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– Számadást adunk az elmúlt nyolc évben a magyar mező-

gazdaságért végzett munkánkról és kíváncsiak vagyunk a térségi
gazdák véleményére, javaslataira is – kezdte sajtótájékoztatóját a
meghirdetett Gazdafórumot megelőzően dr. Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter . A Művelődési KözpontbanLentiben
tartott sajtóeseményen részt vett országgyűlésiVigh László
képviselő és Lenti polgármestere.Horváth László

– A magyar agrárium az elmúlt nyolc év alatt mintegy más-
félszeresére növelte kibocsátását, 70 ezer új munkahely jött lére
a mezőgazdaságban, ez Zalában és a Dunántúl más megyéiben is
megfigyelhető – hangzott a miniszter tájékoztatójában.

Dr. Fazekas Sándor a továbbiakban kiemelte: a magyar csa-
ládi gazdaságok olyan támogatásokat kaptak a piacra jutásban is,
amelyek az eredményesség mellett a foglalkoztatásra is pozitív
hatással voltak. A magyar delegáció egyébként a Muravidékről
érkezett Lentibe, ahol szlovén-magyar kétoldalú megbeszélést
folytattak, illetve egy nemzetközi agrárkonferencián vettek részt
Dejan Zidan mezőgazdasági, erdészeti és élelmiszerügyi minisz-
terrel, továbbá találkoztak a Muravidéki Magyar Önkormányzati
Nemzeti Közösség vezetőivel és a szlovéniai magyar gazdák
képviselőivel.

– A tavalyi 4 százalékos és az idén 4,5 százalékosra tervezett
gazdasági növekedés nem kis részben a mezőgazdasági teljesít-

Nagy érdeklődéssel kísért gazdafórum Lentiben

mény-növekedésének is köszönhető – hangsúlyozta Vigh László,
a térség országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón.

Horváth László polgármester beszédében kitért a városban
induló 23 projektre, amely 5 milliárd forint összértékű és első-
sorban a turizmus fejlesztését szolgálja.

Sok érdeklődőt vonzott a fórum.

Szilvágy legidősebb asszo-
nyát, 90.Lukács Istvánnét
születésnapja alkalmából az
önkormányzat tortával és virág-
gal köszöntötte február 23-án.

Szépkorú köszöntése Szilvágyon
Péntek Katalin polgármes-

ter átadta az ünnepeltnek az
Orbán Viktor miniszterelnök
által aláírt gratuláló emlék-
lapot.

Péntek Katalin polgármester köszönti az ünnepeltet.

Több mint száz tanulót
mozgatott meg a ZMRFK és a
Lenti Rendőrkapitányság által
szervezett Útkeresők-útvesztők
elnevezésű középiskolásoknak
szóló prevenciós vetélkedő. A

Lenti Mentőszolgálat, a „Nap-
sugár” Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Központ, Védőnői
Szolgálat munkatársai, mint
vendégelőadók részvételével

Vetélkedő középiskolásoknak

Útkeresők-útvesztők

A résztvevő osztályok plakátjaikkal.
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Lenti Város Önkormányzata
és a Honismereti Egyesület
Lenti szervezésében a kommu-
nizmus áldozatainak emlékére
tartottak megemlékezést Lenti-
ben, a Kossuth úti Kegyeleti
Park Gulag emlékművénél. Az
eseményen először Horváth
László köszöntötte a megem-
lékezőket:

A kommunista diktatúrák áldozataira emlékeztek

Dr. Fekete Zoltán, Horváth László és Drávecz Gyula koszorúzott.

– Február 25-én a Kom-
munista Diktatúrák Áldozatai-
nak emléknapján emlékezünk a
több tízezer családjától elvá-
lasztott és kényszermunkatábo-
rokba elhurcolt honfitársunkról,
a koholt vádakkal mészárszékre
küldött emberekre, az ellenálló-
ként mártírhalált halt hősökre
és felidézzük mindazoknak az

emlékét, akik az erőszak rend-
szer áldozataivá váltak – hang-
zottak a polgármester gon-
dolatai.

Megemlékező beszédet Si-
mon Márta, a Honismereti Egye-
sület Lenti elnöke mondott:

– A Szovjetunióban 20 mil-
lióra, a világon 100 millióra
becsülik a kommunista diktatú-
rák áldozatainak a számát. A
világmegváltó eszme promi-
nensei, Lenin, Sztálin, Dzer-
zsinszkij, Jagoda, Jezsov, Mao
Ce Tung és számtalan utódjuk,
köztük magyar tanítványaik,
Rákosi, Gerő évtizedekig teljes
nemzeti és nemzetközi jogo-
sultságot élveztek, fel sem me-
rült bűntetteikhez méltó fele-

lősségre vonásuk. Mi lehet az
oka a bénult némaságnak, ami-
kor a világ lakosságának két-
harmadát érintette közel nyolc-
van éven át a megpróbáltatás?
A diktátorok aljas praktikákkal,
megfélemlítéssel járatták le,
hallgattatták el a kritizálókat,
az áldozatok félelme a min-
denkire kiterjesztett ügynöki
hálózattól, a meglepően sikeres
propagandáig terjed. A hazug-
ságokat felmagasztalva, tettei-
ket dicsőítve a naiv környezetet
megtévesztették.

A megemlékezés folytatá-
sában a résztvevők koszorút
helyeztek el a Gulág emlék-
műnél.

(d)

– Az itteni természeti környezet adottságait kihasználva
szeretnénk bevonni fejlesztéseinkbe a vadászatot, amely tradi-
cionális ágazat a környéken, és kapcsolódik a különböző vidék-
fejlesztési programokhoz, különös tekintettel a kis-és ős-
termelőket érintő piacra jutást elősegítő kezdeményezésekre.
Egyik „TOP”-os pályázatunk például kifejezetten a termelői
piac megújítását, fejlesztését célozza meg – hangzott a polgár-
mester tájékoztatójában.

A rendezvény nagy érdeklődés mellett a színházteremben
Gazdafórummal folytatódott, ahol a térség mezőgazdasági
termelői, gazdálkodói kaptak tájékoztatást és tehették fel
kérdéseiket a témában.

Dányi József

Gazdafórum Lentiben

Balról Horváth László, dr. Fazekas Sándor és Vigh László.

zajló eseményről rendőr alezredest, aBükiné Papp Zsuzsanna
ZMRFK bűnmegelőzési alosztálya vezetőjét kérdeztük:

– 1999-ben kezdtük ezt a típusú vetélkedőt Nagykanizsán
és ha belegondolunk, akkor mára nagykorúvá vált. Sikerült az
egész megyére kiterjesztenünk, ezért itt Lentiben a városi
fordulóra kerül sor. Olyan ismereteket adunk át a fiataloknak,
amelyekkel az életben a mindennapok során találkozhatnak és
döntéseket kell hozniuk benne. Előfordulhat, hogy ez a döntés
rosszul sikerül, akkor pedig tudják azt, hogy hová fordul-
hatnak. Azt azért ismerik az emberek, hogy milyen hatóságok
vannak, de sok esetben nem tudatosul bennünk, hogy a hatósá-
gok mögött is emberek vannak. Most játékos, versenyszerű
formában mutatjuk meg a szolgáltatást végzőket, tudatosítva,
hogy nyugodtan hozzájuk fordulhatnak probléma esetén.

A városi fordulóban a két lenti középiskola 9. és 10. évfo-
lyamai vettek részt (4-4 osztály 163 tanuló), akiknek előzetes
feladatként Ne tedd címmel egészségmegtartó, a dohányzás,
alkoholfogyasztás, droghasználat káros hatásait idéző, az
erőszakos magatartási formákat elutasító plakátot kellett kész-
teni, továbbá tolerancia, türelem címszó alatt költeményt kellett
fabrikálni. Az eseményt alpolgármester nyitottaDrávecz Gyula
meg, kiemelve, döntéseink azért fontosak, mert lehet, hogy egy
pillanatra, de akár hónapokra, évtizedekre is meghatározhatják
sorsunkat.

A vetélkedőn a keszthelyi megyei szintű döntőbe jutott a
Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakgimnázium 9/A és a ZSZC
Lámfalussy Sándor Szakképző Iskola 10/B osztálya.

dj

Vetélkedő középiskolásoknak

Útkeresők-útvesztők

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Reszneken a hagyományos rendezvé-
nyek közé tartozik a farsang megünnep-
lése a közösségi ház könyvtártermében.
Kercsmár István polgármestertől megtud-
tuk, már a délután folyamán „maszkások”
lepték el közösségi ház környékét, majd a
könyvtártermet, ahol a helybeli gyerme-
keknek tartott maszkás rendezvény
kezdődött.

– Igencsak ötletes jelmezeseket láthat-
tunk, többek közt volt, aki balerinának,
ördögnek, indiánnak, krokodilnak, a mo-
zifilmből ismert sikolynak, robotnak, szel-
lemnek öltözött be – mondta az esemény-
ről a polgármester. – A nap folytatásaként
este 8 órakor kezdődött a felnőttek A jelmezes reszneki gyermekek.

– Elmondható, hogy szinte a 2014-ben tartott első fóru-
munk hatására indult el szociális gondozó és ápoló képzésünk,
amely máris rangsorolja idei rendezvényünket – emelte ki be-
szélgetésünk elején , a ZSZC Lámfalussy SándorTótiván Endre
Szakképző Iskola igazgatója, emlékeztetve arra, hogy a Kol-
ping Gondozási Központ együttműködésével futó képzés azóta
nagyon sok munkavállaló szociális ágazatba történő átképzését,
illetve sok fiatal szakmához jutását segítette elő.

– Fórumunk céljaként meghívjuk a térségi kisvállalkozókat,
vállalkozókat, előzetes kérdőív segítségével feltérképezzük,
hogy szakiskolai és szakgimnáziumi szinten milyen ágazatok-
ra, az ágazatokon belül milyen szakképzettségű szakemberekre
lenne szükségük a közeljövőben és várhatóan milyen létszám-
ban gondolkodnak.

A fórumon előadó volt többek között LentiHorváth László
polgármestere, aki a térségi fejlesztésekről, induló beruhá-
zásokról tartott tájékoztatást, , a Kereskedelmi ésHéra József
Iparkamara térségi elnöke a vállalkozások, az iskola és a
kamara térségi szerepvállalását, kapcsolatát részletezte, vala-
mint a fenntartó részéről főigazgató, aki aSzabó Károly
centrum munkáját mutatta be. osztályvezető aHorváth Jenő
Lenti Munkaügyi Hivatal részéről a helyi foglalkoztatási
helyzetet tárta a megjelentek elé. A fórumon Tótiván Endre
igazgató még hangsúlyozta, hogy a visszaérkezett kérdőívek
elemzésénél megdöbbenten szembesültek azzal a ténnyel, a tér-
ség általános iskoláiban szinte nincs annyi tanuló, ahány kép-
zett szakmunkásra szüksége lenne a helyi vállalkozóknak.

dj

Szakképzési fórum Lentiben

Tanulságos tényekkel szembesültek az érdeklődők.

Éves beszámoló és egyben
tisztújító közgyűlését tartotta a
közelmúltban a Lenti Kertbarát
Kör Egyesület. Az egyesület
különböző szakmai és hagyo-
mányőrző programjairól rendre
beszámolunk lapunkban, ezért
Röszler Attila elnököt először
az idei év tervezett rendez-
vényeiről kérdeztük:

– Programjaink nagy rész-
ben az egyesület alapszabályá-
ban rögzített célokhoz kötőd-
nek, mint például a kerti növé-
nyek és gyümölcstermesztés, a
gyümölcsfogyasztás népszerű-
sítése, szőlészeti, borászati szak-
ismeretek és borászati kultúra
terjesztése, hagyományápolás.
Jelen találkozónk már a harma-
dik az idén, egy borászati elő-
adáson, és a hagyományőrző
Vince-napi programunkon már
túl vagyunk. Március elején
növényvédelmi témában tar-
tunk nyitott előadást, melyre
minden érdeklődőt szeretettel

Tisztújító közgyűlést tartottak
várunk. Hagyományos borver-
senyünkre 24-én kerül sor, áp-
rilisban a kiskerti növényter-
mesztéssel foglalkozunk, cefre
és pálinkakészítéssel kapcsola-
tos előadást is szervezünk, sőt
pálinka versenyünk is lesz.
Mindezek mellett szakmai ta-
nulmányutakat is szervezünk,
az egyiket Pannonhalma és kör-
nyékére, valamint Sopront, Kő-
szeget és a burgenlandi térséget
is megcélozzuk. Természetesen
hagyományőrző programjainkat
is megtartjuk, gondolok itt a Már-
ton-napra vagy az előbb em-
lített Vince-napi pincemustrára.

A tisztújító közgyűlés ered-
ménye: az elnök Röszler Attila,
elnökségi tagok: Elekné Hor-
váth Magdolna, Puskás Ernő,
Marton Attila, Völgyi Zoltán
(új tag), felügyelő bizottsági
tagok: Rónási Gyuláné, Péter
János, Tüske Zoltán. Mandátu-
muk pedig öt évre szól.

(d)

Balról Rónási Gyuláné felügyelőbizottsági tag, mellette Rösz-
ler Attila a régi-új elnök.

Farsangi mulatság Reszneken
„Maszkarádéja”, a közösségi ház rendez-
vénytermében. A maszkás felvonulók kö-
zött volt önkéntes tűzoltó, angyalka, me-
nyecske, hippi nő, fűszoknyás menyecske.

– Versengés is kialakult a jelmezesek
között?

– Az est folyamán jutalmazták a legöt-
letesebb jelmezeket és a tombolasorso-
láson is értékes nyereményeket lehetett
nyerni.

– Mi lesz a következő programjuk a
faluban?

– Rendezvénysorozatunk következő
programja a vacsorával egybekötött zenés
nőnapi est lesz március 17-én.

- j -
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Gazdag programkínálat
várta a gyerekeket és a láto-
gatókat a Lenti Arany János
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Arany János
hetén. A megnyitón rövid kö-
szöntő után ünnepi műsor
keretében a névadó életútját
idézték fel látványos színházi
előadás formájában a tanulók.

Az Arany János héten ki-
állítások (Gombos Jenő intar-

ziái, Berke András katonai
makettjei), rendhagyó történe-
lemóra, több alkalommal me-
sedélelőtt várta a kicsiket és
nagyokat, de hűen a névadó-
hoz, versmondó, szépíró és he-
lyesírási verseny is megtalál-
ható volt a programok között.

A szellemi versengés utáni
mozgásigényt sportnappal, ta-
nár-diák mérkőzéssel elégí-
tették ki a szervezők.

Arany János hetet tartottak

A megnyitó pillanata az iskola aulájában.

Megjelent a Lenti Programfüzet

Horváth László polgármester a prog-
ramfüzettel.

A közelmúltban polgármester asszonnyalCzupi Magdolna
történt beszélgetésünk alkalmával csesztregi beruházások, köz-
tük az Ipari Park környékét érintő útburkolat felújítási és szenny-
vízelvezetési munkálatai is szóba kerültek. Megtudtuk, hogy régi
tervük, az üzemeknél kialakítandó autóbusz-forduló is megva-
lósulhat. Az utóbbi beruházás részeként az adott önkormányzati
területet állami tulajdonba adja át a helyi önkormányzat. Kérdé-
seinkkel ezek után a kivitelező Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Autóbusz-forduló épülhet Csesztregen
Zala megyei vezetőjéhez, fordultunk, majdMórocz Józsefhez
segítségével a cég kommunikációs osztályvezetőjétől, Pécsi
Norbert Sándortól a következő tájékoztatást kaptuk a Csesztreg
térséget érintő induló beruházásaikat illetően:

– Társaságunk a Település- és Területfejlesztési Operatív
Program, valamint hazai forrás felhasználásával is előkészít bur-
kolat-felújításokat a megyében. A beruházásokhoz a kivitelezők
versenyeztetése folyamatban van, így a projektek költségéről
pontos információt jelenleg nem tudunk adni. A tervezett útépí-
tési és felújítási feladatok értéke elérheti az 500 millió forintot. A
tervezett beruházások között szerepel a 7416-os jelű Lenti-Ba-
jánsenye összekötő út 2,3 kilométeres szakasza, mely Csesztreg
teljes átkelési szakaszát jelenti, valamint további 1,8 kilométer,
mely az összekötő út 86-os számú főút és Lenti közötti szaka-
szán található. Az útszakaszokon az útburkolat felújítása teljes
mértékben megvalósul, az útburkolati jeleket korszerű, tartós
alapanyagok felhasználásával festjük fel, valamint a KRESZ táb-
lákat is újra cseréljük. Csesztreg átkelési szakaszán ezen felül az
ipari park bejárata és a Kerka patak közötti út menti nyílt vízel-
vezető árkot zárt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésével
megszüntetjük. A csatornarendszerrel biztosítható az út menti
területek biztonságos vízelvezetése, valamint a városias arculat
kialakulása is. A korábbiakban az önkormányzattal leegyeztetett
autóbusz-forduló és megálló megvalósítása szintén szerepel az
idei tervünkben. A jelenleg rendelkezésünkre álló információk
alapján, az útburkolat-felújítási feladatokat júliusban, az autó-
buszmegálló építését pedig legkorábban, augusztusban kezdjük
meg. A létesítmények legkésőbbi befejezési határideje 2018.
novembere lesz.

dj

Egy régi terv valósul meg az üzemeknél az autóbusz-fordu-
lóval.

Horváth László, Len-
ti polgármestere sajtó-
tájékoztató keretében
mutatta be a több
nyelven (német, an-
gol) is olvasható, vá-
rosi programokat tar-
talmazó programfü-
zetet.

– Immár több éve
hagyomány a város-
ban, hogy tervezett
rendezvényeinket egy
közös programfüzet-
ben adjuk ki, így tör-
tént ez az idén is, bíz-
va abban, hogy a több
nyelven is megjelenő füzet kel-
lő tájékozódást nyújt az érdek-
lődők számára – hangzott a
sajtótájékoztatón. – A napok-
ban a programfüzetet a város
valamennyi háztartásába eljut-
tatjuk, sőt a környékbeli na-
gyobb települések is kapnak
belőle. Úgy gondoljuk, hogy
Lenti és környéke nem csak a
gyógyfürdőjéről, a Szent György
Energia Parkról ismert és tu-
risztikai szempontból nagyon
fontos helyszín, hanem a kul-
turális és közösségi programjai
is olyanok, amelyek jelentős
közönséget vonzottak. Csak a
nagyobbakat megemlítve a
Lenti Táncverseny, a Lenti

Nyári Esték rendezvénysoroza-
ta, amelyben az idén is több
neves fellépőt köszönthetünk.
A teljesség igénye nélkül eljön
hozzánk Janza Kata, Postás Jó-
zsi, Tóth Andi, egy japán dob-
színház és Csonka András.
Ezek az események ingyenesek
és tapasztalataink szerint 1000-
1500 ember találkozhat ezeken
a péntek esti koncerteken. Is-
mert az Őszi Fesztiválunk, a
Kerka Menti Kulturális Napok
és kapcsolódunk az idén 40
éves Lenti Gyógyfürdő ünnepi
programsorozatához is. Szere-
tettel várunk minden érdek-
lődőt programjainkra.

(d)



Lenti és Vidéke201 .8  március 5

A Leader-program keretében, 5 millió forintos beruházással

a faluház bővítésére készülnek .Magyarföldön Kállai Csaba

polgármester lapunknak elmondta, hogy az adósságkonszoli-

dációban nem részesült településeknek nyújtott 1,5 millió fo-

rintos állami támogatásból a temető kerítését újítják meg.

Amint az időjárás engedi, megkezdődik a munka, a vállal-

kozóval már meg is egyeztek.

A polgármester örömmel említette, hogy két család is Ma-

gyarföldet választotta új otthonának nemrég, így hattal nőtt a

falu lélekszáma.

Bővítik a faluházat Magyarföldön
Nőtt a falu lélekszáma

Másfél mázsás volt az a disznó, amelyik a hagyo-külsősárdi
mányőrző disznóvágás „áldozatává” vált, egyéb részletekről
Gasparics Győző polgármester számolt be lapunknak.

– Tradíció, élmény, családi ünnep volt valamikor a disznó-
vágás, meghívták a rokonságot, ennek a hagyományait próbáljuk
megőrizni egészen odáig, hogy testvértelepülésünk, a szlovéniai
Kót község képviseletében is jelen vannak, tevékenyen részt
vesznek az eseményen. Legutóbbi a testvértelepülési pályáza-
tunk támogatási összegét felhasználva tartjuk mai rendez-
vényünket.

– Külsősárd falu is „modernizálódott”, nincs már ser-
téstartás?

– Valóban csak nagyon kevés helyen van állattartás, ezért a
szép disznóért is Csesztregre kellett elmennünk. A faluban több
böllércsapatunk is van, akik már régóta vágnak disznót és együtt
egymás keze alá dolgoznak, nekik segítünk, amiben kell. Kóti
vendégeink különleges hajdinakásás és köles hurkát készítenek,
a reggeli étek is az ő receptjük alapján készült velős tojás lesz.

– Mi az önök specialitása?
– Papszeletet készítünk, amelyhez a disznó szűzpecsenyéje

lesz felhasználva, alapvetően semmi különleges fűszer, csak bors
és só, de a friss hús miatt egy felejthetetlen ételt kóstolhatunk. A
másik ilyen hagyományos étel a káposzta, amit szintén csak
disznóvágáskor lehet a legfinomabbra elkészíteni. Kiemelném
asszonyaink saját recept alapján készített pogácsáját, perecét,
mely kiváló korcsolyája, kísérője az étel-ital felhozatalnak.

– Mivel várják még az idelátogatókat?

Disznót vágtak, „csámBORogtak”

– Fénypont az esti vacsora a disznótorossal és a délután
folyamán, mivel mindkét településen nagy hagyománya van a
pálinkafőzésnek, kóstolót is tartunk. Ugyancsak hagyomány a
faluban, hogy a disznóvágás résztvevői bejárják a települést, ezt
itt „csámBORgás”-nak hívjuk, bemutatjuk a testvértelepülés
képviselőinek a falut és egy-egy kóstolóra betérünk a falu-
beliekhez is.

(Dányi)

Zajlik a pörzsölés, középen az alkalomhoz illő konyhai egyen-
ruhában Gasparics Győző polgármester.

Az elmúlt év végén több
beadott pályázatot is elnyert a
tormaföldei önkormányzat, tud-
tuk meg pol-Hajdu László
gármestertől az önkormányza-
ti hivatalban tartott tájékoz-
tatóján:

– Az egyik legfontosabb a
paposai hegyi utunk felújítására
beadott vis maior pályázatunk,
melyhez önerőnkön kívül 5
millió 220 ezer forintos támo-
gatást kapunk. Egyébként még

Tormaföldei fejlesztések

a tavaly júliusi esőzés okozott
benne nagyobb kárt. Kistelepü-
lések részére írtak ki pályázatot
járdaépítés, csapadékvíz elve-
zetés tartalmakkal, itt közel 1
millió forintot nyertünk, 100
százalékos támogatás mellett.
Ugyancsak hasonló építési mun-
kálatok – út és járdaépítés – pá-
lyázatán nyertünk – pótlólagos
beadványunkra – 8,3 millió fo-
rintot, így összességében ön-
erőnkkel együtt újabb 10 millió

forintot fordíthatunk ezekre a
célokra.

– Mire lehet elég ez a mind-
összesen 11 millió forint?

– Körülbelül 860 m tulaj-
donunkban, kezelésünkben lé-
vő járdát tudunk majd felújíta-
ni, illetve új szakaszt építeni. A
Rózsa utca és a lakosi rész jár-
dáit érinti majd ez az építkezés,
várhatóan aszfalt és térkő bur-
kolat is szerepel a tervek kö-
zött, nyár végére – a falunapra
– szeretnénk befejezni a beru-
házást. Folytatva a sort, egy
dél-zalai kezdeményezéshez
csatlakozva eszközbeszerzésre,

rendezvények lebonyolítására
nyertünk összegeket, négy éves
programban, 5,7 millió forintot
költhetünk erre a felzárkóztató
jellegű projektre, amely például
óvodások, iskolások szállítását
is lehetővé teszi.

Megtudtuk még, hogy a
falu a Start-munkaprogram-
hoz is csatlakozott 5 fő fog-
lalkoztatásával, tovább folytat-
ják faluszépítő és a közte-
reket karbantartó munkájukat,
és terveik szerint a rendez-
vényteret is tovább fejlesztik
majd.

dj

A felújításra váró járdaszakasz a Rózsa utcában.

Csatlakoztak a Start munkaprogramhoz is



6 201 .8  márciusLenti és Vidéke

Helyi alkotók, köztük Bor-
sos Lászlóné horgolásaiból,
Szalai Rita festményeiből, va-
lamint faragá-Ferincz Gábor
saiból és hímzéseiből nyílt ki-
állítás a közelmúltban a rédi-
csi kultúrházban. A megnyitón
Soós Endréné polgármester
köszöntötte a megjelenteket
és méltatta az alkotókat és
munkáikat:

– Úgy gondolom, egy falu
nagyon büszke lehet arra, ha
ilyen tehetséges emberek élnek
benne, akik velünk, látogatók-
kal is megosztják alkotásaikat,
maradandó élményt szerezve
ezzel. Már egy éve tervezgetjük
– korábban Rita képeit meg-
látva – egy kiállítás megnyi-
tását, aztán képbe kerültek
Borsos Lászlóné, Gizike mun-

Büszkék tehetségeikre a rédicsiek
Kiállítás helyi alkotók munkáiból

kái is, így a döntés meg-
született, helyi alkotók műveit
állíthatjuk ki – hangzottak a

polgármester asszony gondo-
latai, aki külön köszönetét fe-
jezte ki, hogy a kiállítás meg-

nyitóra közel száz látogató is
kíváncsi volt.

– 2012-ben vettem először a
kezembe a horgolótűt, egy ki-
sebb terítővel kezdtem a kézi-
munkát – árulta el érdeklődé-
sünkre a kezdetekről Borsos
Lászlóné, aki horgolásait, egyéb
ünnepkörökhöz köthető kézi-
munkáit hozta el a kiállításra.
– Nagy nyugalmat jelent szá-
momra a kézimunkázás, na-
gyon ajánlom másnak is ezt a
módszert, az ötleteket pedig
egy szaklapból veszem a mun-
káimhoz.

A kiállítás különlegessége
volt még, hogy a látogatók
között egy-egy, az alkotók által
felajánlott kézimunkát is ki-
sorsoltak.

dj

Az alkotók, háttérben alkotásaikkal… Balról Ferincz Gábor,
Borsos Lászlóné, Soós Endréné polgármester és Szalai Rita.

A Szentgyörgyvölgyi Többfunkciós Szolgáltató Központban
nem a múlt szelleme jár, sokkal inkább a jövőé: a művelődés és a
tudás szelleme.

A TSZK kialakításának pénzügyi alapját az ésEurópai Unió
Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás tette lehetővé.
Az új épület ünnepélyes megnyitója 2015. április 25-én volt. Az
intézmény a felújítás által szebb közösségi tereket, külön helyi-
ségben internet szobát és napi rendszerességgel nyitva tartó
könyvtárat is kapott.

Könyvtárunk a szolgáltató helyekéntLenti Városi Könyvtár
működik, dolgozóitól sok segítséget kapunk.

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) szolgál-
tatásai keretében a Városi Könyvtár Lenti segítségével 2015-ben
egy többfunkciós fényképező gépet kaptunk, mely rendez-
vényeinken „állandó szolgálatban” van. 2016-ban egy projek-
torral és egy hordozható vetítő vászonnal gazdagodtunk. Ezek az

Szellem a szentgyörgyvölgyi könyvtárban

eszközök lehetőséget adtak színvonalas előadások megtartására,
sőt egy moziklubot is indítottunk.

A bútorzat elavultsága miatt már az épület felújításakor ter-
veztük a könyvespolcok cseréjét, melyre 2017-ben került sor. Az
új polcokkal a könyvtár arculata még jobb, barátságosabb és hí-
vogatóbb lett. Idén, 2018-ban, a könyvtárban levő elhasználódott
ülőgarnitúra is cserére kerül. Az új bútorok várhatóan a nyár
elején érkeznek meg könyvtárunkba.

A látogatók szívesen fogadták a belső tér megújulását. A
könyvek nagyobb helyet kaptak, a magazinok és a dvd-k külön
polcon kínálják magukat, így eligazodni is sokkal könnyebb a
különböző lehetőségek között. A felújított belső világítás a
kényelmesebb olvasást szolgálja a helyben használók számára.

A könyvtár lehetőséget nyújt az úgynevezett könyvtárközi
kölcsönzésre is: hogy ne csak a városi hanem a kistelepülési
könyvtárak egymás között is cserélhessék a könyveket. A leg-
népszerűbb kölcsönzések: romantikus regény, krimi, történelmi
regény, bűnügyi regény, thriller, ifjúsági regények és kötelező
olvasmányok.

A könyvtárat havonta kb.150 fő látogatja, a kölcsönzés havi
átlaga 50-100 db.

A folyóiratok számára külön helyet alakítottunk ki. Ebben az
olvasósarokban 10 db heti és havi lap várja az érdeklődőket.

A könyvtárba minden hónapban 15-20 db új könyv érke-
zik, melyeket a KSZR keretében, a Városi Könyvtár Lentitől ka-
punk meg.

Sok rendezvényünknek is helyszíne a könyvtár, melyekben
szintén a lenti kollégák vannak segítségünkre. Az elmúlt évben
például pórszombati gyümölcsészt ésKovács Gyula Horváth
Gábor reszneki sajtkészítő gazdálkodót láttuk vendégül. Itt ren-
dezzük kézműves foglalkozásainkat és kiállításainkat. Sikerrel
zajlottak le művelődéstörténeti délutánjaink „Utazzunk együtt a
könyvtárban!” és Gózon Imre munkássága címmel.

T.E.J.

Olvasósarok a könyvtárban.

A látogatók szívesen fogadták a belső tér megújulását
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Az év második hónapja hagyományosan a szépkorúak kö-
szöntésének időszaka, melynek kapcsán városrészeibenLenti
az időskorú lakosság tiszteletére rendeztek színes műsorokkal
tarkított délutáni programokat.

Az idei évben elsőként településrészen szer-Lentikápolna
vezték meg az időskorú lakosok tiszteletére rendezett műsort,
melyre kora délutántól várták a meghívott vendégeket.

A programon elsőként településrészi képvi-Vatali Ferenc
selő, majd Lenti város polgármestere köszön-Horváth László
tötte a vendégeket, melyet az ilyenkor hagyományos kulturális
műsor követett.

A színpadon felléptek a helyi óvodás és iskolás csoportok,
valamint a lentikápolnai színjátszó csoport előadását is meg-
tekinthették a vendégek, majd a Magic 4 Dance hastáncosainak
fellépése következett.

Az idősek napi program már-már elengedhetetlen eleme az
operett dalokból álló műsorszám, melynek kapcsán ez alka-
lommal és adott elő meg mu-Hertelendy Attila Debrői Zsuzsa
sical és operett slágerekből összeállított egyveleget a vendégek
előtt. A kora estébe nyúló rendezvény zárásaként megtartott
ünnepi vacsorához csatári harmónikás szolgál-Csordás István
tatta a jó hangulathoz szükséges zenei alapot.

(Kósa)

Először Lentikápolnán…

Horváth László köszöntötte a szépkorúakat.

Sokan eljöttek az ünnepségre.

A kultúrház nagytermének, kistermének és konyhájának
járólapozását végezték el saját erőből – tudtukPórszombaton
meg polgármestertől.Tánczos László

Ezzel azonban még nem érkeztek a munkálatok végére,
mert Leader-pályázati forrás segítségével külső lábazati szige-
telést és fűtéskorszerűsítést is terveznek.

Lentiszombathely városrész-
ben folytatódott a szépkorúak
tiszteletére rendezett program-
sorozat. A településrész műve-
lődési központjában Gáspár Lí-
via képviselő köszöntötte a
meghívott vendégeket, mely-
ben elmondta: a város önkor-
mányzata mindig is kiemelt
feladatának tekintette az idő-
sekre való odafigyelést, mely
többek közt megmutatkozik
abban is, hogy Lenti város ön-
kormányzata több éve rendel-
kezik idősügyi stratégiával.

Hozzátette: a város rendkí-
vül sokrétű és fejlett szociális
ellátórendszerrel rendelkezik,

Figyelnek az idősekre
melyben szerepelnek olyan szol-
gáltatások, mint a bentlakás, a jel-
zőrendszeres segítségnyújtás, il-
letve rendszeresen szerveznek az
idősebb korosztály részére olyan
programokat, mint a idősek kará-
csonya, szépkorúak köszöntése,
családi napok, egészségnapok és
szűrővizsgálatok, továbbá a sze-
métszállítási díjkedvezménnyel
és rendkívüli támogatással is se-
gítik az idősek mindennapi életét.

A köszöntő után a Félkótás
Citerabanda népdalcsokorral
szórakoztatta a közönséget,
majd a rendezvény közös zenés
estebéddel zárult.

k.r.

Gáspár Lívia kiemelte, hogy a város sokrétű és fejlett ellátó-
rendszerrel rendelkezik.

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

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

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

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

Felújítás a pórszombati kultúrházban
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Barta Ödön, a Szépkorúak Civil Szervezete elnöke beteg-
ség miatti távollétében elnökségi tag beszá-Zakariás Zoltán
molójával kezdődött minap, a szervezet éves beszámoló és
tisztújító taggyűlése.

– Mindenekelőtt tudjuk, hogy Barta Ödön elnök úr lélekben
velünk van, innen is jobbulást és mielőbbi felépülést kívánunk
neki – kezdte tájékozatóját lapunknak Zakariás Zoltán. – 2017.
májusában alakult át szervezetünk, 47 fővel működünk jelen-
leg. A tagok által befizetett tagdíjból, a Civil Kurázsi Közala-
pítványtól és a Zala Megyei Közgyűléstől kapott támogatásból
működtetjük szervezetünket és itt szeretném megköszönni
előbbi támogatóink segítségét. Programjainkat áttekintve el-
mondható, hogy részt vettünk a városi ünnepségeken, meg-
szerveztük Bottyán-napi megemlékezésünket, Nőnap, kerek
évfordulósok köszöntése, mind-mind megszokott, sikeres ren-
dezvényeiket alkotják, melyeket terveink szerint az idén is
megtartunk. Nagysikerű a lendvadedesi tóhoz és a faluba veze-
tő kirándulást szerveztünk a nyáron, ahol kitűnő hangulat volt,
itt is megköszönjük a helyi önkormányzat és Szabadi Tamás
polgármester úr segítségét. Külön kiemelném Barta Ödönné,
Ica önzetlen munkáját, aki a lelke a szervezetnek, nagyon szépen
köszönjük áldozatos, fáradhatatlan szervező munkáját. Végül a
havi klubdélutánjainknak és egyéb rendezvényeinek helyet adó
Művelődési Központ segítségét is szeretném megköszöni.

A tisztújító taggyűlés egyhangúlag vá-Barta Ödönnét
lasztotta meg az szervezet új elnökévé.

dj

Tisztújító taggyűlés a szépkorúaknál

A kép jobb szélén Barta Ödönné, az új elnök.

A ez évben is megtartotta aCivil Nyugdíjas Klub Lentiben
hagyományos farsangi rendezvényét, ahova a tagok ötletes jel-
mezekbe öltözve (képünkön) érkeztek. klubve-Császár Dezső
zető az esemény kapcsán elmondta, céljuk a hagyományőrző
népszokások megismerése, felelevenítése, mely programba szí-
vesen és nagy aktivitással kapcsolódtak be a klubtagok.

– Az este során felelevenítettük a farsang, a húshagyókedd
hagyományait, népszokásait. A klubtagok még egy falusi kuko-
ricamorzsolást felelevenítő jelenetet is előadtak, továbbá verses,
táncos produkciót is megtekinthettünk. Természetesen nem ma-
radhatott el a farsangi fánk kóstolása sem. A vidám összejövetel
mellett aztán szót ejtettünk a klub következő rendezvényeiről is,
így a három klub (csesztregi, lovászi és lenti) tekeversenyéről
Lovásziban, valamint a nőnap megünnepléséről is egyeztettünk a
tagsággal – zárta tájékoztatóját Császár Dezső klubvezető.

- d -

Léránt Ferenc, Lovászi pol-
gármestere kérésére az Olajbá-
nyász Művelődési Központot
kerestük fel, ahol Soós Veroni-
ka intézményvezetőt kérdeztük
gazdag tavaszi műsorkínála-
tukról:

– Tavaszi műsorfolyamunk
összeállításakor többféle szem-
pont vezérelt bennünket. Figye-
lemmel voltunk arra, hogy több
korosztályt is meg tudjunk szó-
lítani programjainkkal, közpon-
ti szerepet kapott nemzeti ün-
nepünkről való megemlékezés,
zenés és színházi darabok, he-
lyi fellépők és vendégszereplők
mind megtalálhatóak a kínála-
tunkban.

– Milyen programjukra hív-
ná fel az olvasók, látogatók fi-
gyelmét?

– Beszélgetésünk napján a
zalaegerszegi Hevesi Sándor

Tavaszi programkavalkád Lovásziban
Színház „Vigyázat csalók” da-
rabját tekinthetik meg az érdek-
lődők, Verebes István rendezé-
sében, mely ingyenesen láto-
gatható. Még március első felé-
ben „Mesterségünk címere”
címmel a Magyar Állami Ope-
raház művészei előadásában
vígoperai összeállítás követke-
zik az Ifjúsági filharmónia so-
rozatban. A Március 15-i em-
lékműsorunk közreműködői a
Lovászi Buda Ernő Általános
Iskola és a Mixolid kamara-
kórus lesznek. A következő hó-
nap elején Fábry Sándor lesz a
vendégünk önálló estjével,
újabb filharmóniai zenés dél-
előtt és Oszvald Marika és ven-
dégei szereplésével operett mű-
sorral várjuk a színházlátogató-
kat – zárta műsorajánlóját a lo-
vászi művelődési ház vezetője.

(d)

A klasszikus stílusban épült lovászi színházterem egy telthá-
zas rendezvényen.

Farsangoltak, kukoricát morzsoltak…
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A tél utolsó hónapjában járva húshagyókedd napján
félelmetes és ijesztő maszkák sokasága igyekszik elűzni a
fagyos telet, hogy végre megérkezhessen a kellemes tavaszi
idő. Ilyentájt hagyományosan az iskolában és a városban is
farsangi felvonulást és mulatságokat szerveznek.

Lentiben Vörösmarty Mihály Általános Iskola Aranya és az
János Általános Iskola és AMI tornatermét is kicsi maszkák
sokasága népesítette be, kora este pedig a művelődési központ
színháztermében várták az érdeklődőket, ahol a Pesti Zenés
Színpad társulatának „Farsangoló a mesék birodalmában” című
interaktív zenés játszóházzal egybekötött műsorán vehettek
részt kicsik és nagyok.

Lenti télbúcsúztató

Interaktív játszóház is várta a gyerekeket.

A Leader-pályázat kereté-
ben felújítják a kápolnát
Gosztolán Balogh Ferenc.
polgármester elmondta, hogy
ennek keretében külső állag-
megóvásra, a villamoshálózat

Felújítják a kápolnát Gosztolán

felújítására, külső és belső
festésre kerül sor. A költségek
mintegy 7 millió forintot tesz-
nek ki, ebből 5 milliót pá-
lyázati forrás, 2 millió forintot
pedig saját erő fedez.

Letették a 170 milliárd forintból épülő M76-os autóút alap-
kövét február 23-án a Zala megyei határában;Alsónemesapáti
az autóút – a sármelléki repülőtér érintésével –Zalaegerszeget
az kapcsolja össze.M7-es autópályával

Mosóczi László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közle-
kedésért felelős helyettes államtitkára a 34 kilométeres új
gyorsforgalmi útról elmondta: 2020-ig elkészül a Zalaegerszeg
és Alsónemesapáti között még hiányzó, mintegy másfél kilo-
méteres szakasz négysávossá alakítása, illetve az M7-es holládi
csomópontjától tartó új nyomvonal. A kettőFenékpusztáig
közötti szakasz tervezése is elindul, itt az építkezés befejezését
2022 végére tervezik.

Horváth István, a megyei jogú városok fejlesztésének koor-
dinációjáért felelős államtitkár azt hangsúlyozta, hogy a Mo-
dern városok programja keretében a gyorsforgalmiút-hálózatba
kapcsolódó megyei jogú városoknak további lehetősége nyílik
a helyi gazdaság bővítésére, új munkahelyek létrehozására,
illetve a már működő vállalkozások versenyképességének
növelésére. Az érintett városokban és az agglomerációjukban
élők számára biztonságosabb, komfortosabb közlekedési lehe-
tőséget biztosítanak.

Vigh László, Zalaegerszeg térségének országgyűlési kép-
viselője egyebek mellett arról beszélt, hogy Európában
egyedülálló módon a leendő zalaegerszegi tesztpályájához egy
különleges autóút is csatlakozik. A leendő gyorsforgalmi úton
például az úttestbe integrált napelemek lesznek, amelyek az
összes lámpát és jelzőtáblát üzemeltetik, de felsővezetékkel is
szeretnék ellátni az utat, hogy az elektromos meghajtású ka-
mionok áramszedővel haladhassanak rajta.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere felidézte, hogy
a kétszer kétsávos közúti kapcsolat hiánya eddig komoly hát-
rányt jelentett a befektetői döntéseknél. A megépítése tehát
nagymértékben járul majd hozzá a zalaegerszegi járműipari
tesztpálya, a leendő logisztikai központ és kamionterminál,
illetve a sármelléki nemzetközi repülőtér fejlődéséhez.

Letették az alapkövet

Helyére került az időkapszula, kezdődhet a beruházás.

H
u
n
g
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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

Farsangi felvonulás és mulatság

Sikeres volt a pályázat
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Kutyának se kellő, pocsék
reggelre ébredt azon a napon
a város. A dermesztő szél
ólomszürke felhőket hajszolt
az égen, időnként eleredt a
havaseső. A Pilvax-kávéházban
viszont jó meleg volt, ahol már
jókor reggel ügyvédbojtárok,
firkászok, a radikális értelmi-
ségi ifjak ültek körül a nagy
márványasztalt és tárgyalták
izgatottan a Párizsból, Bécsből
és érkező híreket.Pozsonyból

A levegő tele volt feszült-
séggel, Petőfi, Jókai, Vasvári,

Irinyi és társaik egymás sza-
vába vágva fogalmazták a
Tizenkét Pontot. Csak a szikra
hiányzott, ami Párizs és Bécs
után Pesten is lángra lobbant-
sa a forradalom fáklyáját. Ak-
kor Petőfi előkotort egy még
tintaszagú papirost és szavalni
kezdte új versét, a Nemzeti
dalt. És innentől kezdve nem
volt megállás. ésLanderer
Heckenast uramék nyomdájá-
hoz vonultak és ott Irinyi – a
hagyomány szerint Landerer
mester sugalmazására – rátet-

Tavasz, reménység, március te kezét az egyik masinára: „A
magyar nemzet nevében le-
foglalom!” – mondta, s ezzel
a dolog el volt intézve. A Ti-
zenkét Pont és Petőfi Nemzeti
dala előzetes cenzúra nélkül
kinyomtatott.

A városban futótűzként
terjedt a rendkívüli esemé-
nyek híre, és a délutánra, a
Nemzeti Múzeum kertjébe hir-
detett gyűlésre hatalmas tö-
meg verődött össze, ezrek
skandálták Petőfi versének

refrénjét: „A magyarok Iste-
nére esküszünk/Esküszünk,
hogy rabok tovább nem le-
szünk!” A szent hevület csak
fokozódott, amikor valaki
kiadta a jelszót: „Fel Budá-
ra! Szabadítsuk ki Táncsi-
csot!” S a sajtóvétségért be-
börtönzött sza-Táncsics Mihály
baddá lőn.

Teljes volt a diadal. Ti-
zenötödike volt, március,
1848.

F.L.

A Pilvax-kávéházban izgatottan tárgyalták a híreket.

Petőfi Sándor a Nemzeti Múzeum lépcsőjén elszavalta a
Nemzeti dalt.

Kis települések alacsony összegű támogatása címen
500.000 forint forráshoz jutott . Az összeget aLendvajakabfa
faluház udvarának térkövezésére fordítják – tájékoztatta lapun-
kat polgármester.Liszjákné Babolcsai Erika

A tervek között szerepel, hogy tavasszal a faluközpont
szépítésére, parkosítására is fordítanak egy kisebb összeget.

Térkövezik a faluház udvarát

A falukép szépítése is a tervek között szerepel.

Családoknak kedvezményes belépõk!

www.lentifurdo.hu, facebook.com/lentifurdo Tel: 0692/351-320•

Lazítson pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

Lazítson pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

Próbálja ki az ÚJ ÉLMÉNYFÜRDÕT, ahol
óriáscsúszda, családi-és gyermekcsúszdák,

gyermekmedence, jakuzzi, nyakzuhanyok, masszázságyak
kínálnak pihentetõ felüdülést és szórakozást!

Tele élettel - tele élménnyel!Tele élettel - tele élménnyel!

Hétvégéken
szauna

szeánszok!
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Tájékoztatjuk a hozzátartozókat, temetkezési- és sírkőkészítő
vállalkozókat, hogy temető-Nova Község Önkormányzatának
rendje értelmében a temetőbe gépkocsival behajtani, sírhelyet
kijelölni, síremléket építeni és felújítani, a napi sírgondozás ki-
vételével bármilyen munkát, temetkezési szolgáltatást csak elő-
zetes engedéllyel, munkaidőben lehet.

Temetést, hamvak elhelyezését minden esetben kötelező az
eltemettetőnek bejelenteni, a hivatalban nyilvántartásba vetetni.

Tevékenységet bejelenteni, engedélyt kérni legalább egy
munkanappal korábban az önkormányzat hivatalában lehet.

A temető gyalogosan:
április 1 - november 1. között 07.00 - 20.00 óráig,
november 2 - március 31-ig 07.00- 18.00 óráig látogatható.
Sírhelyek megváltása, újra váltása a hivatal pénztárában, hi-

vatali időben lehetséges.
A sírhelyeken keletkezett hulladék (koszorú, virág, mécses)

elhelyezésére a temetőben és a parkolóban elhelyezett konténer
szolgál, melyekben más hulladék elhelyezése TILOS!

Hirdetéseket a temető kerítésén és létesítményein elhelyezni
TILOS!

A rendelet megszegése bírsággal sújtható.
A temető és a parkoló térfigyelő kamerával megfigyelt

terület.
Sírhelyek, temetői létesítmények használati díját, és egyéb

rendelkezéseket Nova Község Önkormányzat Képviselő-testü-
letének a köztemetőkről és a köztemetők használatának rendjéről
szóló 11/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelete tartalmazza,
amely letölthető a http://nova.hu/onkormanyzat/rendeletek.html
weboldalról. További információ személyesen a hivatalban, vagy
a 0692/577026 és 0630/9971658-as telefonszámon kérhető.

FIGYELEM!
A temetési helyek a megváltási idő (25 év) lejárta után újra-

válthatóak az újraváltás díjának önkormányzat részére történő
megfizetésével.

Az újraváltás az önkormányzat hivatalában hivatali munka-
időben intézhető.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a megváltási idő lejártát köve-
tő 1 éven belül az újraváltásról nem gondoskodnak, akkor az
önkormányzat a temetési helyet bárki részére újból értékesítheti.

Az önkormányzat 2018-ban újraértékesítheti az 1991. évben
és az azt megelőzően megváltott azon temetési helyeket, ame-
lyek újra megváltására időközben nem került sor.

Fontos tudni, hogy ha egy sírhelyre a megváltott időszakon
belül történik temetés, rátemetés, akkor a megváltástól/újra-
váltástól eltelt időszakra eső díj arányos részét meg kell fizetni,
azaz a következő 25 évre kiegészíteni. (Normál sírhelynél ennek
összege jelenleg 40 Ft + ÁFA/év) Előre megváltott és kettes sír-
helyeknél ez kivétel nélkül felmerül.

Temetés esetén minden esetben fel kell keresni az önkor-
mányzati hivatalt a sírhely rendezése és a nyilvántartásba vételi
kötelezettség teljesítése érdekében!

A köztemető rendjének megőrzése, az elhunytak és hozzátar-
tozók iránti tisztelet tanúsítása, valamint a magasabb szintű jogsza-
bályok betartása érdekében kérjük a fentiek megértését és betartását.

Nova Község Önkormányzata

Tájékoztató a novai temető rendjéről

A közelmúltban elhunyt Tan-
talics Béla helytörténész utolsó
köteteként jelenhetett meg a
Zalabaksa történetét, múltját
feldolgozó kiadvány. A könyv
tartalmáról, megszületésének
körülményeiről Horváth Ottó-
val, Zalabaksa polgármesteré-
vel beszélgettünk.

– Régi, dédelgetett vágya
vált valóra Zalabaksa község-

Zalabaksa múltjából
Tantalics Béla utolsó kötete

nek azáltal, hogy karácsonyra
meg tudtuk jelentetni Tantalics
Béla utolsó munkájaként köny-
vünket. A szomorú apropó nem
egyedi az esetünkben, Kósa
Anna balladáját annak idején
Horváth Károly népzenekutató
dolgozta fel itt nálunk, sajnos
az is utolsó munkájaként jelen-
hetett meg az ismert népműve-
lőnek. Végtelen vagy örömmel

vettük, hogy sikerült a köny-
vünk anyagi fedezetét is előte-
remteni, minden akadály elhá-
rult a megjelenés elől és gyö-
nyörű ünnepünkön minden he-
lyi család kézbe vehette a kiad-
ványt.

– Hogyan állt össze tartal-
milag a kötet?

– Béla bácsi egyéb kutató-
munkája során már korábban
jelezte, hogy sok anyagot talált
Zalabaksa múltjával kapcsolat-
ban. A római kort megelőző
időkből bronzkori leleteket ta-
láltak már itt, Bondár Mária
régész tárt fel késő bronzkori
tárgyakat, valamint Redő Fe-
renc, – aki a római kor kutatója
– végzett még egyéb ásatáso-
kat. Villamaradványok, fazekas
műhely és egyéb falmaradvá-
nyok, halomsír mutatja, hogy a
környék már régen lakott volt.
A könyv tartalmazza a falu
földrajzi elhelyezkedését, rész-
letezi ebből fakadó faunáját,
melynek összeállításában Sohár
László helyi túravezető jeleske-
dett. Ízelítőt kapunk arról, hogy
a történelem viharai miként
tépázták meg a települést, vala-
mint újkori történéseinket is
összefoglalja. A posta, az iskola
megalakulása fontos momen-
tum volt. Lehet, hogy nem köz-
ismert a múltból, de kétszer

volt járási székhely a falu, pél-
dául Trianon után Lendva já-
rástól vettük át a titulust, majd
említést kap az is, hogy ország-
gyűlési helyként volt jegyezve
Zalabaksa. Tartalmaz vissza-
emlékezéseket, többen írtak
gyermekkori élményeikről és a
külföldről ideköltözöttek is le-
írják miért is szeretik lakóhe-
lyüket. Itt szeretném megragad-
ni az alkalmat, hogy megkö-
szönjem képviselő-testületünk
hozzáállását, munkáját, támo-
gatóink önzetlen segítségét,
amely nélkül nem jelenhetett
volna meg ez a kiadvány.

dj

Horváth Ottó a kötettel.
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Lenti Város Önkormányzata és a Lenti
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Non-
profit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy 2018. március 19-29. közötti
időszakban lomtalanítást szervez az aláb-
biak szerint:

2018. március 19-22.
Lenti város területén

Március 19. (hétfő)
Boglárka utca
Fűz utca
Jókai utca
Bethlen Gábor utca
Hársfa utca
Thököly utca
Rákóczi utca
Rozmaring utca
Akácfa utca
Béke utca
Bocskai utca
Gyűjtő utca

TÁJÉKOZTATÁS

2018. március 26-án (hétfő) Máhomfa, Lentihegy és Lentikápolna városrészek területén

2018. március 27-én (kedd) Mumor, Lentiszombathely és Bárszentmihályfa városrészek területén.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lom hulladékot 7:00-ig helyezzék ki a közterületre, valamint az akció keretén belül építési törmelék,
nyesedék, kerti hulladék nem kerül elszállításra!

Március 20. (kedd)
Templom tér
Takarék köz
Alkotmány utca
Zrínyi utca
Lehel utca
Iskola utca
Vörösmarty utca
Átkötő utca
Liget köz
Kossuth úti emeletes házak

Március 21. (szerda)
Hunyadi utca
Csörgő utca
Csalogány utca
Tölgyfa utca
Fenyő utca
Gát utca
Zöldmező utca
Deák utca
Telek utca
Kisfaludy utca
Nyírfa utca
Sugár utca
Dózsa Gy. utca
Kinizsi utca

Március 22. (csütörtök)
Hegyalja utca
Petőfi utca
Bánffy utca
Ifjúság utca
Szövetkezet utca
Gyöngyvirág utca
Ady utca
Bottyán utca
József A. utca
Honvéd utca
Tompa M. utca
Széchenyi tér

Március 23. (péntek)
Kossuth utcai családi házak
Gyár utca
Lovarda utca
Termál utca
Pacsirta utca
Hóvirág utca
Tőzike utca
Kankalin utca
Ciklámen utca
Vadvirág utca
Boróka utca
Táncsics utca

Farsang napján délután, február 13-án megrendeztük Bag-
ladon a lassan hagyománnyá váló farsangi fánksütést, melyet
minden évben a falu könyvtára szervez. Ilyenkor összegyűlnek
a falu legjobb fánksütő és fánkevő polgárai.

Az idén is a faluház konyhájában a tészta összeállításával
kezdtünk, és az utolsó fánk elfogyasztása után tértünk haza,
közben kiváló alkalom nyílott arra, hogy a recepteket cserél-
gessük és egy jóízűt beszélgessünk is.

Fánkot sütöttek Bagladon

Kancsal Ferencné és Fülöp Attiláné munkában, háttérben
Fülöp Viktória fotóz.

A általLenti Torna Egylet
február közepén, az Arany Já-
nos Általános Iskola tornater-
mében megrendezett U9-es
nemzetközi teremlabdarúgó tor-
nán Horvátországból, Szlové-
niából, Vas Zalaés megyéből
összesen 8 csapat vett részt.

Teremlabdarúgó siker

Az első helyet a Lenti TE
csapata szerezte meg a NK
Rudar Mursko Sredisce és a
körmendi csapataiKék Sünik
előtt, a negyedik helyen a
szlovén együtteseTurnisce
végzett.

dj

A győztes LTE U9-es csapat és edzője, Szabó István.
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A lenti Arany János Általá-
nos Iskola tornaterme adott
otthont a öregfiúkSporttigris
teremlabdarúgó torna mérkőzé-
seinek. A szervező Németh Ró-
bert érdeklődésünkre elmondta,
nyolc csapat adta le nevezését a
tornára, két csapat visszalépett,

Sporttigris öregfiúk teremlabdarúgó torna

így hatcsapatos tornát tartottak
Zala és Vas megyei öregfiúk
részvételével. A torna különle-
gessége, hogy a zalaegerszegi
Trió Egerszeg lenti szereplése
nagymértékben emelte a sport-
esemény presztízsét, hiszen a
csapat egy januárban tartott
salgótarjáni tornán a Reál Mad-

riddal vívott csatában ért el
1-1-es döntetlent, a gálán pedig
a harmadik helyezést érték el.

Sporttigris öregfiúk terem-
labdarúgó torna végeredménye:
1. Trió Egerszeg, 2. Katafa, 3.
Sporttigris Lenti, 4. Tip-Top, 5.
Fregatt, 6. Múlt Csillagai.

Legjobb kapus: Kópicz László
(Trió Egerszeg), Legjobb me-
zőnyjátékos: Hegedűs László
(Katafa), Gólkirály: Vörös Mik-
lós 7 gól (Trió Egerszeg), Leg-
jobb 50 év feletti játékos: Boa
Ferenc (Sporttigris Lenti).

dj

A tornagyőztes Trió Egerszeg csapata.

A legjobb 50 év feletti játékos Boa Ferenc (Sporttigris Lenti)
lett. A díjakat Horváth László polgármester adta át.

A képviselő-testület elfo-
gadta ideiFelsőszenterzsébet
költségvetését, ami 10,5 mil-
lió forint.

Kámán Elek polgármes-
ter elmondta, hogy a 2017-
ről átcsoportosított 8 millió
forintból útfelújításra, asz-
faltozásra kerül sor, amint az
időjárás engedi.

Útfelújítás
Felsőszenterzsébeten
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felszolgáló•

konyhai kisegítõ•

az alábbi

pozíciókba munkatársakat keres:

Jelentkezni önéletrajzzal az
alábbi e-mail és postacímen lehetséges:

hr@balancehotel.hu; 8960 Lenti, Táncsics M. u. 8.

A Thermal Hotel Balance**** Lenti

• éttermi kisegítõ

szakács•

• szobalány

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

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


