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Az egészségügyi alapellátás pillérei
Megújult háziorvosi rendelők Lentiben
A Lentiben működő négy
egészségügyi alapellátást biztosító felnőtt háziorvosi rendelő közül kettő (a III-as és
IV-es) felújításával teljessé
váltak az alapellátás infrastrukturális feltételei – olvasható
az ünnepélyes átadással kapcsolatban kiadott sajtótájékoztatóban. A szalagátvágással
egybekötött ünnepségen jelen
volt Vigh László országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos,
aki a következőképp méltatta
érdeklődésünkre az eseményt:

– Amikor a magyar embereket megkérdezik, hogy
életükben mi a legfontosabb,
általában az első helyre teszik
az egészséget. A háziorvosi
szolgálatok azért fontosak, mert
közel vannak az emberekhez –
sajnos még van néhány körzet,
ami nincs betöltve –, de fontos
célunk, hogy azoknak, akik a
szakmában dolgoznak, ilyen
felújításokkal méltó körülményeket teremtsünk mindennapi
munkájukhoz.
(Folytatás a 2. oldalon)

Valamennyi háziorvosi rendelő felújítása megtörtént.

Idősek ünnepe és jubileum
Egymást erősítő két alkalom is okot adott az ünneplésre
Szilvágyon. Egyrészt köszöntötték a falu szépkorú lakóit, másrészt megemlékeztek arról, hogy két évtizede alakult meg a
Szilvágyért Egyesület, amelynek keretében ér el szép sikereket
a népdalkör.
Vigh László országgyűlési képviselő a falu idős polgárait
köszöntve kiemelte, hogy az adventi időszakban még
(Folytatás a 2. oldalon)

Rajz: Farkas László

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
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Az egészségügyi alapellátás pillérei
Megújult háziorvosi rendelők Lentiben
(Folytatás az 1. oldalról)
Dr. Pál Attila, a megyegyűlés elnöke egy meglepő
eseményre is választ adott
beszédében:
– Nagyon sokan dolgoznak
a pályázatok megvalósításán, a
városfejlesztés lépésein, legyen az pályázatíró, kivitelező.
Minap egy lenti lakos ezzel
szólított meg: elege van abból,
hogy annyi fejlesztés van a
városban, hogy nem tud úgy
közlekedni, hogy ne akadna
bele mindenféle földkupacba,
sőt mellette is építkeznek, ami
igen zavaró számára. Odáig
nem jutott el ez az ember,
hogy gyakorlatilag ez az ő, a
lenti lakosság érdekében történik. A többség tisztában van
vele, hogy mennyi munka van
ebben és akik majd használják
a fejlesztéseinket, milyen örömmel teszik ezt, hiszen tudják,
hogy az előző épület milyen
volt, és milyen kiszolgálást
kaphat most.

A beruházás számszaki adataival Horváth László polgármester szolgált összefoglalójában, kiemelve, hogy az országgyűlési képviselőnek és az elnöknek jár először a köszönet,
hogy a projekt forrásbiztosítása megtörtént, s a város közel hatvan millió forintot nyert
a háziorvosi rendelők felújítására:
– A teljes beruházás megvalósításához önerőre is szükség volt, melyet a város biztosított húszmillió forintot meghaladó összegben – tette hozzá
a polgármester.
Horváth László köszönetet
mondott még az épületegyüttesben lévő társasház tulajdonosainak is, hiszen a földszinten
lévő rendelők és az épület hőtechnikai fejlesztéséhez az ott
lakók saját forrásukkal is hozzájárultak.
Az átadási ünnepségen
Gáspár Lívia, az Egészségügyi
és Szociális Bizottság elnöke

Az ünnepélyes szalagátvágás pillanata.

mondott még köszöntő beszédet:
– Régóta ígért beruházásunk valósult meg a mai átadással, hiszen az I-es és II-es
számú háziorvosi rendelőket
már korábban felújítottuk. A
felújítással az egészségügyi ellátás legfontosabb szintje, a
háziorvosi ellátás korszerűsítése történt meg. Itt van arra le-

hetőség, hogy a beteg az orvosához fordulhat panasz esetén, aki meghallgatja, diagnosztizál, és ha szükséges, továbbirányít és ehhez biztosítjuk most mind a betegeknek,
mind háziorvosainknak a legmodernebb feltételeket – hangzottak Gáspár Lívia gondolatai.
dj

Idősek ünnepe és jubileum
Bensőséges megemlékezés Szilvágyon
(Folytatás az 1. oldalról)
bensőségesebb a szépkorúak munkásságának méltatása. Ilyenkor
felértékelődik minden olyan nemes cselekedet, amit értük teszünk.
Az ünnepségen külön köszöntötték Szilvágy legidősebb polgárát, a 91 éves Lukács Istvánnét, s a jelenlévő legidősebb férfit,
a 86 éves Bertók Bélát.
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke a Szilvágyért
Egyesület és a népdalkör két évtizedes jubileum kapcsán fogalmazta meg gondolatait. Ezek a civil szervezetek közöségko-

A völgyifalusi és a Szilvágyi Népdalkör közös énekléssel köszöntötte a nyugdíjasokat.

A megyei közgyűlés által adományozott emlékplakett.

vácsoló erőt jelentenek a falvakban, komoly szerepet töltenek be
a népesség megtartásában. A jelenlegi családtámogatási rendszer és a
Modern Falvak program mellett mindez hozzájárul ahhoz, hogy
a kistelepüléseken is jól érezzék magukat az emberek – mondta
az elnök, majd Zala Megye Címere emlékplakettet nyújtott át
Péntek Katalin polgármesternek és az egyesület képviselőinek.
A jubiláló egyesületnek, illetve népdalkörnek gratulált a muravidéki testvértelepülés, Völgyifalu képviseletében Szabó Ferenc is.
Este a gyerekeknek volt adventi, majd Mikulás-váró rendezvény.

2018. december
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Díjátadás és közlekedés…
A Zala Megyei Közgyűlés 2018. november 15-i ülésén adták
át ünnepélyesen a közgyűlés által Szűcs Imre nagykanizsai plébánosnak közösségépítő munkája elismeréseként odaítélt 2018.
évi Zalai Civil Társadalomért és Nemzetiségekért Díjat, melyet a
díjazott elfoglaltsága miatt nem tudott átvenni a szeptemberi
megyenapi ünnepségen.
Ezt követően a megyében érintett tömegközlekedési szolgáltatók aktuális működéséről és fejlesztési terveiről tájékozódott a
közgyűlés. Elsőként Kövesdi Szilárd vezérigazgató adott tájékoztatást a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.-ről. Elhangzott,
hogy a magyar államtól kapott megbízás alapján 2011-ben átvett
Zala megyét is érintő vasútvonalakon jelentős fejlesztéseket
hajtottak végre az elmúlt években az ún. „Villamosítási projekt”
keretében, melynek eredményeként villamos felsővezeték-hálózatot építettek ki, felújították és korszerűsítették a vasútállomásokat és megállóhelyeket, peronokat építettek ki, így javítva a
személyközlekedés feltételeit és biztonságát, valamint gazdaságosabb és kisebb környezeti terheléssel járó üzemeltetést valósítottak meg. A fejlesztési tervekről szólva elmondta, hogy jelentős előrelépés történt idén tavasszal a Zalaszentiván közelében
kialakítandó deltavágány ügyében is, mivel aláírták a projekt
előkészítésének engedélyezési terveire vonatkozó szerződést
2019 nyarára tervezett befejezéssel.
Szabó Árpád, a MÁV-START Zrt. technológiai vezetője beszélt a cég 190 km-nyi Zala megyei vonalhálózatáról, részletesen
bemutatva az egyes szakaszok és állomások technikai adottságait
és a vonatokon elérhető szolgáltatásokat. A vasúti infrastruktúra
fejlesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a zalaszentiváni deltavágány közeljövőben várható kiépítése mellett a tervek szerint

Balról Pácsonyi Imre, Bene Csaba alelnökök, dr. Pál Attila elnök, dr. Mester László főjegyző.

egy iparvágány-kiágazás is létesül Pózva térségében, amely a
zalaegerszegi északi ipari park, valamint a kombiterminál vasúti
kiszolgálását teszi majd lehetővé.
Az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
működését, megyét érintő tevékenységét, fejlesztési elképzeléseit Szöllősi József személyszállítási igazgató mutatta be a
közgyűlés tagjainak. Elhangzott többek közt, hogy a 2015-ben
átadott új keszthelyi autóbusz pályaudvar mellett TOP keretből
2018-19-ben teljes egészében megújul Lenti autóbusz állomása,
valamint előkészítés alatt áll Hévízen egy új autóbusz állomás
építése. Szót ejtett továbbá a járművezetőket érintő ösztönző
foglalkoztatási és bérezési rendszer bevezetéséről, ingyenes
továbbképzések és dolgozói juttatások biztosításáról. (Forrás:
Zala Megyei Közgyűlés)

Önkéntesek munkáját köszönték meg
a karitászosok segítségére, akik
szakszerűen, profi módon dolgoznak, különböző ötletekkel
segítenek a rászorulókon. Ott
vannak természeti katasztrófák
esetén, a szenvedélybetegeket
kivezetik a reménytelen helyzetből, jótékonysági rendezvényeket szerveznek, s számos
más akcióval enyhítenek a rászorultak gondjain. Pácsonyi
Imre megemlítette, hogy az egyházmegye zalai részén dinamikusan fejlődik a szervezet.

Dr. Székely János és Pácsonyi Imre a lenti csoporttal.

Árpád-házi Szent Erzsébet
ünnepén a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász önkénteseinek munkáját köszönték
meg díszes oklevéllel minap.
A vasi megyeszékhelyen
rendezett ünnepségen részt
vett Pácsonyi Imre, a Zala
Megyei Közgyűlés alelnöke,
aki beszédében többek között

arról is szólt, hogy sokan közönyösen szemlélik a nehéz
körülmények között élő embereket. Felmentést azzal adnak
maguknak, hogy az állami ellátórendszerek, az önkormányzatok, az egészségügyi intézmények úgyis megoldják ezeknek
az embereknek a problémáit.
Éppen ezért van nagy szükség

Három zalai karitászos részesült Caritas Hungarica díjban: Gál Dénesné (Lenti), Szamosvári Olivérné és dr. Szabó
Ilona (Letenye).
A plébániai karitászcsoportok közül két zalai munkáját ismerték el; a zalaegerszegi
Jézus Szíve plébániát és az
1991-ben Lentiben megalakultét.
A kitüntetetteknek dr. Székely János megyéspüspök és
Pácsonyi Imre gratulált.

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:

14100299-19452149-01000008
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Megkezdik a lenti pályaudvar átépítését

A fotón balról jobbra Sivó ldikó projekt kapcsolattartó, Busa
Csaba, az ÉNYKK vezérigazgató-helyettese, Papp László, dr.
Pál Attila, Kovács Tamás, a Szabadics Zrt. vezérigazgatója,
Horváth László és Kovácsné Kocsi Zsuzsanna projektmenedzser.

Sajtótájékoztató keretében írták alá a lenti autóbusz pályaudvar újjáépítésének kivitelezői szerződését, melyet az ÉNYKK
és Lenti Város Önkormányzata közösen valósít meg. A 476 millió forintos beruházás egyik része, a kerékpárút már elkészült, a
napokban elindul a buszpályaudvar átépítése, addig is türelmet
kérnek a közlekedőktől a projekt résztvevői.
A sajtótájékoztatón dr. Pál Attila, a megyegyűlés elnöke elmondta, 23 milliárd forint állt a rendelkezésre a megyegyűlés

számára, mely összegnek immár a 90 %-a lekötött, szerződéssel
rendelkező beruházásokhoz irányított támogatás.
– A mai szerződéskötés az ÉNYKK, Lenti Város Önkormányzata és a kivitelező Szabadics Zrt. között köttetett, közel
félmilliárdos beruházást jelent és két projekt is megvalósulhat
ebből az összegből – tette hozzá az elnök. A kerékpárút, amelynek a helyi közlekedésben és turisztikai szempontok alapján is
fontos szerepe van, és az új autóbusz – pályaudvar, amely a
térség közlekedésére van hatással.
Papp László, az ÉNYKK vezérigazgatója kifejtette: a fejlesztéssel a térségi utazóközönségnek és munkatársaiknak is modern
feltételeket biztosítanak, az új buszmegálló hat induló és három
érkező állással épül meg, korszerű utastájékoztató rendszerrel és
kiszolgáló helyiségekkel áll majd az utazóközönség részére.
Horváth László polgármester a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: rendkívül nagy jelentősége van a közösségi közlekedés
fejlesztése tekintetében a beruházásnak, ehhez méltó a közel
ötszázmilliós felhasználható forrás is, amely 48 település, a
kistérség lakosságának közlekedését fogja megkönnyíteni.
– A lenti Béke úti kerékpárút műszaki átadása már megtörtént, használják a közlekedők, az autóbusz pályaudvar átépítéséhez pedig már megtörténtek a megfelelő előkészítések. Fontos
volt, hogy az ideiglenesen kijelölt autóbuszmegállók közel
legyenek a régi pályaudvarhoz, a kihelyezett konténeres épületek
pedig kiszolgálják az utazókat az építkezés befejezéséig. Addig
is türelmet kérünk az ott lakóktól, az utazó közönségtől és a közlekedőktől is, hiszen a biztonságos fel-és leszállás miatt a Szövetkezet út az Akácfa út irányába egyirányú lett – részletezte a
változásokat a polgármester.
dj

Kerek évfordulósok köszöntése Bottyán-nap Lentiben
A klubnál kialakult hagyományoknak megfelelően a kerek évfordulós tagtársait köszöntötte a közelmúltban a
lenti Szépkorúak Civil Szervezete. Barta Ödönné, a szervezet vezetője érdeklődésünkre
elmondta, a 65. életév után
ötévenkénti ciklust számon
tartva ünneplik meg a születésnaposokat, emléklappal,
ajándéktárggyal, virággal kedveskedve az ünnepelteknek.
– Nagy tisztelettel gondolok Barta Ödön barátomra, a

klub korábbi elnökére, aki
sajnos már nem lehet közöttünk. Akik pedig itt vannak,
kérem érezzék jól magukat
ebben a baráti társaságban –
hangzottak Horváth László
polgármester köszöntő szavai.
Az idén Papp Istvánné, Vlasics Istvánné (65), Szalai Ferencné, Szigeti Zsoltné, Mujahid
Klára (70) és Györe László (75)
tagtársat köszöntötték, a jókedvhez való muzsikát pedig Kondákor Roland lovászi zenész szolgáltatta a Favorit vendéglőben.
Koszorúzás Bottyán János szobránál.

A hagyományoknak megfelelően történt a köszöntés.

A kuruc brigadérosra, egyben a néhai Gépesített Lövészdandár névadójára emlékeztek a napokban Lentiben, a
Bottyán szobornál.
– Jeles nap a mai, Bottyán János kuruc tábornok 1704. november 16-án foglalta el Érsekújvárt, győzelmet aratva az osztrák császári csapatok felett – mondta beszédében Zakariás Zoltán ny. alezredes. – Ezt a dátumot választotta ünnepnapjává az
egykor Lentiben állomásozó 26. Bottyán János Gépesített Lövészdandár. Emlékezzünk azokra a hivatásos és sorkatonákra,
akik itt szolgálták a hazát!
A megemlékezésen Bertainé dr. Paczolai Ilona versmondó
működött közre, az ünnepség befejezéseként az emlékezés
virágait helyezték el a Bottyán-szobornál a résztvevők.
(d)
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Adventi koncert és gyertyagyújtás Nován

Az Esthajnalkórus adott műsort.

Nován sok éves hagyomány, hogy karácsony közeledtével ünnepi koncertnek ad
helyet a Nagyboldogasszony
plébániatemplom. Ez az alkalom mindig lehetőséget ad arra, hogy kis időre megálljunk a

karácsonyi ünnepekre készülődés anyagi világában, s magunkba tekintve lelkünkben is átéljük a várakozás adventi örömét.
Kiss György plébános idei
vendégeinkben, a bagodi Esthajnalkórus tagjaiban régi is-

merőseit köszöntötte, hiszen
korábbi szolgálati helyéről érkeztek hozzánk.
Az énekkar érzelmekkel
telt előadásában elhangzottak
Szűzanyát dicsérő, adventet
köszöntő és karácsonyi énekek, többszólamú kórusművek, taizéi dalok gitárkísérettel. Az énekszámok között
imádságos verseket hallottunk.
A közönség meghatottan köszönte meg Standi Gyuláné
karnagynak és a kórusnak a
felemelő élményt. Áhítatos
hangulatban vonultunk át a
szökőkúthoz, ahol előtte napokban, szorgos asszonyok
munkájának köszönhetően elkészült a község adventi koszorúja. Közös ének és imád-

ság mellett, Kiss György plébános megáldotta az adventi
koszorút, s meggyújtottuk rajta
az első gyertyát.
Ezután a művelődési otthonban egy kis uzsonnával
vendégül láttuk a megjelenteket, ahol kellemes beszélgetéssel, forralt borozással telt a
délután, majd búcsút vettünk a
kórus tagjaitól, ismét megköszönve adventre hangoló előadásukat.
Ezt követően, karácsonyig
minden vasárnap délután várják a helyi lakosokat az adventi koszorúhoz gyertya gyújtásra, közös beszélgetésre, egy
csésze meleg tea és forralt bor
mellett eltöltött kellemes délutánra.

Felújított kereszt Zalaszombatfán

A turistaház előtti kereszteződésben található út menti
keresztet újították fel nemrég Zalaszombatfán.
Mint arról Szabó Zoltán, a hetési település polgármestere
lapunknak beszámolt, a régi, rossz állapotú keresztet az önkormányzat saját forrásból újíttatta fel még halottak napja előtt és
biztosította a munkához a szükséges alapanyagokat. A talapzat
és a kereszt renoválása után új Krisztus szobor és Mária
dombormű került fel az emlékműre.
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„Tündéri” falu Felsőszenterzsébet

Felvételünk egy korábbi programon készült. Középen Kovács Gyula erdész.

Kálmán Elek polgármester javaslatára kerestük fel a Felsőszenterzsébeti Közösségi Ház munkatársát, Szepesi Magdolna könyvtárost, akit a kis zsáktelepülésen folyó kulturális munkájáról kérdeztünk.
– 17 lakosú kistelepülésről beszélünk, ami nagymértékben meghatározza a munkámat. Két kiskorú gyermek él itt, a többség ak-

tív dolgozó, igyekszünk mindenki számára megfelelő programokat találni. A hagyományőrzés, a helyi értékek felkutatása, megőrzése fontos feladatunk.
Szepesi Magdolna elmondta, hogy településük 2016-ban a kistérségben elsőként kapta meg a „Tündéri” címet, amely Kovács
Gyula pórszombati erdész és gyümölcsész kezdeményezése
alapján alakult ki.
– A hagyományőrzésnél nemzeti ünnepeink megünneplésére,
valamint az év végi karácsonyi találkozónkra gondolok, ezek az alkalmak összehozzák a falu lakóit egy kis baráti megbeszélésre. Évről évre hívunk előadót is, sokszor vendégünk a csesztregi színjátszó
kör egy-egy tagja, de háziorvosunk is tartott már egészségmegőrző előadást. Kovács Gyula erdészt már említettem és például Gál
Zsuzsa, aki őrségi ételeket bemutató könyvét hozta el nekünk. A
gyümölcsfa, gyümölcstermesztés okán a pálinkafőzés is a helyiek
érdeklődési körébe tartozó foglalatosság, ehhez is sok segítséget kaphattak programjainkon. Több mint hétszáz kötetes a könyvtárunk,
amely ugyancsak bőséges válogatási lehetőséget ad az érdeklődőknek. Ezek az összejövetelek valóban baráti hangulatúak, elfoglaltak az itteniek, a földjükön dolgoznak, este már fáradtak,
ilyenkor akad lehetőség a véleménycserére, kikapcsolódásra.
dj

Felújításra szorul a kápolna Gosztolában

Több állagmegóvó munkát is elvégeztek
További felújításra szorul a gosztolai kápolna, hogy
ezt megvalósítsák, gyűjtésbe
kezdtek.
Több éve húzódik a kápolna felújításának terve Gosztolában, korábban az erős szél az
egyik ablakot is kifordította, valamint a torony is előre bukott.
Balogh Ferenc polgármester nemrég arról tájékoztatott,
hogy több állagmegóvó munkát is elvégeztek, a repedéseket javították és gipszpapucsokkal próbálják stabilan tartani az épület falait.
– A felújítás költsége 10
millió forintra tehető, minden-

képpen szeretnénk, ha megvalósulna – mondta a polgármester. – Pályázatot nyújtottunk be,
ám nem kaptunk támogatást,
majd próbáltunk megegyezni
egy esetleges támogatásról az
egyházközséggel, de mivel a
kápolna önkormányzati tulajdonban van, nem áll módjukban forrást biztosítani. Saját
erőből állítottuk helyre korábban az oltárt is. Az örökségvédelmi hivatal is előírta a felújítást, talán így könnyebben
jutunk pályázati támogatáshoz,
addig is adományozást hirdettünk, aki úgy érzi szeretne és
tud segíteni, az megteheti.

Herman - Autószervíz Kft.
• Mûszaki és eredetiségvizsga helyben • Mezõgazdasági gépek - pótkocsik utánfutók
Személyautó - tehergépkocsi (3.5 t-ig) vizsgáztatása
• Gépjármûjavítás
• Gumiszerelés - centírozás
• Futómûállítás,
• Szélvédõ csere
mûszeres autódiagnosztika
E-mail cím: autoherman@freemail.hu
Telefon: 92/371-249
mobil: 06 30/7370-164, 06 30/238-6048

Személyszállítás
50 személyes légkondicionált SETRA típusú turistabusszal állunk tisztelt
megrendelõink rendelkezésére bármely hazai és külföldi útvonalon.
Autóbuszrendelés e-mail cím: herman.szemelyszallitas@gmail.com
Telefon: 06 30/407 3957 • Cím: Zalalövõ, Budafai út 4.

Balogh Ferenc a felújításra váró kápolnánál.
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Lelkünk szabadult a válságból
A karácsony megmagyarázhatatlan misztériuma
– Ne félj, Mária, fiad születik, akit Jézusnak fogtok hívni! –
így szólt az angyal a názáreti szűzhöz azon a több, mint kétezer
év előtti napon, amikor a megváltás története elkezdődött.
S lőn. Ahogy eljött Mária ideje, egy rongyos, széljárta betlehemi istállóban megszületett a Kisjézus, a világ megváltója.
Több, mint kétezer éves misztérium ez. Azóta minden esztendőben
eljön a nap, amikor a hosszú, didergetős sötétség után leszáll a világosság a földre, hirdetve, hogy itt van a megváltás, a lelkek szabadulásának órája.
Több, mint kétezer éve már, hogy a betlehemi jászolban fekvő, barmok párájától melengetett Istengyermek évről évre megszületik a szívünkben, hogy a megváltás fényfürdőjével elűzze
bűneink rabságában sínylődő lelkünkből a sötétséget. Magyarázhatatlan az a csoda, ami így a december ólomléptű lassúság-

gal múló napjainak vége felé, a születés napja idején hatalmába
keríti bensőnket. Mintha valami mágus űzne velünk titokzatos varázslatot, egyszeriben lefoszlik rólunk sötét hónapok szennyese, s
kalitkából szabadult rabmadár módjára kezd szárnyalni a lelkünk.
Több, mint kétezer éve már, hogy a megváltás misztériuma minden karácsonyon beköltözik szívünkbe, s lelkünkben is fellobban milliárdnyi karácsonyi gyertya fénye,
hirdetve, hogy a világosság mindig erőt vesz a sötétségen.
Karácsony lesz. 2018 karácsonya. Migráció, gyilkosságok,
katasztrófák – harsogják nap mint nap a médiumok. Közben
tündökletesen ragyog fönn a betlehemi csillag, hirdetve, hogy
megszületett a Kisjézus.
Lelkünk szabadult a válságból.
f.l.

Útfelújítás Bagladban Adventi vásár Rédicsen
Bagladban felhasználásra
került az adósságkonszolidációs összeg második fele,
melyhez az önkormányzat
saját erővel is hozzájárult, így
3,2 millió Ft értékben új aszfaltburkolat került a saját tulajdonú Csillag krt. 165 m-es
szakaszára, a műemlék védelem alatt álló harangláb és a
faluház közti szakaszon, s az

útpatka helyreállítása is megtörtént – tájékoztatta lapunkat
Lóránt Beáta polgármester.
Lapzárta után, december
9-én került sor az adventi, karácsony váró programukra,
melyen az ünnepi hangulatot
az Aranykapu együttes biztosította. Rendezvényüket a Deák
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár is támogatta.

Hóbor Józsefné textiljáték készítő Lentiből.

Saját erővel is hozzájárult a falu a felújításhoz.

Karácsonyi vásárt tartottak az érdeklődőknek a napokban Rédicsen. A Bellosics Bálint Kulturális és Közösségi Házban zajlott programról Soós Endréné polgármester elmondta, helyi kiállítók is kínálják az ünnepkörhöz kapcsolódó portékáikat, valamint vidám zenés műsorral is kedveskednek a gyerekeknek.
– Bízunk benne, hogy sokan ellátogatnak a karácsonyi vásárunkra, meghitt hangulatú délutánunkat Micskei Gréta és
Stángli Tibor jóvoltából vidám zenés gyermekműsorral színesítjük, melyet kicsiknek és nagyobbaknak egyaránt ajánlunk –
részletezte Soós Endréné a programot. – Az alkalomhoz illő
tea, forralt bor és gofri is várja a vendégeinket, este pedig
közös adventi gyertyagyújtással zárjuk a délutánunkat.
dj

Köszönet a Kolping Gondozási Központnak
Segítettek a bajban lévő családon
Kühár Jánosné kereste fel lapunkat köszönetnyilvánításával, ugyanis a Lenti Kolping Gondozási Központ munkatársai
24 órás felügyeletet biztosítottak arra az egy hétre mozgássérült
gyermekeinek, amíg válltörése miatt kórházban kellett tartózkodnia.
– Szeretném megköszönni családom, Szilvia és Balázs nevében is a Kolping Gondozási Központ intézményvezetőjének, az
ápolónőknek, a házi gondozónőknek a kórházban töltött napjaim idején nyújtott segítségüket. Egyben megköszönöm barátaink
és ismerőseink nehéz napokban adott támogatását és együttérzését.

Kühár Jánosné és gyermekei.
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Márton-nap Lovásziban Két útjuk már elkészült
A hagyományőrzéshez kapcsolódva Márton-napot tartott
a közelmúltban a Lovászi
Nyugdíjas Klub Egyesület.
Rónási Gyuláné klubtag érdeklődésünkre elmondta, Szent
Márton életének felidézésével, kulturális műsorral, valamint hagyományos étkekkel
erősítették meg az újborhoz is
köthető népszokást.
– Először Kósi József, az
egyesület elnöke köszöntötte
megjelenteket és a vendégeket, majd röviden ismertette Szent Márton életét. Az
eseményen vendégeink voltak

a Bajcsai Rezedák, akik
népdalokkal, vidám jelenetekkel szórakoztatták a tagságot. A vacsora természetesen
az ilyenkor szokásos ludaskása volt, klubunk hölgytagjai pedig finomabbnál finomabb sós és édes süteményeket készítettek a jeles alkalomra.
– Ennyi finomsághoz innivaló is dukál!
– Igen, a gazdáink az idei
boraikból hoztak kóstolót, az
estünk pedig táncmulatsággal
folytatódott.
(d)

Felújítások Magyarföldön

Friss aszfaltréteg lett a Temető és Zrínyi utcában.

Márton-nap alkalmából gyűltek össze.

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

Még tavaly kapott 8 millió forintos állami támogatást a
Magyarföldi Önkormányzat útjavításra, melyből most a Temető
és Zrínyi utcák felújítása történt meg.
– Eredeti terveink szerint a Bem utca aszfaltozását is szerettük volna megvalósítani, de egy korábbi, 2014-es felújítás
miatt az most elmaradt – tájékoztatott az útfelújítás részleteiről
Kállai Csaba polgármester. – Így most a három önkormányzati
tulajdonú és fenntartású utunkból kettő teljesen elkészült. A
Vasi Aszfalt munkatársai kiváló munkát végeztek, immár a
padkázás is megtörtént. A beruházással reményeink szerint
húsz-harminc évre megfelelő állapotba hoztuk az említett
útjainkat.
– Önerőre nem volt szükség a felújításhoz?
– Szükség volt önerőre is, 10 millió forintot tett ki a beruházás, kétmillió forintot magunk tettünk hozzá a költségekhez.
Egyébként fejlesztéseink a Temető útnál nem értek véget,
sikerült megújítanunk a kerítést, a kiskaput, bejárati kaput és
további pályázatunk is él a faluház bővítésére. Ezek a sikeres
felújítások nagy örömmel töltenek el bennünket, hiszen kicsi
falu vagyunk (30 lakossal) és jóleső érzés, hogy a megyei és
állami vezetés gondol ránk.
Kállai Csaba polgármester még hozzátette, a mai modern
kornak megfelelő gyorsaságú Internet kábelezése is megkezdődött a térségben, éppen Csesztreg irányából fektetik le a
világháló elérhetőségét biztosító kábelrendszerüket.
dj
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Köszöntötték a szépkorú lakókat Pákán
December első hétvégéjén
a település nyugdíjas lakóit
köszöntötték vasárnap délután.
A kulturális műsorban a
helyi óvodások és az Öveges
József Általános Iskola diákjai adtak műsort, valamint a
csesztregi pávakör is színvonalas népzenei produkcióval
szórakoztatta a közönséget.
A nyugdíjasokat először
Lukács Tibor, Páka polgármestere köszöntötte. A település vezetője az év közben megvalósult fejlesztésekről, valamint
a tervezettekről is szólt. Részt
vett az idősek napján Haller
László plébános is, aki arra biztatta a jelenlévő időseket, hogy
fogadjanak be új dolgokat, gon-

dolatokat, hiszen ezek által marad a lelkük fiatal.
A rendezvényen idén is részt
Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője, aki a
következő gondolatokat osztotta meg a közönséggel.
– Az idős ember bölcs. Nem
azért, mert több iskolát járt ki,
mint a fiatal professzorok, hanem
azért, mert bölcsességét hosszú
évek alatt szerezte meg úgy, hogy
az élet iskoláját járta ki. A fiataloknak ezt kell megbecsülniük –
mondta Cseresnyés Péter.
Mellette Bene Csaba, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke
arról beszélt, hogy mindig megható, mikor gyerekek adnak műsort az időseknek, hiszen két

A helyi iskolások műsora.

korosztály van, akikkel igazán
foglalkozni kell, a gyerekek és
az idősek.

A műsor végeztével vendégül látták a szépkorúakat a
kultúrházban.

Kiállítás Mátyás királyról

A csesztregi pávakör is fellépett.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Lenti és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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2018. Mátyás emlékév, legismertebb királyunk trónra lépésének 560. valamint, születésének 575. évét ünnepeljük. Ebből
az alkalomból jutott el egy vándorkiállítás a témában Keszthely, Hévíz, Zalaszentgyörgy és Zalaegerszeg után Lentibe, az
Arany János Általános Iskolába, ahol dr. Fekete Zoltánné igazgatóhelyettest, a tárlat szervezőjét egyéb részletekről kérdeztük:
– Úgy gondoltuk egy iskola a legjobb színtere egy ilyen tartalmú kiállításnak, melyet összekötöttünk az adventi gyertyagyújtással – részletezte az igazgatóhelyettes. – Kapcsolódva a Mátyás emlékévhez, a gyerekeket megkértük, készítsenek rajzokat Mátyás királyról, és az iskolában is reneszánsz muzsika köszöntötte az érkezőket.
A vándorkiállítás anyaga műanyag táblákon az iskola aulájában volt megtekinthető egy hétig. A kiállítás megnyitóján
Farkas Katalin igazgatónő köszöntötte a megjelenteket, majd
meggyújtották az első adventi gyertyát. A tárlatot Árkovicsné
Pezzetta Claudia, az önkormányzat kulturális és ügyrendi bizottságának elnöke ajánlotta a gyerekek figyelmébe, majd Szabó István tanár tartott rövid előadást Mátyás királyról és koráról. Az alkalomra készített gyermekrajzok ugyancsak az aulában voltak láthatók.
dj

www.zalatajkiado.hu
A kiállítás megnyitója.
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Vörösmarty-napok Lentiben
iért, Sali Nóra 8.b osztályos
tanuló a közösség érdekében végzett kimagasló tevékenységéért,
a tanulmányi versenyeken és kulturális eseményeken nyújtott
színvonalas szerepléséért vehette át a díjat.

A Vörösmarty-napokon többek között az irodalmi pályázat díjkiosztója, tantárgyi és
sportversenyek, retro vetélkedő, szavalóverseny, és Mikulás-diszkó várta a gyerekeket.
dj
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Csondorné Kovács Veronika tanárnő átveszi oklevelét Horváth Lászlóné igazgatónőtől.

A hagyományoknak megfelelően a névadóra emlékezve egész hetes programsorozattal várta a tanulókat és az
érdeklőket Lentiben a Vörösmarty-napok alkalmával a Vörösmarty Mihály Általános Iskola. A ünnepélyes megnyitón
Horváth Lászlóné igazgatónő
idézte a fel a Szózat írója életpályáját, felevenítve iskolai kirándulásukat, amely Kápolnásnyékre, a költő szülőházához vezetett:
– Mindenkinek ajánlom, ha
arra jár, térjen be és tekintse
meg iskolánk névadójának szülőházát, akinek munkássága példaértékű lehet minden tanulónk számára – hangzottak az
igazgatónő gondolatai.
Az ünnepségen adták át az
iskola által alapított Vörösmarty okleveleket, melyeket
alsó és felső tagozatos tanárok
(két fő) és két tanuló vehet át
évente. Az idén Csondorné
Kovács Veronika tanárnő a
matematika és a számítástechnika tantárgyak oktatása, valamint az intézményi mérésértékelés területén végzett eredményes tevékenységéért, Gyuriga Zoltánné tanítónő az alsó

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

tagozaton végzett eredményes
nevelő-oktató munkájáért és
lelkiismeretes fejlesztő tevékenységéért, Lukács Anna Dorottya
8.a osztályos tanuló művészeti,
kulturális tevékenységéért, szavalóversenyeken, rajzpályázatokon
nyújtott kimagasló eredménye-

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás

um

ik

• Bérfőzés

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

Békés, boldog karácsonyt és új évet!
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Nyolc érem Sopronból
Jól szerepeltek a lenti úszók

Fotó: Lenti Gyúk
Kiss Tamás Szabó Júliával és Róhrer Ádámmal.

Nyolc érmet hoztak el a
Lenti Gyógyfürdő Úszóklub
versenyzői a Sopronban 40.

alkalommal megrendezett dr.
Csík Ferenc Emlékversenyről.
A megmérettetésen 10 csapat

292 versenyzője állt rajthoz. A
lenti csapat egyedüliként indult Zala megyéből.
– Lentiből 28 versenyző,
köztük 6 újonc állt rajthoz –
tájékoztatott Kiss Tamás, a
Lenti GYÚK edzője. – A színvonalas versenyen több, jelenleg az utánpótlásban élen járó
klub is részt vett, mint Budafóka XXII. SE (Budapest), a
Dunaferr SE (Dunaújváros), a
Győri Úszó Sportegyesület,
vagy a Szombathely VSC.
Mellettük a Lenti GYÚK csapatának tagjai is igen szépen
szerepeltek, jó egyéni teljesítmények születtek a 33 1/3 méteres medencében Sopronban,
ahol a lentiek szinte otthon
érezhették magukat, hiszen
nap mint nap ilyen méretű medencében edzenek. A két leg-

eredményesebb versenyzőnk
Róhrer Ádám (2009) és Szabó
Júlia (2005) lett, korosztályukban elnyerték a legeredményesebb versenyzőnek járó kupát is.
További eredmények: Szabó Júlia (2005-06 korcsoport)
első helyen végzett 100 m hát
és 100 m gyorsúszásban, Róhrer Ádám (2009) első helyet
szerzett 33 1/3 m háton és 33
1/3 m gyorson, valamint harmadik helyet a 33 1/3 m pillangó számban. Csivre Ádám
(2010) harmadik lett 33 1/3 m
gyorsúszásban, Németh Réka
(2007) második 100 m
gyorson és Németh Nikol
(2007) harmadik 100 m
mellen.

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.
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OPTI-LENT OPTIKA
LENTI, ALKOTMÁNY UTCA 22.

•Szemüvegkészítés rövid határidővel
•Computeres szemvizsgálat
•Védőszemüveg, 3D szemüveg
Tel.: 06-92/352-066
06-30/3055-817
Nyitva:
00
00
Hétfő - Péntek: 9 - 16
00
00
Szombat: 9 - 12

facebook: Opti-Lent Optika
Egészségpénztári kártya elfogadó hely

Békés, boldog karácsonyt és új évet kívánunk!

www.zalatajkiado.hu

