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Nagyszabású gyermekkoncert és ünnepség kísérte a Lenti
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde épületegyüttesének minap
tartott átadását. Az eseményen polgármesterHorváth László
tájékoztatott a beruházás részleteiről:

– A Területi Operatív Program támogatásából jött létre a
felújítás, mintegy 200 millió forintot költöttünk a két intézmény
felújítására. Tavaly júniustól szeptemberig zajlottak a fő munká-
latok, fontos volt, hogy a tanév kezdetére használható állapotba
kerüljenek az intézmények. Külső és belső munkálatokat egy-
aránt végzett a kivitelező, bekerültek az új játékok, bútorok. Kü-
lön köszönet illeti a szülők és az itt dolgozók segítségét, amely

nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a munkákkal időben
végezzünk. A LE-KO Kft. jó színvonalon végezte el a munkát,
amely a fűtési és elektromos rendszer felújításától a bölcsőde
konyhájának felújításáig tartott. A munkákat még nem fejeztük
be, sajnos az időjárás nem volt kegyes, így maradtak még fel-
adatok az udvar kialakításánál és önerős terveink is vannak a
komplett felújítás befejeztéig – tájékoztatott a polgármester.

A nemzeti színű szalag átvágása után a Zabszalma együttes
koncertje várta a Vörösmarty-iskola tornatermében a kicsiket és
szüleiket, itt értük utol országgyűlési képviselőt ésVigh László

Átadták a felújított óvoda és bölcsőde épületét

Sokan hallgatták Vigh László országgyűlési képviselő ünnepi beszédét.

Lenti és rédicsi riportunk a 8-9. oldalon

Laktanyamustra…
– avagy migránsokra várva?

Még az 1990-es években
emelte önkormány-Külsősárd
zat I. világháborús emlékmű-
vét, amelyet az idő vasfoga
kikezdett, így szükségessé vált

Megújult emlékhely Külsősárdon

a felújítása – tudtuk meg
Gasparics Győző polgármes-
tertől.

– A Történelmi Emlékbizott-
ság által kiírt pályázaton sike-

resen szerepeltünk, így meg-
nyílt a lehetőség a felújításra –
mondott további részleteket az
átadási ünnepség előtt a pol-
gármester. – Kilenc külsősárdi
hős nevét örökíti meg az utó-
kornak az emlékhely, melynek
a kapott 500 ezer forintos tá-
mogatási összegéből a környe-
zetét is megújítottuk.

– Az átadási ünnepségen
jelen volt ország-Vigh László
gyűlési képviselő, miniszteri

biztos, valamint Pácsonyi Imre
a megyegyűlés alelnöke. A kép-
viselő avató beszédében fel-
idézte a történelmi múltat, az I.
világháború kilátástalanságát és
a hiábavalóan kiontott magyar
hősök életétét. A felújított em-
lékművet plé-Lendvai Zoltán
bános áldotta meg, az ünnep-
ségen a rédicsi Móra Ferenc
Általános Iskola tanulói mű-
ködtek közre.
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Balról: Pácsonyi Imre, Gasparics Győző és Vigh László.
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Megújult az óvoda és a bölcsőde
kértük a beruházás mélta-
tására:

– A jövőt építjük, amikor pe-
dagógiai intézményeket újítunk
fel. Azt mondják, gyermekeink
élete – hogy mi lesz belőlük
felnőtt korukra – eldől há-
rom és hét éves koruk között.
Az óvodát úgy jellemzik, hogy

előkészítés az iskolára, ami
azt jelenti, a gyermekeket is-
kolaéretté kell varázsolni. Mind-
ez csak modern körülmények
között a fejlesztés minden mai
lehetőségével bíró intézmények-
ben történhet, ehhez járultunk
hozzá itt Lentiben az óvoda és
bölcsőde felújításával.

dj

A hagyományoknak megfelelően a lenti 1848-as emlékműnél
tartotta megemlékezését az 1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc 170. évfordulója alkalmából Lenti Város Önkormány-
zata Horváth László. Az ünnepségen először polgármester
köszöntötte a megjelenteket:

– A piros-fehér-zöld nemzeti lobogónk, a kokárda, Petőfi és
a márciusi ifjak, a 12 pont, a Nemzeti dal, a forradalom és sza-
badságharc – immár 170 év telt el azóta, hogy a történelmünk
egyik legfelemelőbb pillanatait, óráit írta a pesti ifjúság, amely
elindította azt a forradalmat és szabadságharcot, melyhez csat-
lakozott az egész ország, amely magasztosságában, történelmi
szükségszerűségében, a nemzeti függetlenség kivívásának aka-
rásában, hősiességben, hazaszeretetében, a nemzet összefogá-
sában, addig példa nélküli volt.

„Küzdelmük nem volt hiábavaló…”

Az Arany János iskola diákjai adtak műsort.

A képviselő és a polgármester koszorúzta meg az emlékművet.

Az ünnepség szónoka országgyűlési képviselőVigh László
miniszteri biztos volt:

– Ebben a harcban olyan emberek vettek részt, mint Deák
Ferenc, aki itt a szomszédban, Söjtörön született és neki köszön-
hetjük a kiegyezést. 1867 után olyan fejlődés indult el négy év-
tizeden keresztül országunkban, amelyre azóta sem volt példa…
Küzdelmük nem volt hiábavaló, mert ma is itt állunk. Itt állunk
és küzdünk a szabadságunkért és a függetlenségünkért. Nehogy
félreértés legyen, ha nem küzdünk, nem marad meg.

A továbbiakban Vigh László szót emelt a kereszténység euró-
pai és magyarországi megmaradása mellett a jelen politikai hely-
zet tükrében:

– Küzdelmünk célja, hogy az legyen ebben az országban,
amit mi tenni szeretnénk. Azt szeretnénk, hogy ez az ország
továbbra is Magyarország maradjon – hangsúlyozta a képviselő.

Az ünnepségen az Arany János Általános Iskola tanulói mű-
ködtek közre, majd a résztvevők az 1848-as emlékműnél és a
Petőfi szobornál helyezték el az emlékezés virágait.

(d)

Vacsorával egybekötött nő-
napi zenés esttel lepte meg a
településen élő hölgyeket Resz-
nek Község Önkormányzati Kép-
viselő-testülete. A községben
második alkalommal rendezték
meg a rendezvényt a tavalyi
nagy sikerre való tekintettel.

– A Közösségi Ház rendez-
vénytermében megtartott ese-
ményen negyven hölgy vett
részt. Nem változtattunk a ta-
valy kialakult gyakorlaton, töb-
bek között így köszönjük meg a
hölgyek különböző rendezvé-
nyeinken végzett áldozatos mun-
káját, mely nélkül nem lehet-
nének sikeresek a helyi prog-
ramok – tájékoztatott az ese-
ményről pol-Kercsmár István
gármester.

A falu vezetője köszön-
tőjében kiemelte a nők szere-
pét a mindennapi életben, va-
lamint férfi társai nevében
köszönetet mondott a gondos-
kodó türelemért, az óvó sze-
retetért, a megértő simoga-
tásért, az önfeláldozó gon-
doskodásért, a tiszta ruháért, a
finom ételért, a családi fészek
melegéért.

– Minden jelenlévő hölgy
egy-egy cserepes virágot ka-
pott ajándékba – tette hozzá a
polgármester. – A vacsorát egy
a faluból elszármazott szakács,
Varga Roland készítette el. A
zenés estünk ismételt sikerét
jelzi, hogy hajnalig tartott a
táncos mulatságunk.

- dj -

Zenés est Reszneken

A tavalyi nagy siker után ismételtek.
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A közelmúltban helyezték el annak a kerékpáros útszakasz-
nak az alapkövét, amely ésLendvakecskés - Dedeskecskés Dolga
Vas (Lendvahosszúfalu - Szlovénia) településeket köti össze. A
2019 tavaszára megépülő kerékpáros útvonal ünnepségén jelen
volt , a Külgazdasági és KülügyminisztériumMagyar Levente
(KKM) miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár is:

– Ilyen csodálatos tájjal körülvéve még nem volt szerencsém
alapkőletételen részt venni, melynek fontosságát tovább emeli,
hogy a mai nap több szempontból is a magyar - szlovén kapcso-
latok ünnepnapja – utalt beszédében az államtitkár az ugyanek-
kor átadott lendvai új Magyar Főkonzulátus épületére.

Vigh László országgyűlési képviselő gondolataiban a törté-
nelmi múltat is megidézte a határvidék kapcsolatában:

– A trianoni határon állunk, amelyet 1920-ban nem szétvág-
tak, hanem szétszakítottak. Testvéreket, családokat, barátokat
szakítottak ketté. Ma azért vagyunk itt, mert szeretnénk egy
kicsit ezen a helyzeten gyógyítani.

– Nem felejthetjük el a beruházás lélektani hatását – mondta
lapunknak , a Zala Megyei Közgyűlés elnöke: – Adr. Pál Attila
legnagyobb forrással rendelkező szlovén-magyar határon átnyú-
ló programról beszélünk, több mint kétmillió euro összegben és
nagy büszkeség számunkra, hogy a vezető partner ebben a Zala
Megyei Önkormányzat. Nem felejthetjük épp a történelmi hely-
szín kapcsán a beruházás lélektani hatását, hiszen a véletlen mű-
ve, hogy ez a szakasz magyar maradhatott. Ez a kapocs egy
újabb szál, amikor nem csak testben, hanem lélekben is össze-
köttettünk és ehhez illeszkedik majd a Zalaegerszeg - Rédics -
Lendva vasútvonal megépítése is.

A szlovéniai partnerség részéről , a szlovénKlemen Potisek
infrastrukturális minisztérium államtitkára szólalt fel az ün-
nepségen:

A legnagyobb forrással rendelkező program

– A társadalom fejlődése megköveteli a mobilitást, legyen
szó a munkába járásról, vagy a szabadidőről. Fejlesztéseink cél-
ja, hogy az 5-10 km-es szakaszokat az emberek gyalog, vagy ke-
rékpáron tegyék meg. Tudatában vagyunk, hogy 1 euró kerék-
párútba fektetett pénz 14-15 euróban térül vissza, ha az egész-
ségügyi és környezetvédelmi hatásaira gondolunk.

A kerékpárút főbb paramétereit , a NemzetiKondrik Kornél
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese
tárta a megjelentek elé. Kiderült: a megvalósítás két részből áll,
a meglévő helyi közúti szakaszból, amely Csente irányába halad
(915 m) és a végszelvényhez csatlakozó új szakasz (979 m), ami
végül eléri a szlovéniai aszfaltozott közutat.

dj

Az alapkőletétel pillanata.

A címben szereplő megál-
lapítással kezdte értékelését a
Rédicsi Kertbarát Kör Egye-
sület Rába Szi-borbírálata után
lárd borszakértő, a zsűri elnö-
ke, aki még kiemelte: több
olyan ezüst minősítést elért bor
volt a versenyen, amely pont-
számával már az arany minő-
sítés határán mozgott. A bor-
verseny egyébként a hagyomá-
nyoknak megfelelően a lenti
társegyesület, valamint a Mu-
ravidékről a dobronaki és a
hosszúfalusi Szőlő- és Gyü-

„Szép borokat kóstoltunk…”
mölcstermelők Egyesületének
tagjai részvételével zajlott.

– A 64 nevezett borból 59
fehér, 3 vörös, 2 rosé, volt és
egy hagyományos direkt termő
noha bor is megmérettetett –
avat a részletekbe Gaál Károly,
az egyesület elnöke. – Jobb ered-
ményt értünk el, mint tavaly,
ami köszönhető a jobb időjá-
rásnak, 14 arany, 35 ezüst, 13
bronz és 2 okleveles bor lett, az
utóbbi jelzi, hogy kevés hibával
dolgoznak a termelőink, és bort
sem kellett kizárni a verseny-

ből. Kiemelném egyesületünk
eredményét, ugyanis a tavaly
elért 4 arany után most 6
aranyérmes borunk lett. A falu
borát is megválasztottuk, Vörös
Attila ezerfürtű muskotály bo-
rával nyerte el az idén a címet.

– Lentihegyen gazdálko-
dunk, édesapámtól örököltem a
hegyi birtokot, fehér burgundi,

ezerfürtű muskotály és az ezer-
fürtű száraz típusú borokat ké-
szítünk, körülbelül kétezer tő-
ről szüretelünk – mutatta be
birtokát Vörös Attila, aki a fa-
lu bora kitüntető címet Soós
Endréné polgármester asszony-
tól vehette át a rédicsi bor-
versenyen.

(d)

Az aranyérmes rédicsi gazdák, balról: Erdei Lajos (vegyes fe-
hér), Vörös Attila (ezerfürtű muskotály), Lengyel István (olasz-
rizling), Lenner Gábor (fehér burgundi).
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A ez évben is megtartotta hagyo-Civil Nyugdíjas Klub
mányos nőnapi rendezvényét – tájékoztatott Császár Dezső, a
klub elnöke.

– A lenti Favorit fogadóban tartott ünnepségünkön a klub
férfi tagjai műsorral és virággal köszöntötték a hölgyeket. A
program vacsorával és tombolasorsolással és jó hangulatú be-
szélgetéssel folytatódott.

-d-

A hölgytagokat köszöntötték

Virággal köszöntötték a hölgyeket, középen Császár Dezső.

Sajtótájékozató keretében
jelentette be a fenntartó, Zala-
egerszegi Tankerület a Lenti
Vörösmarty projekt indulását,
amely közel 760 millió forintos
támogatási összegből valósul-
hat meg. Az eseményen jelen
volt országgyűlésiVigh László
képviselő, miniszteri biztos, aki

Kezdődik a lenti Vörösmarty Általános Iskola felújítása
személyes tapasztalatait is meg-
osztotta a jelenlévőkkel:

– Négy gyermekem, két
unokám van, az óvoda, iskola,
gimnázium, egyetem és mun-
kahelyek is jelen vannak a csa-
ládomban, tehát az a tapaszta-
latom, aki ma iskolát épít, újít
fel, az a jövőt építi. Itt a Vö-

rösmarty-iskolában egy közel
800 millió forintos beruházás
indul, közel 40 éves az intéz-
mény, itt az ideje a meg-
újulásnak.

Kajári Attila tankerületi
igazgató érdeklődésünkre a kö-
vetkezőképp vázolta fel a fel-
újítás három pilléren nyugvó
terveit:

– Az első vonal a „Minden-
napos testnevelés”-hez kap-
csolható, a létesítmények, tor-
naterem, kiszolgáló egységek,
eszközök felújítására, beszer-
zésére vonatkozik. A másik te-
rület a természettudományok
oktatásával kapcsolatos, tan-
termek, és ugyancsak eszköz-
fejlesztések tartalmakkal. A

harmadik pillér az iskola épü-
letének energetikai szempont-
ból történő megújítása, amely
szigetelést, nyílászárócserét fog-
lal magában.

A sajtótájékoztatón méltatta
a projektet pol-Horváth László
gármester, valamint dr. Pál At-
tila, a megyegyűlés elnöke is:

– Úgy gondolom, megállja
a helyét a kijelentés, Zala me-
gye történelmi pillanatokat él
meg, az elmúlt száz évben nem
volt arra példa, hogy ilyen rö-
vid idő alatt 280 milliárd forint
álljon a rendelkezésre a külön-
böző fejlesztésekre – emelte ki
a most induló megyei fejlesz-
tésekről az elnök.

(d)

Horváth László, dr. Pál Attila, Horváth Lászlóné igazgatónő,
Vigh László és Kajári Attila egyeztet.

Nagyszabású, a részvételévelZala Megyei Önkormányzat
zajló, az INTERREG Duna Transznacionális Program keretében
megvalósuló - Lassú, Zöld és Egészségközpontú Turizmus Stra-
tégiák-projekt partnertalálkozójára került sor március elején a
lenti Balance Hotelben. Érdeklődésünkre , a megye-dr. Pál Attila
gyűlés elnöke a következőképp méltatta az eseményt:

Interreg partnertalálkozó Lentiben
– Olyan állomásához érkeztünk a térségben a turizmusfej-

lesztésben, amelyre régóta számítunk, hogy minél szélesebb kör-
ben ismertté váljon Zala megye. A mostani partnertalálkozóra ki-
lenc országból érkeztek vendégek és a pécsi egyetem irányítása
mellett valósul meg ez a projekt, amely egyébként több mint 2
millió eurós bekerülési összeggel bír. Megyénkben Hévíz és
térsége kiemelt jelentőségű turisztikai szempontból, most Lenti
és térsége kerül bemutatásra, mert a szlovák vezetőpartner ezt
találta meg a fejlesztési lehetőségek között.

Bara Zoltán projektmenedzser, a szlovákiai, határon átnyúló,
fenntartható zöld és lassú turisztikai fejlesztésekkel foglalkozó
társulás nevében kifejtette, régiós partnere a témában Zala me-
gye és közösen dolgoznak azon, hogy fejlesszék a Duna-menti
turizmust, így a tágabb régiókat is bevonva a lehetőségekbe. A
március 6-9. között sorra került találkozón a partnerek a szakmai
megbeszélések mellett bepillantást nyertek a térség által kínált
lassú-, zöld-, illetve egészségturisztikai élményekbe. Egyebek
mellett megismerkedtek a csömödéri kisvasúttal és a hozzá tar-
tozó zakatoló erdei iskolával, a Lovásziban található bunkerek-
kel, részt vettek egy hetési traktortúrán, kipróbálták a fazekas
mesterséget Csótár Rezső szentgyörgyvölgyi műhelyében, ellá-
togattak a Patóhegyi Borházfaluba, Gosztolára és kipróbálhatták
Lentiben a termálfürdőt.

dj

Balról dr. Pál Attila, Ulrike Pröbst-Haider, a találkozó egyik
résztvevője, Bara Zoltán projektmenedzser és Vigh László or-
szággyűlési képviselő.
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Családoknak kedvezmények!Családoknak kedvezmények!

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

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

Hétvégéken szauna szeánszok!Hétvégéken szauna szeánszok!

ahol óriáscsúszda, családi csúszda, melegvizes jacuzzi,
4 db nyakzuhany, 24 db masszázságy,

22 db ülõmasszázs, 6 db állómasszázs, 6 db buzgár
kínál pihentetõ felüdülést és szórakozást!

Március 25-én, vasárnap dél-
után könyvtári rendezvényre
került sor . Csatla-Szilvágyon
koztak az országos Internet
Fiesta programhoz, ezen belül
az „egészséges táplálkozás,
húsvéti kreativitás” címmel tar-
tottak összejövetelt, ahol egész-

Internet Fiesta Szilvágyon
séges ételekkel kapcsolatos in-
ternet oldalakat, recepteket tar-
talmazó könyvtári könyveket
kerestek.

A foglalkozás keretében hús-
véti asztali díszeket, egészséges
ételeket, salátákat, gyógyteákat
készítettek és kóstoltak.

„Nem csak egy nap a hölgyeké…” – jelezte köszöntőjében
Horváth László, Lenti polgármestere meghívásainak sokaságát,
ahol hasonlóképpen nőnapi köszöntőt mondott, mint legutóbb a
Szépkorúak Civil Szervezete ünnepségén:

– A közelgő tavasz, az első virágok megjelenése teszi még
szebbé ezt a márciusi napot, amikor itt vannak együtt az egye-
sület nőtagjai, és mondjuk ki bátran, az emberiség szebbik felét
köszöntjük most. A Nőnap családi és társadalmi ünnep is,
ilyenkor, – bízom benne – minden hölgy kap egy-egy kedves
szót, virágot családtagjaitól, barátaitól. Társadalmi voltát fel-
idézve megemlíthetjük, hogy a nők kiszolgáltatott helyzetén
való változtatás igénye hívta életre ezt az ünnepet.

Az eseményről , a szervezet elnöke elmondta,Barta Ödönné
hagyományosan évről-évre megtartják nőnapi köszöntésüket,

A nőket köszöntötték

Horváth László köszöntötte a hölgyeket.

Virágot kaptak az ünnepeltek.

ilyenkor negyven-ötven főt várnak és vendégelnek meg, vala-
mint köszöntenek egy szál virággal. A virágok átadásában két
tagtárs, és segédkezett, az elfo-Bakos László Bakos Béla
gyasztott finom étel után a jó hangulatról pedig Kondákor Jenő
és fia, alkotta zenekar gondoskodott.Roland Cool

dj
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Lenti és térségében a Település- és Területfejlesztési Operatív
Programból 7,7 kilométer útfelújítás valósul meg több mint 1
milliárd forint értékben, míg hazai forrásból több mint 10 kilo-
méternyi úthálózat kerül felújításra közel 2 milliárd forintból. Az
útfelújításoknál több esetben a meglévő pályaszerkezet feldará-
lásával (remix technológiával) új alapréteg épül, majd az új alap-
rétegre két réteg aszfaltréteget építenek be a szakemberek. Né-
hány útszakaszon a meglévő burkolat erősítésével történik a
felújítás, jellemzően két új aszfaltréteg építésével.

Pécsi Norbert Sándor Magyar Közút Nonprofit Zrt., a kom-
munikációs osztályvezetője kérésünkre részletes tájékoztatást
adott a munkálatokról:

– A 74126-os jelű Bödeháza bekötőút első 1,5 kilométeres
szakaszának felújítása hideg REMIX technológiával, a közel-

múltban elkészült Göntérházi határon átvezető út kezdőszel-
vényéig.

– A 7416-os jelű út Csesztreg átkelési szakasza, valamint
Lentikápolna térségében a 86-os főút előtti 1,8 km-es szakasza
lesz felújítva a meglévő burkolat profilmarásával és két réteg
aszfalt beépítésével.

– A 7422-es jelű úton a 75-ös főút és Bárszentmihályfa
közötti szakasz remix technológiával újul meg, a már korábban
felújított átkelési útszakasz kivételével. A beavatkozás után az
összekötő út teljes hosszában felújított állapotú lesz.

– A 7537-es jelű úton Lispeszentadorján átkelése, valamint
előtte egy 1 kilométer hosszú szakasza, a Kányavár és Döme-
földe közötti útszakasz, valamint Dömefölde átkelése újul meg.
Ezen esetekben a remixes technológiát fogjuk alkalmazni.

– A 7543-as jelű úton Ortaháza átkelésének nyugati fele és
Páka belterület határáig tartó szakasza szintén remixes techno-
lógiával újul meg.

– A 7539-es jelű úton Tormafölde átkelési szakaszának
északi felén, illetve az összekötő úti végcsomópont (Pákai-Csö-
mödéri elágazó) előtt 220 méteres hosszon aszfalterősítés törté-
nik, míg a Tormafölde utáni 1,3 kilométeres szakaszon remix
technológiával végzünk felújítást.

Az útfelújítási projektek tekintetében a munkaterület átadás-
átvételi eljárások ütemezetten megkezdődtek. A tényleges kivi-
telezési munkák legkorábban a 7543-as jelű összekötő úton Or-
taháza és Páka közötti szakaszán április elején indulnak el, majd
ezt követően a többi útszakaszon is. Reméljük, hogy a ked-
vezőtlen időjárás a továbbiakban nem hátráltatja a kivitelezést.

Folytatódik a lenti Kerka-híd építése is, melyet a magas
vízállás és a kedvezőtlen időjárás ugyan hátráltat, de a kivitelező
a teljesen átépített hidat a 2018 májusi befejezési határidő előtt
szeretné átadni a forgalomnak.

A fent részletezett felújítási munkákon felül, az aszfalt-
keverő-telepek nyitásával egy időben elkezdődnek a tartósabb
melegaszfaltos kátyúzási munkák is.

Útfelújítások Lenti és térségében

A lenti Kerka-híd felújításával a májusi befejezési határidő
előtt szeretnének végezni.

Nőnapi ünnepséget tartottak
a minap a Lovászi Olajbányász
Nyugdíjas Klub Egyesület tag-
ságának. Az eseményt Léránt Fe-
renc polgármester köszöntője nyi-
totta meg. A polgármester elő-
ször Montesquieu, Schiller, höl-
gyekről alkotott véleményét, el-
mélkedéseit idézte fel beszédé-
ben, majd a tavasszal vont pár-
huzamot:

– Március 8. a nők napja, a
tavasz első kedves ünnepe. S
bármennyire megkopott már a
nőnap eredeti üzenete, a szeb-
bik nemet mindig érdemes és
kell is ünnepelni. Merthogy ők
hozzák életünkbe a tavaszt, a
fényességet, ők jelentik szá-
munkra a napsütést, a rügy-
fakadást. Általuk és értük le-
szünk jobbak. A tőlük kapott

Nőnapi köszöntés Lovásziban
energiával leszünk mi, férfiak
is képesek egyre többet és egy-
re jobban teljesíteni. Általuk le-
szünk gazdagabbak. Ők jelen-
tik az életet. Ők vigyáznak ránk
fogantatásunktól kezdve… Oly
sok mindent köszönhetünk a
nőknek!... – hangzottak Léránt
Ferenc köszöntőjében.

A folytatásban az egyesület
férfitagjai virággal köszöntötték
a hölgyeket, majd a vacsora fel-
szolgálásánál is ők szorgoskod-
tak. A közelmúltban egy szomorú
esemény is történt az egyesület-
ben, elhunyt tagtársukra néma
felállással és Charlie Nézz az ég
felé… című számával emlékeztek.

Az est beszélgetéssel, esz-
mecserével és táncmulatsággal
folytatódott.

dj Az egyesület hölgyeit virágokkal köszöntötték.

A tavasz első kedves ünnepe
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Immár több éve annak az
elhatározásnak, miszerint a tor-
maföldi önkormányzat jobban
odafigyel hagyományaira, a ma-
gyar történelem fontos ese-
ményei tiszteletére megemlé-
kezéseket szervez, továbbá em-
lékhelyeit felújítja és újakat
alakít ki – mondta el érdeklődé-
sünkre polgár-Hajdu László
mester a legújabb, az 1848/49-
es forradalom és szabadságharc
helyi hőseinek emléket állító
tábla avatásán.

– Az újabb kutatások ered-
ményeképpen a feljegyzések-
ből kiderült, a településről tíz
honvéd aktív részese volt a
szabadságharcnak, nevüket a
most avatott táblán örökítjük
meg az utókornak, kiegészítve

Emléktábla-avatás Tormaföldén
korábbi 48-as emléktáblánk
tartalmát – tette hozzá a pol-
gármester.

Az esemény szónoka volt
Kiss Bódog Zoltán, a Magyar
Politikai Foglyok Országos
Szövetségének Zala megyei
elnöke, aki beszédében kifej-
tette: a véráldozatokkal kísért
48-as eszmék ma is köztelez-
nek bennünket a méltó emlé-
kezésre, meghatározzák mai
közéletünket is, melynek szo-
morú aktualitása hazánk füg-
getlenségének, akár megmara-
dásának kérdése.

Az ünnepélyes táblaavatás
után helyi gyerekek ünnepi
műsorral emlékeztek és idézték
fel az 1848/49-es eseményeket.

dj Az emléktábla leleplezése.

A tavalyi évben Férfinapot tartottunk, így idén a hagyomá-
nyok szerint a férfiak köszöntötték a hölgyeket. Már februárban
elkezdték a felkészülést, szorgalmasan gyakoroltak minden
pénteken.

Ennek megfelelően nagy érdeklődés övezte a műsorukat,
olyannyira, hogy még az állóhelyek is megteltek. A nyitány egy
komolyzenei előadás tökéletesen bemutatott  imitációja volt.

Ezt követően lépett a színpadra konfe-dr. Tószegi Sándor
ranszié, köszöntője idén is meghatóra sikerült, melynek apro-
póját John Lennon ikonikus Stand by me című száma adta. „Sztend
báj mi, azaz állj mellém, talán magyarosabban légy velem,
mellettem. Sokat gondolkoztam a kifejezésen. Lehet ennél szebb
érzelmi, szerelmi vallomás? Nem több, igazabb, őszintébb, mint
a szeretlek? Ez utóbbi valahogy kifejez egyfajta közlést, tény-
megállapítást, mert hogy ÉN szeretlek, ez az én érzelmem, az én
vallomásom. De, hogy légy velem, legyél mellettem? Vallomás,
de kérés is, – talán ehhez hasonlítható a ma már divatjamúlt
lánykérés szavunk is, amely leginkább az egybe tartozás vágyát
szimbolizálja. Szerintem be nem vallottan, de a szíve mélyén
mindenki ilyen kapcsolatra vágyik.”

Az elérzékenyült hangulat oldásaként következett négy zöld
fürdődresszes tünemény előadásában: tánca Beyonce:Fariék

Nőnap Nován

Single Ladies novai koreográfiával. Láthattuk még a fociklub
táncos edzését, sikíthattunk, amint a bűvész láncfűrésszel ketté-
vágta asszisztensét. Pironkodva hallgattuk pajzánGubinecz Ákos
nótacsokrát, őt a felülmúlhatatlan Mónika show jelenet követte,
melyben kínos gyanú árnyéka vetült néhány helybeli férfiem-
berre. Ezután a díj átadása következett, melyetNova Novisszima
Domjánné Judi Adrienn kapott. Komolyzenei együttesünk frene-
tikus fináléját a férfikórus hagyományos előadása követte, egy
videoklippel felturbózva.

Nagy sikerű műsoruk után a férfiak átadták a szereplés
lehetőségét a vetélkedő hölgycsapatoknak. Volt műanyagpohár
röptetése lufi meghajtással, „Ormányos Yeti” címmel fejrehúzott
harisnyában lengő labdával tekézve borzolták a hölgyek kedélyét
és frizuráját. A fáradalmakat egy gyors totó alatt lehetett kipihen-
ni, majd virtuális tehénfejés és borotválkozás következett. Utol-
sóként olyan lufikat kellett egymáshoz préselődve, ütközve ki-
durrantani, melyek épségükhöz nagyon ragaszkodtak, de a lá-
nyok, asszonyok leleményességén nem tudtak kifogni. A fel-
adatok végrehajtását nagy tiszteletű zsűri bírálta el, akik végül
Captain Angyalait hozták ki győztesként. Ezután a hölgyek apró
ajándékkal köszönték meg a férfiak fáradozását.

A hangulat a tetőfokára hágott és kezdetét vette a hajnalig
tartó bál.

- n -Hatalmas volt az érdeklődés.

A hangulat a tetőfokára hágott.
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Az még a nyár beköszönte előtt 10 ezerEurópai Bizottság
migráns akar küldeni. Amennyiben áprilisMagyarországra
nyolcadikán netán kormányváltásra kerülne sor, ennek való-
színűleg nem is lenne akadálya, hiszen az ellenzéki politikusok
közül többen támogatják ezt a tervet. , azKarácsony Gergely
MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje – több baloldali poli-
tikustársával együtt – azt javasolta, hogy az üresen álló lakta-
nyákba kellene a migránsokat költöztetni. Aztán szóba kerültek
az üresen álló önkormányzati és a magántulajdonban lévő
ingatlanok is.

Karácsony Gergelyék közben rájöttek, hogy korábban han-
goztatott álláspontjuk nem fial voksokat a közelgő választáson.
Ha az emberek úgy érzik magukat biztonságban, hát maradjon
a migrációt megakadályozó kerítés – mondják a szavazatszer-
zés reményében.

A vezette kaméleonpolitikája sem kü-Vona Gábor Jobbik
lönb. országgyűlési képviselő, a párt szó-Mirkóczki Ádám
vivője minap azt találta mondani, hogy ők nem azok most, mint
akiknek mutatták magukat korábban. Próbáljon valaki ezek
után tisztán látni velük kapcsolatban. S persze hinni nekik, hi-
szen korábbi tagságuk nagy része is árulóknak tartja Vonáékat.

Laktanyaszemle…
– avagy migránsokra várva?

Maradjunk egyelőre az üre-
sen álló laktanyáknál, hiszen
ebből kettő is található térsé-
günkben. Vajon milyen állapot-
ban vannak, milyen sors vár rá-
juk? Első utunk veze-Rédicsre

tett, ahol , a faluSoós Endrénét
polgármesterét kérdeztük az
egykori határőr laktanyáról.

– Mintegy száz határőrt fo-
gadott be egykor a laktanya,
amely a fegyveres testület meg-

szűnése után az Állami Va-
gyonkezelő tulajdonába került
– mondja a település vezetője.
– Sajnos azóta sem sikerült ér-
tékesíteni, nagyon rossz álla-
potban van, a nyári viharok ala-
posan megrongálták a tetőszer-
kezetét. Azt reméltük, hogy
előbb-utóbb lesz gazdája, talán
egy vállalkozás lát majd benne
fantáziát. Sajnos nem így tör-
tént, évek óta itt áll üresen.

– Nem mondok újdonságot,
hiszen szinte naponta találkoz-
hatunk azzal a hírrel, hogy
egyes politikusok szerint az
üresen álló laktanyákba kellene
majd a migránsokat beköl-
töztetni...

– Azt tudni kell, hogy Ré-
dics egy nyugodt falu, bűncse-
lekmények nincsenek, még lo-
pások sem történnek. Az embe-
rek még a felvetés ellen is
tiltakoznak, nem szeretnének
migránsokkal együtt élni.

– Felvetődik a kérdés, hogy
betelepítés esetén ki finanszí-
rozná a migránsok ellátását,
ami hatalmas összeg…

– Ezt Rédics nem tudná vál-
lalni, de nem is szeretnénk,
hogy ez a szándék akár elkép-
zelés szintjén is beszédtéma
lenne. Köztudott, hogy egy
migráns ellátása évi 9 millió
forintot jelentene. Ez egysze-
rűen vállalhatatlan összeg Ma-
gyarországon. Rédics képvise-
lő-testülete csatlakozott az or-
szágos felhíváshoz és határo-
zatban nyilvánította ki, hogy
nem fogad be migránsokat. Ne-
künk mindennél fontosabb az
itt élő emberek biztonsága és
nyugalma – szögezte le Soós
Endréné.

Utunk következő állomása
Lenti. A város 2015 vége felé
már szembesült a migránsve-
széllyel, amikor néhány kilo-

méterre csapatosul vonultak az
illegális bevándorlók Szlové-
nián Ausztriakeresztül felé. A
katonák Rédicsnél szögesdrót
kerítést telepítettek, a lenti vas-
útállomásra hosszú és üres sze-
relvényt állítottak be. A város
önkormányzata felhívást adott
ki, amelyben a következőkről
tájékoztatta a lakosságot: „Nem
szeretnénk, ha migránsok elhe-
lyezése céljából fel kellene
mérni a zajdai és a rédicsi lak-
tanya befogadóképességét, ahol
akár több ezer ember éveken át
tartó elszállásolása is megold-
ható lenne. Nem szeretnénk fel-
mérni az üresen álló magán-
ingatlanokat és a Lentiben je-
lenleg szociális célokra rendel-
kezésre álló bérlakásokat sem.
Lenti Város Önkormányzati
Képviselő-testülete 2016. ja-
nuár 27-én hozott határozatával
elutasította a kötelező betele-
pítési kvótát, amely növeli a
bűnözés kockázatát és a ter-
rorveszélyt, veszélyezteti Ma-
gyarország kultúráját és min-
dennapi biztonságunkat, vál-
lalhatatlan terheket jelentene a
szociális, egészségügyi és ok-
tatási rendszerre.”

Lenti és a térség lakossága
a felhívást követően elsöprő
többséggel voksolt a kötelező
betelepítés ellen a népszavazá-
son. Másfél évvel a közlemény
megjelenése után az egykori
zajdai laktanyában beszélget-
tünk , LentiHorváth Lászlóval
polgármesterével. Fénykorában
közel 4000 katona állomásozott
itt, gyakorlatilag egy önálló
kisváros volt egykor Zajda.
Most a kihalt körletek között
haladunk, miközben a polgár-
mester arról tájékoztat, hogy
2015-ben olyan híresztelések
kaptak lábra, hogy a zajdai lak-
tanyát is igénybe vehetik a

Soós Endréné: – Az emberek még a felvetés ellen is tiltakoznak.

A volt határőr laktanya új tulajdonosra vár.

A lenti állomás… 2015 végén hosszú szerelvényt állítottak ide
be…
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menekültek ideiglenes elszállá-
solására. A létesítmény önkor-
mányzati tulajdon, a képviselő-
testület álláspontja pedig ismert
volt. Lenti nem ebbe az irányba
kívánt haladni.

– Úgy látom, hogy több
épület is alkalmas lenne elszál-
lásolásra...

– Természetesen csak meg-
felelő felújítás után, ami jelen-
tős anyagi befektetéssel járna.
2015-ben, amikor megindult a
menekültáradat, valós volt a
migránsveszély. Szerencsére nem
kellett sem a lenti állomáson
lévő szerelvényt igénybe venni,
sem épületeket biztosítani, mert
az illegális bevándorlók útja
másfelé, Ausztria irányába ve-
zetett. Voltam akkoriban a

szlovén-osztrák határon, s lát-
tam azt a hatalmas sátortábort,
ahol a migránsok éltek. Nem
szerettem volna ezzel Lentiben
és környékén szembesülni.

– Most viszont ismét fenye-
get a veszély a kötelező bete-
lepítési kvóta miatt...

– Hangsúlyozom, hogy Len-
ti nyitott város. Mindenkit be-

fogad, aki rendelkezik megfele-
lő dokumentumokkal, együtt-
működik velünk, dolgozni akar,
s elfogadja törvényeinket, kul-
túránkat. Sok nációból érkeztek
városunkba, s még egyszer sem
fordultak hozzánk szociális se-
gélyért. Munkából élnek. Olya-
nokat, akik csak azért jönnének
Magyarországra – akár a kö-
telező kvótarendszer miatt is –,
hogy adóforintjainkból – így a
Lenti és a környező települése-
ken lakókéiból is – 9 millió
forintot költsünk rájuk, nem
akarunk. Kihasználnák a szo-
ciális és egészségügyi ellátó-
rendszerünket, s ezt nem fogad-
juk el. Városunk lakói nem
idegengyűlölők, hiszen mint
említettem nagyon sok nemzet

képviselője él nálunk, s az
idegenforgalom révén is sok
országból érkeznek hozzánk.
Arról viszont mi szeretnénk
dönteni, hogy kikkel élünk
együtt – mondta Lenti polgár-
mestere.

Laktanyák után essen szó az
üres önkormányzati épületekről
és magánlakásokról. Dr. Tósze-

gi Sándor véleményét kértük,
aki él és LentibenNován
dolgozik.

– A hírek iránt érdeklődő
ember vagyok, így hozzám is
eljutott Karácsony Gergelyék
terve. Logikus, hogy először
olyan nagyobb befogadóképes-
ségű helyekre gondolnak, mint
a laktanyák, majd következ-
nének az önkormányzati és
magáningatlanok. Nagyon re-
mélem, hogy erre sem Nován,
sem Lentiben, egyáltalán Ma-
gyarországon nem kerül sor.

– Vannak a környezetében
ezzel kapcsolatban félelmek?

– Nem tapasztaltam egyelő-
re, de ennek talán az is oka
lehet, hogy a magyar kormány
határozottan nemet mondott a
kötelező betelepítésre. Ám az
sincs kizárva, hogy az emberek
többsége igyekszik elbagatelli-
zálni a problémát, s csak akkor
döbben rá, hogy baj van, ami-
kor már a kellős közepébe
került – vélekedett dr. Tószegi
Sándor.

***
Nem lehet vita arról, hogy az ellenőrizetlen bevándorlás

ellen az elmúlt években egyedül az vezetteOrbán Viktor
magyar kormány Fidesz-KDNPés a pártszövetség állt ki
következetesen. Nem csak szavakban, hanem tettekben is.
Ennek köszönhető, hogy egy friss felmérés szerint Magyaror-
szág ma a világ 15. legbiztonságosabb országa.

Az elmúlt napok nyugat-európai történései ismételten azt
erősítik meg bennünk, hogy az ellenőrizetlen, korlátok nélküli
bevándorlás következményei tragikusak. Nyugat-Európa veze-
tői lassan, de biztosan saját nemzeteik sírásói lesznek. Vannak,
ahol már ébredeznek. Ez némi reményt ad.

A közép-kelet-európai országok hányattatott, gyakran tra-
gikus sorsának talán egyetlen pozitív hozadéka, hogy még nem
veszett ki az emberekből a túlélési ösztön. Hogy még gon-
dolnak gyermekeikre, unokáikra, dédunokáikra, azok jövőjére.
Ez a remény arra, hogy túlélik ezt a válságot is, ellentétben az
intenzív osztályon fekvő civilizált nyugattal. Így lesz majd ez a
lesajnált régió Magyarországgal együtt az európai identitás és
kultúra, a kereszténység védőbástyája.

Igen, a kereszténységé is. Mert jól tudjuk: Karácsony
nálunk december végén van. Nem áprilisban. Főleg nem április
nyolcadikán!

Ekler Elemér

Horváth László: – Mi szeretnénk eldönteni, hogy kikkel élünk
együtt.

Egykor négyezren is szolgáltak a laktanyában.

Az egykori tiszti lakások.

Dr. Tószegi Sándor: – Az em-
berek csak akkor döbbenek rá,
hogy baj van, amikor már a
kellős közepébe kerültek.
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Pontosan nem tudni, hogy mikor alakult az első színjátszó
csoport , annyi azonban bizonyos, hogy a 20.Szentgyörgyvölgyön
század első negyedében már működött a településen és 1930
körül dalárda is volt a faluban. Az ötvenes-hatvanas években a
közművelődési programok leginkább az amatőr színjátszásban
teljesedtek ki.

A színjátszás később is jelen volt Szentgyörgyvölgy életében.
A 80-as években felnőtt csoport működött, majd a 2000-es évek
elején több korosztály is szerepelt a színpadon. A csoport asszo-

A színjátszás 100 éve Szentgyörgyvölgyön
nyai néven színészkedtek és táncoltak. A fiatalokat in-Bestiák
kább a tánc vonzotta, ők néven léptek fel. A gyerekekFantasy
nem tagadták meg magukat, ők voltak a . A társula-Rosszcsontok
tot irányította nagy szeretettel.Urbánné, Ilike

Néhány kihagyott év után, 2018. január 7-én újraszervező-
dött a Szentgyörgyvölgyi Színjátszó Kör. A tagok most gyer-
mekek, akik közül néhánynak a szülője is szerepelt a hajdani
csapatban.

– A gyerekek kezdetben egyénenként, különböző műsorokon
léptek fel, és ennek köszönhetően megismerhettük képessé-
geiket. Ezután könnyen megalapítottuk a színjátszó kört. Örülök
annak, hogy ennyi tehetséges gyerekkel foglalkozhatok. A gyere-
kek mellett két felnőtt segítője van a körnek: Tóth Eszter Judit és
Török Zoltán. Egyelőre csak helyi rendezvényeken és progra-
mokon veszünk részt, de reméljük, hogy idővel lehetőségünk
lesz más településeken is fellépni. Heti rendszerességgel vannak
próbáink. Itt főként a színpadon való mozgást, a beszédkészséget
fejlesztjük. Ezen kívül verseket is gyakorlunk, kitapogatjuk, ki
milyen témában erős, vagy ha gyengébb, azt gyakoroljuk. A fel-
lépésekre való felkészülés mindig nagy odafigyeléssel történik,
hiszen a legjobbat szeretnénk mutatni. Karácsonyi fellépésünk
osztatlan sikert aratott a közönség köreiben. Legutóbbi szerep-
lésünk a március 15-i ünnepségen volt, ahol a gyerekek verset
mondtak és egy rövid színdarabot adtak elő – mondta el Kovács
Gábor, a színjátszókör vezetője.

K-V

A képen az új csoport tagjai.

A lenti dr. Hetés Ferenc
Rendelőintézet legújabb beszer-
zése egy immunkémiai automa-
ta műszer nem csak pontossá-
gával, gyorsaságával, de a fér-
fiak számára a prosztata vizs-
gálatok egyszerűsödésével is
hozzájárul a mai kor követel-
ményeihez. Egyéb részletekről
a laborban dr. Fekete Zoltánt
kérdeztük:

– Nagy örömünkre szolgál
ennek a műszernek a beszerzé-
se, hiszen néhány vizsgálat
miatt eddig utaztatnunk kellett
a mintákat, most azonban ezzel
a készülékkel helyben is meg-
kapjuk a kért eredményeket. A
vizsgálatok tehát sokkal gyor-
sabban, pontosabban történhet-
nek meg itt helyben. Hormon-
vizsgálatok, pajzsmirigyhormon
TSH, daganatszűrő és például
prosztata PSA vizsgálatok el-
végzésére is alkalmas a készülék.

Új laborműszert szereztek be
– Milyen gyártmány és ho-

gyan szerezték be a műszert?
– Japán készülékről beszé-

lünk, amely teljesen automata,
19 millió forintos beszerzés,
melyet lízing konstrukcióban,
saját erőből valósítottunk meg.
Ezáltal a vizsgálatok legna-
gyobb részét a háziorvosok és
betegeink legnagyobb örömére
gyorsan, pontosan itt végez-
hetjük.

– Külön kiemelést kapott,
hogy a készülék prosztata vizs-
gálatra is alkalmas, mit értsünk
ez alatt? – fordultunk kérdé-
sünkkel Huberné Kovács Eri-
kához, a lenti labor vezető
asszisztenséhez.

– Női és férfi hormonvizs-
gálatra, pajzsmirigy vizsgálat-
ra, tumor markerek mérésére és
valóban, a férfiak PSA vizsgá-
latára alkalmas a készülékünk.
40 év feletti férfiaknál ajánlott

a prosztata vizsgálat, amely
most már kétféleképpen is mű-
ködhet a készülék igénybe-
vételével. Egyrészt a háziorvos
kérheti a vizsgálatot, amely tel-
jes TB támogatással bír, más-
részt felajánlhatjuk férfibete-
geinknek 2000 forint kifizetése
ellenében – amennyiben saját
maga kíváncsi az egészségügyi
állapotára – a vizsgálat elvég-
zését, tehát nem kell sorba állni
a szakorvosnál. Abban az eset-

ben, ha magasabb értékeket
kapunk, természetesen szakor-
voshoz irányítjuk a betegein-
ket. Kedden és pénteken végez-
zük a vizsgálatokat, nagyon ha-
mar készek az eredmények, így
előbb kerülhetnek a beutaló
orvos elé az adatok és szükség
esetén előbb elkezdődhetnek
az egyéb kezelések is – rész-
letezte a lehetőségeket a vezető
asszisztens.

dj

Balról Huberné Kovács Erika vezető asszisztens és Farkasné
Horváth Anita asszisztens az új műszerrel.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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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

Vörös tojótyúkok

További információ: 06/30-682-3217 30/8510452•

Akció
Lenti állatpiac

2018.04.14.-én,
szombaton 7.00 órakor

650 Ft/db
Házhoz szállítva 700 Ft/db

2017. augusztus 01. napjától
működik a Zalaegerszegi Tör-
vényszék Ügyfélszolgálati iro-
dája, amelynek szolgáltatásait
eddig több mint 3.000 ügyfél
vette igénybe.

A hét hónapja nyitott irodá-
hoz az ügyfelek a zalaegerszegi
bíróságok előtt folyamatban lé-
vő ügyeik intézésével fordul-
hatnak. Az irodában alapvetően

Hét hónap alatt 323 iratbetekintés
iratbeadásra, iratmásolatok meg-
rendelésére és átvételére, irat-
betekintésre van mód, de kollé-
gáink természetesen iratmin-
tákkal, tájékoztató anyagokkal,
általános információkkal is se-
gítik a könnyebb ügyintézést.

Az irodát naponta átlagosan
10-15 ügyfél látogatja, s csak-
nem ugyanennyi telefonos meg-
keresés érkezik. 2017. augusz-
tus 1. és 2017. december 31.
napjáig 1.815 ügyfelet szolgált
ki az iroda, s ez a szám folya-
matosan emelkedik: 2018. feb-
ruár 28-ig 3.075-re nőtt, s ezen
belül összesen 323 iratbete-
kintést regisztráltak kollégáink.

Az eddig felmerült tapasz-
talatok alapján az ügyfeleknek
a beadványok formai követel-
ményeknek megfelelő módon
és a megfelelő példányszámban
történő benyújtása okoz gondot.

A polgári peres eljárásban a
beadványok első példányát tel-
jes bizonyító erejű magánok-
irati formában, azaz eredetiben
aláírva és az aláírást két tanú
nevének, lakcímének és aláírá-
sának feltüntetésével hitelesítve
kell benyújtani, eggyel több pél-
dányban, mint ahány fél a per-
ben érintett.

A beadványon fel kell tün-
tetni az eljáró bíróságot, a felek
nevét, lakóhelyét, perbeli állá-
sát és a per tárgyát, a folyamat-
ban lévő ügyekben pedig a bí-
rósági ügyszámot is.

A beadvány mellékleteinek
egy-egy másolatát csatolni kell
a beadvány többi példányához is.

A büntetőeljárásban a bead-
ványokat általában elegendő
egy példányban előterjeszteni,
úgy, hogy a beadvány eredeti
legyen, a mellékletek lehetnek
másolatok is.

Fontos hangsúlyozni, hogy
adatvédelmi és beazonosítható-
sági okok miatt a telefonon kért
tájékoztatás esetében az érdek-
lődők csak szűkebb körűen
kaphatnak felvilágosítást, így kol-
légáink csak a tárgyalás helyét
és időpontját, az iratok hollétét

közölhetik, illetve jelezhetik, hogy
az ügyben érkezett-e szakértői
vélemény, továbbá terjesztet-
tek-e elő jogorvoslati kérelmet.

Az ügyfélszolgálati iroda
hétfői keddi, csütörtöki napo-
kon 08.00-15.00 óráig, szerdai na-
pon 08.00-17.00 óráig, pén-
teken pedig 08.00-13.30 óráig vár-
ja továbbra is az ügyfeleket,
illetve a (92)501-002-es tele-
fonszámon a hívásokat. A gyor-
sabb ügyintézés érdekben előze-
tes bejelentkezésre is van mód:
http://zalaegerszegitorvenyszek
.birosag.hu/20170726/elozetes-
bejelentkezes

További részletes tájékoztatás:
http://zalaegerszegitorvenyszek
.birosag.hu/20170724/tajekoz
tato

Forrás: Zalaegerszegi
Törvényszék

Fókuszban a bíróság…

Fotó: Vig Csaba
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A közelmúltban ünnepélyes keretek között adták át Lentiben
a felújított , illetve utcát. Az útavatónThököly, Bethlen Hársfa
először polgármester köszöntötte a megjelentHorváth László
utcabelieket, kifejtve, reményeik szerint az itt lakók közvetve is
megtapasztalhatják a felújítás eredményeit. A polgármester
elmondta, a beruházás megközelíti a 70 millió forintot, továbbá a
közeljövőben megvalósul a közvilágítás kiépítése is a Hársfa
utca új szakaszán, valamint további útfelújítási munkákat is
végeznek a város több pontján mintegy 800 millió forint
értékben. Ezek jelentős összegek és az önkormányzat mindent

Felújított utcák Lentiben

A Thököly utca avatásán (balról): dr. Pál Attila, a megyei köz-
gyűlés elnöke, Arnhoffer András, Vigh László és Horváth
László.

– 20 éves hagyomány, hogy
Belsősárdon köszöntik a nyug-
díjasokat – mondja Vida József,
a település polgármestere. –
Aki egészséges, ezúttal is meg-
jelent, s körünkben köszönthet-
tük országgyűlésiVigh László
képviselőt és , aPácsonyi Imrét
Zala Megyei Közgyűlés alel-
nökét is.

A március tizenegyedikén
tartott ünnepség a gyermekek
műsorával kezdődött, majd a hely-
színen köszöntötték a 90 éves Ke-
rekes Ferencnét, míg otthoná-
ban az ugyancsak a kilenc év-
tizedet megélt .Tompa Ferencet

Nyugdíjasok köszöntése

A szépkorúak ünnepsége
vendéglátással folytatódott.

Heves Therm műanyag nyílászárók

árusítása beszerelése, üvegezés,

képkeretezés szolgáltatások egy helyen gyors, precíz, megbízható.

Ingyenes felmérés Lenti és környékén Kossuth Lajos út 2. szám alatt.

Elérhetőségünk: 06-30-287 4010, 06-30-499 3279

megtesz, hogy önerejével hozzájáruljon a város közlekedési
infrastruktúrájának fejlesztéséhez.

– Ott folytatnám, ahol polgármester úr befejezte és azt
mondta, kockázatos volt ebben az időjárásban kimerész-
kednünk, én pedig azt javaslom, folytassák az itt élők azt, amit
eddig csináltak – tette hozzá országgyűlési képvi-Vigh László
selő beszéde elején, majd így folytatta gondolatait: – Csak erős
hittel lehet dolgozni és ha valaki megkérdezné, miért építettünk
ide utat, nem hiszem, hogy azt kellene mondani, hogy meg-
számoltuk hány autó megy el itt, milyen sűrű a forgalom, azt kell
mondanunk, azért építettünk utat, mert itt is emberek laknak, itt
is magyarok élnek és ez mindent felülír!

A beruházásban történt együttműködésről Arnhoffer András,
a . vezérigazgatója számolt be lapunknak:Zalavíz Zrt

– A legfontosabb a helyi önkormányzat bölcsessége volt,
hogy az útfelújítás előtt a közmű üzemeltetőket is felkereste.
Mind az ivóvíz, mind a szennyvíz vonatkozásában az összes he-
lyi problémát megoldottuk, több helyen rekonstrukciót haj-
tottunk végre, rendbetettük a bekötővezetékeket, csomópon-
tokat, valamint a szennyvízaknákkal is foglalkoztunk.

dj
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– Célunk tanulóink számára
az egészséges életmód, egész-
séges szokások kialakításához
szemléletformálás biztosítása,
amelyhez a mai egészséggel
kapcsolatos rendezvényünkön
sokféle programot kínálunk –
fogalmazta meg a komplex
programot Szabóné Zakó
Krisztina Móricz Zsigmond, a
EGYMI Lentibenigazgatónője .

– Ismeretterjesztő előadá-
son dietetikus szakértőnk kós-
tolással egybekötött bemutatót
tart az egészséges táplálékok-
ból, a tanulók maguk készít-
hetik el az előbbi elvek alapján
tízóraijukat, majd plakátkészítő
verseny várja az érdeklődőket.
Elkezdjük a szabadban fűszer-
kertünk kialakítását, ahol az
ételeink ízesítéséhez magunk
termeljük majd meg az alap-
fűszereket. Kiemelkedő ese-
mény számunkra, hogy átad-
hatjuk nagyon szép megújult
tankonyhánkat is.

Tankonyhát avattak a Móricz-iskolában
Az egészséges ételek elkészítésének fortélyai

– Hogyan sikerült megva-
lósítani a tankonyha kiala-
kítását?

– „Menő menza a Móricz-
ban” elnevezéssel EFOP pályá-
zatra adtuk be nevezésünket és
20 millió forintos támogatást
nyertünk egészséggel kapcso-
latos tartalmak megvalósítá-
sára. Ennek része egy modern,
korszerű konyha kialakítása,
azzal a céllal, hogy a tanulók az
elsajátított elméleti ismeretei-
ket a gyakorlatba is átültethes-
sék. A nyertes projekt a gya-
korlati kivitelezésekre is módot
ad, ezért készül az említett
fűszerkert, ivókutatak állítunk
fel, gyümölcsaszaló berende-
zést szereztünk be, így tovább
bővülhetnek a tanultak alkal-
mazásának lehetőségei. Minta
étrendek, főzési gyakorlatok
révén tanulhatják meg az isko-
lások az egészséges ételek el-
készítésének fortélyait, melye-
ket reményeink szerint majd a

saját életvezetésükbe is beépí-
tenek. Kapcsolódik a program
intézményünk szakiskolai tago-
zatához, ahol konyhai kisegítő
rész szakképesítést szerezhet-
nek a tanulók, ők az aktív mun-

kavállalásra készülnek fel, azért
nagyon fontos, hogy a mai kor-
szerű konyhatechnika is a ren-
delkezésükre állhasson – zárta
tájékoztatóját az igazgatónő.

dj

Modern, korszerű konyhát alakítottak ki.
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A napokban értékes aján-
dékot kapott a Móricz intéz-
mény testnevelés „tanszéké-
nek” tanára, .Paksa Tibor

Az eredeti válogatott dedi-
kált mez értékét növeli, hogy
Szalai Ádámék ilyen mezben
játszottak a 2016-os Európa-
bajnokságon.

Dedikált ajándékmez margójára
Kívánom, hogy a magyar

válogatott ismét jusson ki a
következő világversenyre.

Köszönöm a nevük elhall-
gatását kérő MLSZ illetékesek
nemes gesztusát!

Paksa Tibor
28-szoros kupagyőztes

focisuli vezető

Ezzel az egyszerű felszólítással hívta versenyre immár
harmadik alkalommal a Lovászi Olajbányász Nyugdíjas Klub
Egyesület csesztregi Korhatártalanok Lenti Civil, a és a
Nyugdíjasok Klubját.

Rónási Gyuláné, a lenti szervezet tagjaként az eseményről
elmondta, a három szervezettől nyolc női és nyolc férfi páros
versenyzett. Győztest egyéni teljesítmény alapján hirdettek:

Első helyezett a nőknél: a lovászi klubJordanics Gáborné,
versenyzője, a férfiaknál Csesztregről.Király József

dj

„Irány a tekepálya!”

Harmadik alkalommal versenyeztek.

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

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

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Az akció a megjelenéstől április 15-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!
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Számtalan dobogós helye-
zett, valamint országos rang-
listán belüli időeredmények –
röviden így summázta legutób-
bi úszóeredményeiket Kiss Ta-
más Lenti Gyógyfürdőelnök, a
Úszó Klub vezetőedzője.

– Szombathelyen a régiós
bajnokság fordulóján, valamint
Csurgón versenyeztünk leg-
utóbb. Csapatunkat Holl Hanna
(szül:2003), Horváth Eszter
(2001), Németh Nikol (2007),
Németh Réka (2007), Varga
Katalin (2008), Szabó Júlia
(2005), Róhrer Emma (2006),
Boncz Maja (2004), Imre Má-
tyás (2008), Szabó Mátyás
(2007), Szabó Márk (2007),
Róhrer Ádám (2009) képviselte
a versenyeken. A megmérette-
tésen 14 csapat mintegy 280
versenyzője állt rajthoz. A lenti
csapat igen szép eredményt ért
el, egy - két kivétellel mindenki
megjavította egyéni csúcsát,
kivéve Boncz Maját, aki sajnos
nem épült fel teljesen beteg-
ségéből, de megpróbált verse-
nyezni a neki legfontosabb
számban 50-en és 100 m mell-
úszásban. Sajnos a verseny fe-
lénél belázasodott így nem tu-
dott eredményesen szerepelni.

– A többiek szereplése bi-
zonyára megszépítette az előb-
bieket!

– Igen a csapat 5 tagja be-
úszta magát az országos rang-
lista első 12 helyezettje közé.
Kiemelném Szabó Júliát, aki a
100 m-es hátúszását kivéve min-
den induló számában az ország
első 4-5. helye körül úszott,
óriásit javítva egyéni csúcsain.
Minden csapattaggal maximáli-
san meg voltam elégedve, a
versenyen nyújtott teljesítmé-
nyük kiváló volt, főleg annak
tudatában, hogy a felkészülé-
sünkben akadályoztatva voltunk.

– Mi történt?
– Sajnos éppen a versenyt

megelőző héten, medencekar-
bantartás miatt nem volt egy
hétig úszómedencénk, így nagy
logisztikai szervezés után Szent-
gotthárdra jártunk naponta ed-
zeni a versenyző csoporttal.
Különösen nagy erőpróba volt
a gyerekek számára, hogy
előbb 33,3 m-es medencében
készültünk, majd egy hét edzés
25 m-es medencében rendha-
gyó módon, és a verseny is szo-

Közel hatvan dobogós helyezés

katlanul vasárnap került meg-
rendezésre, ráadásul egy harma-
dik méretű, 50 m-es medencében.

– Hogyan zajlott a csurgói
versenyük?

– A verseny egy vadonatúj
uszodában, 6 pályás 25 m-es
versenymedencében került meg-
rendezésre. A körverseny állo-
másai: első forduló Keszthely,
második forduló Csurgó, har-
madik forduló Lenti Kerka Ku-
pa, negyedik forduló Marcali.
A versenysorozat lényege,
hogy az aktuális korosztályos
országos ranglista első 20 ide-
jét megúszó versenyzőket kü-
lön díjazzuk, így nagyobb
esélyt kapnak a máskor kisebb
eséllyel rendelkező úszók is. A
versenyeken szinte állandó jel-
leggel születnek kiváló rang-

listás eredmények, mint jelen
esetben is. Délelőtt a fiatal
(2008) és fiatalabb versenyzők,
délután a 2007 és idősebb ver-
senyzők mérték össze tudásu-
kat. A Lenti GYÚK csapata
délelőtt 13, délután 20 fővel
képviseltette magát.

Olvasóink megértését kér-
ve az eredmények felsoro-
lásától most eltekintünk, hi-
szen csaknem 60 dobogós
helyet értek el a lentiek, ám
ezúton is gratulálunk a ver-
senyzőknek.

dj

A csapat bemelegítés közben.

Kiss Tamás edző Róhrer Ádámmal. A lányok  már lazítanak.
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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

az alábbi

pozíciókba munkatársakat keres:

Jelentkezni önéletrajzzal az
alábbi e-mail és postacímen lehetséges:

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

medenceõr•

felszolgáló•

szakács•

A Lenti Termálfürdõ és a
Thermal Hotel Balance****

• éttermi kisegítõ

konyhai kisegítõ•

szobalány•


