy pályázatot nyújtunk be a falugondnoki szolgálat igénybevételére.

Liszjákné Babolcsai Erika szeretne együttműködő faluközösséget kialakítani.

tes, együttműködő faluközösséget kialakítani, s ezt csapatépítő
rendezvényekkel, kirándulásokkal kívánja elérni többek között.

Három évig spóroltak az autóra.
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Öt éves a Korhatártalan klub Csesztregen
Működésének ötödik évét ünnepelte a közelmúltban a csesztregi Korhatártalan klub. Király Editet, a klub vezetőjét arra
kértük, idézze fel a megalakulás pillanatait és adjon ízelítőt az
eltelt időszak történéseiből:
– Volt, aki megkérdezte, öt évet miért kell ünnepelni, mi
pedig, akik öt évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy szeretnénk
még tenni (ötven év fölött is) a falunkért és önmagunkért, ezt az
öt évet bizony ajándékként éltük. Ha végigtekintjük a közös
együttléteinket, talán nem túlzás azt mondani, hogy tartalmában
akár huszonöt évet felölel. 2012-ben 43 fővel alakult a Korhatártalan klub. Jelenlegi létszámunk pedig 60 fő.
– Klubjuk egyediségét adja, hogy több körből is áll, melyek ezek?
– Van női dalkörünk, gazdakörünk, olvasói körünk, sütő-főző
körünk, ügyes kezek társaságunk, sportot szeretők csapatunk és
hagyományápoló körünk.
– Kiemelne néhány sikeres programjukat?
– A teljesség igénye nélkül: hagyományok terén, törtünk kukoricát, fosztottunk tollat, törtünk diót, disznóvágást-disznótort
tartottunk, szüreti felvonulásra lecsóval kedveskedtünk. A gazda
körben évente ültettünk fát magunknak és utódainknak.
Számtalan előadást hallgattunk, szakmai kirándulásokat tettünk.
Összejöveteleinkre legtöbbször magunk sütöttünk-főztünk.
Rendszeresen megünnepeltük a nőket, férfiakat, összehoztuk a
helyi Civil Szervezetek Napját. Kirándultunk külföldön: láttuk
Prágát, Ljubljanát, Piránt. Voltunk a Szlovén Őrségben, jártunk
Felvidéken. Itthon Tihany, Balatonfüred, Gárdony, Sukoró, Móri
szüret, Hajdúszoboszló, Hévíz, Budapest, Sopron látnivalóval
ismerkedtünk. Tartottunk könyvbemutatókat, alakítottunk olvasó
kört és kiállításokat is szerveztünk. Női dalkörünk megalakulása

Magzati szívhangvizsgáló lesz belőle
A kormányhivatal munkatársainak adománya

Balról Válicsné Völgyi Judit gazdasági vezető, dr. Fekete
Zoltán szakorvos és Drávecz Marianna hivatalvezető.

A Zala Megyei Kormányhivatal Lenti Járási Hivatala munkatársai pénzadományt gyűjtöttek és ajánlottak fel a dr. Hetés
Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet javára. Az adomány átadása után Drávecz Mariannát,
a hivatal vezetőjét kérdeztük a
felajánlásukról:
– A Lenti Járási Hivatal
2013-as megalakulása óta folyamatosan részt vett a kormány-

hivatal által szervezett adományozásokban. Az idén ahhoz a
kezdeményezéshez csatlakoztunk, hogy helyi szinten járuljunk hozzá egy nemes cél megvalósulásához.
– Hogyan választották ki a
rendelőintézetet?
– A rendelőintézet az egész
járás területén végzi tevékenységét, mi pedig valljuk, hogy az
egészség a legfőbb érték, mely-

A Korhatártalan klub tagjai az évfordulón.

óta gerince a klubunknak. Vitték és viszik a falunk hírnevét,
arany minősítéssel büszkélkedhetnek.
– Hogyan tovább Korhatártalan klub?
– Mit is szeretnénk? Egy újabb öt évet így, vagy legalább
hasonlóan jó egészségben, hangulatban és hozzáállásban minden
tagunk részéről.
Az évfordulóra szervezett ünnepségen Czupi Sándorné polgármester köszöntötte a megjelent tagságot, a műsorban a női
dalkör, a Kerka Táncegyüttes apróságai, a helyi színjátszók és az
országos hírű pávakör is fellépett. A műsor után pezsgős koccintással köszöntötték a jelenlévők az új évet.
dj
nek az egyik legfontosabb eleme a prevenció.
– Mekkora összeget sikerült
összegyűjteniük?
– Várakozáson felül teljesítettünk, 67 ezer forint gyűlt
össze, melyet egy védőnői eszközvásárlás támogatására ajánlottunk fel.
A rendelőintézet nevében
dr. Fekete Zoltán vette át az adományt, aki a következőképp méltatta a felajánlás jelentőségét:
– Nagy örömmel fogadtuk a
kormányhivatal felajánlását, ez
egy alulról jövő kezdeményezés, a dolgozók felajánlásait
tartalmazza. Felmerült, ha már
a lenti hivatal dolgozói tették a
felajánlásokat, akkor a lenti rendelőintézet fogadja be és hasznosítsa eszközbevásárlás céljából. Azonnal a magzati szívhangvizsgáló készülékre gondoltunk, amellyel a magzatok szívhangjait tudjuk monitorizálni, a
szívhangok papír alapon is
vizsgálhatóak és a magzati szív
pillanatnyi állapotára, működésére lehet belőlük következtetni. Szimbolikus jelentősége is
van ennek a felajánlásnak, hiszen mintaként szolgálhat valamennyiünk számára. Nagyon
szépen köszönjük az adományt.
(d)

Fejlesztések
Ramocsán
Ramocsa nagyon kis település még az aprófalvas
Zala megyében is, így minden – máshol jelentéktelennek tűnő – beruházás, felújítás fontosnak számít. Az elmúlt évben kicserélték a
temető bejárati oszlopait, új
redőnyöket kapott a közösségi ház, térfigyelő kamerarendszert helyeztek üzembe,
amely a temető bejáratát is
figyeli. Miután a meglévő
önjáró traktor és egyéb szerszámok mellé két új fűkaszát
is vásároltak, szükséges volt
egy tároló építése is. Mindezeken túl kicserélték a székeket a közösségi házban.
Jankovics László polgármester most arról tájékoztatta lapunkat, hogy 8 millió
forintot nyertek belterületi
utak felújítására. Ez az összeg
fedezi a teljes beruházás
költségeit, vagyis nincs szükség önerőre.
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Legyél te is alkotmánybíró!
„Nyitott bíróság” programok Lentiben

Nagy sikere van a programnak.

Sikerrel zajlik a „Nyitott bíróság” program a Lenti Járásbíróságon, ahol a helyi Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakgimnázium,
valamint a bíróság együttműködése immár negyedik éve folyamatos.
A járásbíróság bírái, bírósági titkárai és fogalmazója ebben a
tanévben is több jogi ismeretterjesztő és bűnmegelőzési témájú
órát tartottak a gimnázium osztályainak, s a tanulók novemberdecember hónapokban számos büntető és szabálysértési tárgyaláson vettek részt, amelyek után esetmegbeszélésekre is sor került.
Rendszeresen zajlik perszimuláció is, ám a korábbi évek gyakorlatával ellentétben – amikor mindig bűneset került feldolgozásra –
a járásbíróság 2017. december 4-én megtartott a perszimulációs
gyakorlata során egy családjogi esetet dolgoztak fel. A bíró kivételével – akit a járásbíróság fogalmazója alakított – az ügy összes
szereplője gimnazista volt. A 11. osztályos tanulók közül többen is
igen találékonyan hozták az ügyvéd, a peres fél és a tanú karakterét, néhol döbbenetes spontaneitást és improvizációs képességet
mutatva. A jó hangulatban telt délelőttön a jogi ismeretek mellett a
felelős családtervezés fontosságára is rámutatott a bíróság, meg-

ismertetve a fiatalokkal a meggondolatlan gyermekvállalás
lehetséges jogi következményeit is.
Három nappal később a gimnázium 12/B osztálya „jogász
vetélkedővel” zárta az évet. A megmérettetésen az érettségi előtt
álló diákok próbára tehették jogi ismereteiket, jogérzéküket, logikai képességeiket, végső soron pedig – több kevesebb sikerrel –
a szerencséjüket is.
A szinte valamennyi jogágra kiterjedő kérdések kezdetben
egyszerűek, viccesek voltak, de később már komoly gondolkodásra, sőt segítségkérésre is szükség volt. A vetélkedő során a diákok megismerkedtek többek között jogtörténeti érdekességekkel,
alapvető jogi fogalmakkal, de bíróságot érintő számos praktikus
ismerettel is. A helyes válaszokkal lehetett előrelépegetni a képzeletbeli jogi pályán az egyetemistától egészen az alkotmánybírói
tisztségig.
A program januárban a Zalaegerszegi Törvényszék által életre
hívott „Nyitott igazságügy” program keretében a 2017-ben, a
Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsa támogatásával elkészített bűnmegelőzési kisfilm vetítésével folytatódik.
Forrás: Zalaegerszegi Törvényszék

Felújítást terveznek Belsősárdon

Gosztola sikeres pályázatai
Sikeres és folyamatban
lévő pályázatokról is tájékoztatta lapunkat Balogh Ferenc,
Gosztola polgármestere.
– Belső útjaink felújítására
14,3 millió forintot nyertünk,
az összesen 16 millió forintba
kerülő beruházáshoz a hiányzó összeget önerőből biztosítjuk. A vis maior-pályázaton
8,15 millió forinthoz jutottunk, amihez 10 százalék önerőt kell még tennünk és így a
013-as és a 015-ös helyrajzi
számú külterületi utakat újíthatjuk fel. Nagy esőzéseknél
ugyanis gondot jelent a közlekedés ezen az útszakaszon.
A polgármester elmondta,
hogy a zártkerti ingatlanok
rendbetételét segítő pályázatra
is benyújtották anyagukat. Az

itt elnyerhető 10 millió forintot összevonva a vis maior
támogatással
megnyugtató
megoldás születhetne ezen az
útszakaszon. Balogh Ferenc
feladatként említette a Lentihegy és Gosztola közötti út
szélesítését. Ha ez sikerülne,
az autóbusz érinthetné a falut,
s ezzel a diákok iskolába járása is könnyebb lenne. Bár
Gosztola kicsi település, a lakosság lélekszámához képest
szerencsére sok a gyermek.
A polgármester szóvá tette
a vadak által okozott károkat.
A festői szépségű faluban
éppen ezért nem egyszerű a
virágosítás. Példaként említette, hogy a kiültetett árvácskákat hamar lelegelik az
őzek.

Bővül és megújul a melléképület.

A községháza melléképületének felújítását és bővítését
tervezik Belsősárdon.
Vida József polgármester lapunknak elmondta, hogy vizesblokkot, garázst és tárolóhelyiséget szeretnének kialakítani

a községháza melletti épületben.
A beruházáshoz a Leaderprogram nyújtotta pályázati lehetőséget kívánják igénybe
venni. A benyújtási határidő
február 5-e.

Akció a
Sári Fotónál
Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról
100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény
Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117
E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com
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Ünnepsorozat a Vörösmarty-iskolában
Fracz József tanár, a számítástechnika tantárgy gondozása és
az intézményi informatikai fejlesztés területén végzett eredményes tevékenységéért.
Ugyancsak az ünnepségen
adták át a Pedagógus Szolgálati
emlékérmeket, melyet Szunyogh Lászlóné nyugalmazott
tanár és Wigmondné Németh
Katalin nyugdíjba vonuló tanár
vehetett át.
Horváth Lászlóné intézményvezető köszönti a megjelenteket a
Vörösmarty-napok megnyitóján.

Fennállásának 45., a névfelvétel 25 éves évfordulóját gazdag programsorozattal ünnepelte a lenti Vörösmarty Mihály
Általános Iskola még december
elején. Horváth Lászlóné intézményvezető a Vörösmartynapok megnyitó ünnepségén
emlékeztetett: aki iskolát épít,
aki iskolát tart fenn, aki iskolában dolgozik, annak fontos a
jövő nemzedéke.
– 45 év nem nagy idő egy
iskola történetében, de nekünk,
akik itt töltöttük, itt éljük hétköznapjainkat, meghatározó az

A Vörösmarty-napok minden korosztálynak tartogatott
mozgásos, kézműves, szellemi
és kikapcsolódást jelentő programokat, köztük Mikulás diszkót, Mozdulj! sportvetélkedőt,
szavalóversenyt, dalversenyt és
egy kirándulást is, melynek keretében a Zalaegerszegen kiállított Seuso-kincseket tekinthették meg a tanulók.
(Dányi)

Élelmiszercsomagok a rászorulóknak

életünkben – hangzottak az intézményvezető gondolatai.
Az ünnepségen átadták a
Vörösmarty-oklevelet, amelyet
a kiemelkedő munkát végző
tanulók és tanárok kaphatnak.
Vörösmarty-oklevelet vehetett
át: Hochschorner Virág (8.a)
kiemelkedő kulturális, művészeti és közösségi munkájáért,
Kerese Réka (8.b) kiemelkedő
kulturális, művészeti és közösségi munkájáért, Zakariásné
Makaró Katalin tanítónő az
alsó tagozaton végzett eredményes nevelő-oktató munkájáért,

Tűzifát kaptak a rászorulók Pákán
2017-ben a pákai önkormányzat a szociális célú tűzifa vásárlást 1.564.640 Ft-os támogatási összegből, továbbá önerőből
biztosította – tudtuk meg Lukács Tibor polgármestertől.
Az önerő több mint 110 ezer forintot, az erdészettől történő
szállítás pedig további 230 ezer forintot tett ki, majd a több mint
másfél milliós összegből összesen 88 m3 tűzifát szereztünk be –
részletezte számadatokkal a beruházásukat a polgármester. – Hatvan család részesült a tűzifa támogatásban, az év végéig igyekeztünk a legjobban rászorultaknak ki is szállítani a fát, a maradékot pedig januárban kapják meg, természetesen ingyenes szállítással a családok – zárta tájékoztatóját Lukács Tibor.

Depókba került a még ki nem szállított tűzifa Pákán.

Sárközi Szabina kétgyermekes kismama veszi át a csomagot.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kezdeményezésére élelmiszercsomagokat adtak át rászoruló
családoknak Lentiben, a helyi
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ irodájában. Vigh
László országgyűlési képviselőtől a helyszínen megtudtuk, hogy a kormány 18
milliárdos keretet biztosított
azoknak a családoknak, akiknek az év folyamán nem kerül
elegendő élelmiszer az asztalukra.
– Országos akcióról van
szó, Lentiben a Családsegítő
Központ kimutatása szerint 10
rászoruló család van, akik
megkapják tartós élelmiszerből álló csomagjukat – tette
hozzá a miniszteri biztos.
Az eseményt Györe Edina,
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének igazgatója koordinálta, aki beszédé-

ben felvázolta egy többlépcsős támogatási rendszer indítását is.
– A kiírt pályázat jelenleg
a 0-tól 3 éves korig rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és a várandós
kismamák támogatását tartalmazza, ezek a családok havonta kapják majd az élelmiszer csomagokat. Egy-egy csomag körülbelül 13 ezer forint
értékben tartalmaz tartós élelmiszert. Ezt uniós- és kormánytámogatásból sikerül finanszírozni. A program előreláthatólag 2023-ig tart majd.
A lenti járásban további 67
család részesülhet ilyen támogatásban a napokban. A Családsegítő Szolgálatok nagy
segítséget nyújtanak ehhez, az
ő segítségükkel jutunk el a
rászoruló családokhoz, hiszen
ők napi szinten tartják a kapcsolatot velük.
dj
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Szilveszterkor is szolgálatban… Fedett rendezvénytérZalaszombatfán
Zalaszombatfa nem részesült adósságkonszolidációban,
vagyis a fegyelmezetten gazdálkodó falvak közé tartozik.
Ennek köszönhetően 1,5 millió
forintos kormányzati támogatásban részesült. – Ezt az összeget

megtoldottuk ugyanekkora önerővel és fedett rendezvényteret
építettünk – mondta Szabó Zoltán polgármester, aki hozzátette, hogy folyamatosan történik
a faluban lévő, 25 személyt befogadó turistaház felújítása is.

A polgármester a mentősöket is felkereste.

A hagyományoknak megfelelően Horváth László, Lenti
polgármestere az év utolsó napján meglátogatta és köszöntötte
a szilveszterkor is szolgálatban
lévő, dolgozó lentieket.
– 2017 utolsó napjának esti
óráiban kívántam boldog új
évet szolgálati helyeiken kö-

szöntve mindazokat, akik egész
évben értünk dolgoztak és szilveszter éjjelén is szolgálatban
vannak, vigyáznak ránk: tűzoltókat, rendőröket, mentősöket,
a központi orvosi ügyeleti szolgálatot ellátókat – tájékoztatott
a polgármester.
(d)

Tetszetős lett a fedett rendezvénytér.

Sikeres évet zártak

Röszler Attila értékeli az évet.

Egész éves egyesületi munkáját záró rendezvényen értékelte a közelmúltban a Lenti Kertbarát Kör Egyesület. Röszler
Attila elnököt még a lenti Denis Hotel és Étteremben
megtartott est előtt kértük rövid összefoglalóra:
– Éves utolsó, évzáró rendezvényünkön vagyunk, ilyenkor
családtagjainkkal együtt töltünk el egy estét, visszatekintünk az
éves tevékenységünkre, röviden értékeljük az év eredményeit.
Az év folyamán 17 alkalommal találkoztunk nagyobb létszámban, ebben a hagyományos rendezvényeink, Vince-nap, borverseny, Márton-nap szerepelnek, továbbá szakmai témájú előadásaink és a kirándulások. Kisebb létszámú csoportokban további
11 rendezvényen vettünk részt, gondolok itt a társegyesületek
borversenyeire, egyéb rendezvényeire. Ság-hegyre, Somlóhegyre, valamint a pölöskei fajtakísérleti intézetbe, Nagyradára
és a tótszentmártoni Vlasics-birtokra vezettek szakmai kirándulásaink, ezek nagy sikert arattak a tagság körében. Mindezek
ismeretében sikeresnek értékelem a megvalósított programjainkat, és már a 2018-as esztendő új rendezvényeit készítjük elő –
zárta gondolatait Röszler Attila elnök.
dj
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Közösen ünnepeltek Tagtársaikat köszöntötték
Fejlesztések Bagladon

Az Énekmondó Együttes adott koncertet.

Bár Baglad lélekszáma nem
éri el az ötvenet, mégis közösen ünnepelték a falu lakosai a
karácsonyt. A meghitt összejövetelen az Énekmondó Együttes 1 órás koncertet adott, kamarazenekari formában Kelemen Gyula és Kelemen Béla jóvoltából. A műsor közben Bedő
Dóra Bíborka és Bedő Lili
Bianka mondott verseket és
énekelt karácsonyi dalokat.
A program zárásaként ünnepi vacsora mellett beszélgetett a falu apraja-nagyja és a
meghívott vendégek.
Lezajlott a közmeghallgatás
is a faluban. Napirenden szerepelt a polgármesteri és a
falugondnoki beszámoló is. Az
idén nem volt vitára okot adó
kérdés, továbbra is az utak állapota és a hanyag területtulajdonosok adták a beszédtémát.
Mint azt Lóránt Beáta polgármestertől megtudtuk, szó
esett a Településképi Arculati
Kézikönyvről is. Bár Baglad
apró település, mégis aránylag
sok olyan értéke van, amire
vigyázni kell.
A polgármester lapunknak
elmondta, hogy folytatódik a
tűzoltószertár felújítása, amit
önerőből végeznek. A tető renoválásával már végeztek, most
az egyik helyiség következik.
Baglad sikeresen pályázott a
Hősi emlékmű felújítására, tavasszal kezdődik a munka,
aminek teljes összegét központi
támogatás fedez.

Verseket szavaltak, énekeltek.

Születésnapos tagtársait hagyományosan az év végén, a
Favorit vendéglőben szépen terített asztal mellett köszöntötte a
Lenti Szépkorúak Civil Szervezete. Az eseményen jelen volt
Horváth László polgármester, aki először jó egészséget, mielőbbi felgyógyulást kívánt Barta Ödönnek, a szervezet vezetőjének, aki betegsége miatt nem tudott részt venni az esten.
– Az évfordulósok nevében is köszönetet mondok mindazoknak, akik megszervezték a mai programot, Barta Ödönnének az előkészületekért, ami mutatja, méltó körülmények
között köszönthetjük a tagtársakat – mondta köszöntőjében a
polgármester. – A születésnap a legegészségesebb dolog, minél
több van belőle, tartja a mondás, ahogy elnézem a „kerek” évfordulósok igen szép számmal vannak jelen a mai alkalommal.
Emlékeztetnék még egy évfordulóra, 1997-ben távozott innen a
dandár, mely ugyancsak kerek évforduló, véget ért vele egy
olyan korszak, ami addig meghatározta a város életét, gazdaságát, és még munkaerő piacot is.
Az ünnepségen emléklapot, ajándékot és virágcsokrot vehetett át 65 évesként Barta János, 70 évesként Ambrus Lászlóné,
Bóka Vincéné, Csengeri Lászlóné, Fövényesi Lászlóné, Kovács
Tiborné, Kühár Mária, Molnár Lászlóné, 75 évesként Balla
Istvánné, Bartha Ödönné, Kovács Béláné, 80 évesként Berta
Ferencné és Pető Jánosné.
(d)

Barta Ödönné és Horváth László az ünnepi összejövetelen.

Adventi értéknapok Lentiben
A Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózathoz való csatlakozás jegyében két alkalommal
lenti adventi értéknap programot szervezett a
helyi önkormányzat. A programokon előadásokat hallgathattak, valamint gasztronómiai
ételkóstolón is részt vehettek az érdeklődők. Az
egyik előadóval, dr. Horváth Zsolttal, a Hungaricum Értéktár megbízottjával az értéktárak helyzetéről és a hungaricumokról beszélgettünk.
– 2012-ben jött létre a hungaricumokkal
kapcsolatos törvény, és 2013 óta van lehetőség,
hogy az egyes közösségek, települések értéktárakat hozzanak létre. Épp az elmúlt időszakban
végeztünk egy kis összegzést, ez alapján elmondhatjuk, ma már hazánkban több mint ezer

települési értéktár van, minden megyénkben
van megyei értéktár és a törvény által létrejött a
hungaricum bizottság is. Legutóbb három értéket választott a hungaricumok gyűjteményébe
(gulyásleves, a pálos rend és a hollóházi porcelán – a szerk.) ezzel hetvenre emelkedett értékeink száma. Mozgalmi időszakunk építkezése
a Kárpát - medencei értéktárak létrejöttével teljessé vált, a következő időszak legfontosabb
feladatai közé tartoznak egyrészt az újabb közösségek felkutatása, akik szeretnének a mozgalomhoz csatlakozni, valamint a mozgalom
tartalmának mélyítése, amelyben elsősorban a
települési értéktáraknak van nagyon fontos
szerepe.
dj
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Elfogadták az arculati kézikönyvet Külsősárdon
Gasparics Győző Sándor polgármestertől.
Külsősárd népessége nem
éri el ugyan a háromne-

gyed százat, ennek ellenére
közös összejövetelen ünnepelték a karácsonyt a faluban.

Tegyünk közösen gyermekeink jövőjéért!
Kérjük, adója 1%-ának felajánlásával támogassa az
Arany János Alapítványt.

Adószámunk: 19277064-1-20
Köszönettel fogadjuk és a
lenti Arany János Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
tanulóinak javára fordítjuk további felajánlásaikat is,
amit az alábbi bankszámlaszámra tehetnek meg:

Közösen ünnepeltek.

Egy kis falu nagy
beruházása
Magyarföld, ez az apró
település a Rátóti Zoltán
színművész szervezésében
épült fatemplom révén vált
szélesebb körben ismertté.
Most egy egészen más jellegű beruházás indulásáról
tájékoztatta lapunkat Kállai
Csaba polgármester. Elmondta, hogy 8 millió forint állami támogatásból és 4 millió forint saját erőből jó
minőségű aszfaltburkolatot
kap a Bem, a Zrínyi és a
Temető utca. Ez óriási léptékű beruházásnak számít a
falu életében, hiszen Magyarföld éves költségvetése
mindössze 6 millió forint.
Takarékos gazdálkodása
miatt a község nem részesült
korábban adósságkonszolidációban, ezért 1,5 millió
forint állami támogatást kapott. Ezt a temető kerítésének felújítására fordítják.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Lenti és Vidéke
havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
ssen
e
d
r
i
H k!
Fax: (92) 596-937
nálun
E-mail:
zalataj@zelkanet.hu

A Településképi Arculati
Kézikönyv nevéhez méltóan
az adott falu vagy város sajátos, egyedi arcát, különösen pedig védendő értékeit hivatott
bemutatni. Erről is tanácskozott
nemrég Külsősárd lakossága, s
el is fogadta azt – tudtuk meg

14100299-19452149-01000008

www.zalatajkiado.hu
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X. Sporttigris Kupa
Tizedik alkalommal került
megrendezésre Lentiben a
Sporttigris teremlabdarúgó torna, melyen összesen 16 csapat
mérte össze felkészültségét. A
Lenti Arany János Általános
Iskola és AMI tornatermében
megtartott sportesemény látogatói ezúttal is színvonalas és
küzdelmes mérkőzéseknek lehettek szemtanúi.
A csapatok először a csoportmérkőzéseken küzdöttek

meg egymással, majd a legjobbak továbbjutva az egyenes
kieséses szakaszba kezdték el a
dobogós helyezésekért folytatott meccseket.
A jubileumi torna végeztével az alábbi sorrend alakult ki
a csapatok közt: negyedik helyen végzett az Old Star, bronzérmes lett a Joó-Vasi Duó, a
dobogó második fokára a Trio
Egerszeg játékosai léphettek
fel. A tizedik torna győztesének

Tartalmas esztendő
A X. Sporttigris Kupa győztes csapata.

járó elismerést pedig kiváló játékkal a Czupi Csárda csapata
vehette át Horváth László
polgármestertől.
A hagyományoknak megfelelően a tornán ez alkalommal
is különdíjat adtak át a kiemelkedő teljesítményt produkáló játékosoknak, így a legjobb 18 év alatti játékos díját
Kiss Bálint (Czupi Csárda) vette át, a legjobb hazai játékos
Szabó Zsolt (Joó-Vasi Duó) lett,
aki elismerése mellé még a

Horváth Gergő Emlékdíjat is
elnyerte. A legjobb hazai kapus
díját, a Horváth István Emlékdíjat Balogh Balázs (Joó-Vasi
Duó) kapta, a torna legjobb kapusa Kovács Gábor (Trio Egerszeg) lett, a torna legjobb játékosa díjjal Horváth Gergő (JoóVasi Duó) teljesítményét ismerték el, a torna gólkirálya címet
pedig a győztes Czupi Csárda
csapatának játékosa, Polareczki
Roland nyerte el 7 rúgott góllal.
k.r.
Hu

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás

um

ik

feladatokat oldottak meg a
táborozók a keretmeséknek
megfelelően, majd ezekből a
tábor végére összeállt a teljes
szivárvány. Részt vettünk a
hagyományos városi ünnepségeken, koszorúzásokon, majd
az év végén adventi kézműves
játszóházat tartottunk, karácsonykor pedig betlehemes játékunkkal leptük meg a lenti
családokat, melyet már a 24.
éve megszervezünk.

ar

Utókarácsonyt és egyben
előszilvesztert tartottak a közelmúltban a lenti cserkészek,
tudtuk meg Kalmár Imrétől, a
Lenti 362. számú Szent Mihály Cserkészcsapat vezetőjétől.
– Tartalmasan telt az esztendő, minden évszakban egyegy kirándulást szerveztünk
és készültünk a cserkészek
legnagyobb, legérdekesebb próbatételére, a táborozásra. Itt
minden napra egy mese jutott,

ng

A lenti cserkészek betlehemeznek.

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
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Lazítson pihenjen januárban is
a Lenti Termálfürdõben!

Próbálja ki az ÚJ, MODERN ÉLMÉNYFÜRDÕT,
ahol óriáscsúszda, családi- és gyermekcsúszdák,
jacuzzi, nyakzuhanyok, masszázságyak
kínálnak felüdülést és szórakozást.
Családoknak kedvezményes belépõk!
Szombaton és vasárnap szaunaszeánszok!

Tele élettel tele élménnyel!
www.lentifurdo.hu,
facebook.com/lentifurdo • Tel: 0692/351-320

Tudósítókat keresünk!
8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.

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

A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövő és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

