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– Záloghitelek kedvezõ feltételekkel,

a kamat 1,59%/hó

– Törtarany felvásárlása

– Fizetési lehetõség arannyal: megunt, szakadt

aranyékszerét magas áron beszámítjuk az általunk

forgalmazott termékek árába

Forduljon hozzánk bizalommal!

– Záloghitelek kedvezõ feltételekkel,

a kamat 1,59%/hó

– Törtarany felvásárlása

– Fizetési lehetõség arannyal: megunt, szakadt

aranyékszerét magas áron beszámítjuk az általunk

forgalmazott termékek árába

Forduljon hozzánk bizalommal!

Horváth Óra, Ékszer és ZálogházHorváth Óra, Ékszer és Zálogház
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Az akció más akciókkal nem összevonható, és 2011.szeptember 29-tõl 2011.október 31-ig érvényes.

Õszi iroda-feltöltõ akció!
Vásároljon irodaszert, és

• 5 ezer ft felett
•20 ezer ft felett
•50 ezer ft felett
értékben

- 10 %
- 15 %
- 20 %

vásárlási utalványt kap!

Megérkeztek a 2012. évi naptárak, határidõnaplók!
Üzletünkben bankkártyával is fizethet!

Lenti Város Önkormány-
zata

Horváth László

„Családi Fesztivál határok
nélkül” elnevezésû program-
ján, a „City Cooperation” 24
Város összefogásán alapuló
rendezvényen
polgármester köszöntötte a

Családi Fesztivál – határok nélkül
Vörösmarty-iskola mögötti té-
ren felállított színpadon a
megjelenteket.

– Ez a projekt a 24 város
polgármestereinek konferen-
ciájával kezdõdött még 2006.
májusában Bad Radkersburg-

ban, legutóbbi találkozónk pe-
dig ebben a hónapban volt
Körmenden. Célunk, hogy
minden város megismerje egy-
más értékeit, lakóit, a telepü-
lések nevezetességeit, ugyan-

akkor tájékozódjanak a helyi
látnivalókról, a gazdasági le-
hetõségekrõl.

,
polgármestere a program

Gyutai Csaba Zalaeger-
szeg

A megnyitó pillanata.

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán
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(Folytatás az 1. oldalról)

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

Siposné Kanász Anita egyéni vállalkozó 3 millió
forint uniós támogatást nyert a „Mikrovállalkozások
fejlesztése” címû pályázati kiíráson az Új Széchenyi
Terv keretében.

– Vállalkozásom áprilisban pályázatot nyújtott be a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökséghez, az Új Széchenyi Terv keretében
meghirdetett GOP-2.1.1-11/M „Mikrovállalkozások fejlesztése”
címû pályázati kiírásra. Pályázatomat, sikeres elbírálást köve-
tõen 3 millió forint vissza nem térítendõ támogatásra tartot-
ták érdemesnek. Ez az összeg nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy a mai trendnek megfelelõ saját tulajdonú fodrászszalont
tudjak üzemeltetni, ami frekventáltabb helyen van és kor-
szerûbb épületben található, valamint nagyobb hangsúlyt tu-
dok fordítani a különbözõ fejbõr és hajproblémák helyreállí-
tására, amit eddig helyhiány miatt nem tudtam megvalósítani.
Vállalkozásom ezentúl magasabb színvonalon tudja kiszol-
gálni meglévõ és leendõ ügyfeleit, valamint a beruházással
tervezem egy új munkahely létrehozását is a közeljövõben –
mondta Siposné Kanász Anita.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Fodrászüzlet kialakítása az Új Széchenyi Terv támogatásával

Siposné Kanász Anita
Cím: Lenti (8960) Boglárka u. 13.
E-mail: lentexpert@enternet.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Családi Fesztivál
– határok nélkül
családi jellegét és összetartó
erejét emelte ki a fesztivál
megnyitójában.

Az egész napos rendezvény
reggeltõl egészen estig várta a
vendégeket. A rendezvény reg-
gel családi tekergéssel, azaz
kerékpártúrával vette kezdetét.
A családok számára szervezett
közel 30 km-es távnak több
kisgyermekes család is nekivá-
gott. Ugyancsak már délelõtt
elkezdõdött a Gyerkõc Kupa
nemzetközi labdarúgó torna
magyar, szlovén és osztrák csa-
patok részvételével. A szabad-
téri színpad melletti rendez-
vénytéren a megnyitót köve-
tõen elkezdõdött a fõzõver-
senyen huszonkét csapat igye-
kezett meggyõzni a zsûrit,
hogy az övé a legjobb étel.

A rendezvényre kézmûve-
sek is érkeztek, akik a Mester-

ségek utcájába nem csak por-
tékáikat hozták el, hanem mes-
terségbemutatót is tartottak. A
kézmûvesek mellett a gyere-
keket játszóház, a felnõtteket a
Borutcában pedig tájjellegû
borok és borkóstoló várta.

Délután a szabadtéri szín-
padon a helyi kulturális cso-
portok, óvodás fellépõk mel-
lett

érkezett
zenészek, énekesek mutatták
meg tudásukat. Késõ délután
pedig a &
zenekar adott koncertet, õket

színmûvész
mûsora követte. Az ismert elõ-
adómûvész dalai után a Csillag
születik második szériájának
felfedezettje,
szórakoztatta a közönséget, es-
te pedig a tíz éves jubileumát
ünneplõ zenekar
adott koncertet.

Letenyérõl, Bad Radkers-
burgból, Lendváról

Kék Bab Folk Roll

Csonka András

Brasch Bence

Kocsmazaj

„Magyar vagyok, legszebb
ország hazám az öt világrész
nagy területén…” – ezekkel a
verssorokkal köszöntötte

polgármester azt a
tizenegy leendõ állampolgárt,
aki a közelmúltban megjelent
ünnepélyes állampolgári eskü-
tételére a

házasságkötõ termébe.
A a szlové-

niai teljes lét-
számban ott volt az esküté-
telen. elmondá-

Hor-
váth László

Lenti Polgármesteri
Hivatal

Balaskó-család
Völgyifaluból

Balaskó Enikõ

Lelki jelentõsége van
sából kiderült, hogy családjuk
régóta készült erre a szép
napra:

– Hatan érkeztünk, szüleim,
öcsém és nagyszüleim vesznek
részt a mai állampolgári eskü-
tételen.

– Nagyon izgulok és na-
gyon várom már, hogy hiva-
talosan is magyar állampolgár
lehessek. Ennek inkább lelki
jelentõsége van és nem volt

– Milyen érzésekkel ér-
keztél?

kérdés a családunkban, hogy
igényelni fogjuk a visszaho-
nosítást. Arra gondoltunk, ha
már egyikünk beadja kérel-
mét, akkor ez történjen közö-
sen, családi szinten és így ér-
keztünk a hivatalos papírok,
igazolások rendezése után
Lentibe. Nagyon fontos ez a
számunkra, hiszen mindig is
hazánknak tekintettük Magyar-
országot.

Az ünnepélyes eskütételre
még és a szlové-
niai érkeztek
Lentibe.

Kolozsvárról
Gyetyánosból
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Horváth László polgármester koccint az „új” magyar állam-
polgárokkal.

Huszonkét csapat nevezett a fõzõversenyre a családi
fesztiválon.

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

havilapban.
Lenti és Vidéke

Telefon:
(92) 596-936;

Fax:
(92) 596-937;

E-mail:
zalataj@zelkanet.hu
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Lenti Város Önkormány-
zata
Nyugat-dunántúli Regionális
Operatív Program

Horváth László

Breznovics István,

pályázatot nyújtott be a

„Városköz-
pontok funkcióbõvítõ megújí-
tása a nem megyejogú váro-
sokban” projektre, melynek si-
keres megítélése után félmil-
liárd összegû támogatást nyert.

A projekt nyitórendezvé-
nyén polgár-
mester összegezte a városban
épp folyó, valamint a közel-
múltban megvalósult felújítási
programokat, köztük a fürdõ
bõvítését, a polgármesteri hi-
vatal felújítását, a Petõfi úti
telephelyes óvoda felújítását, a
rendelõintézet és háziorvosi
rendelõk felújítását.

a Nyu-
gat-dunántúli Regionális Fej-
lesztési Ügynökség ügyvezetõ
igazgatója – mint a beruházás
támogatója – beszédében a pro-
jekt kezdeteire emlékeztetett:

– Tizennyolc pályázat ér-
kezett be erre a konstrukcióra,
és tizenhárom nyerte el ennek

Megkezdõdött a városközpont felújítása

a felújításnak a lehetõségét,
köztük Lenti. 30-40 évenként
adódik ehhez hasonló lehetõ-
ség egy város életében, és
emiatt nagyon fontos az, hogy
milyen tartalommal valósul meg
a program.

Az ünnepélyes kapavágás
után kérdeztük

polgármestert.
– Elsõsorban a mûvelõdési

központ és annak környéke újul
meg a programban. Térrende-
zés, parkosítás és épületrekonst-
rukció történik majd, melynek
révén a helyi lakók, idelátoga-
tók számára hívogató, marasz-
taló környezetet sikerül majd
terveink szerint kialakítani. A
mûvelõdési központban a cent-
rumban lévõ színházterem és
aula teljesen megújul, tetõtér-
beépítés is történik, amely érin-
ti az épület könyvtári szakaszát
is. A könyvtár alapterülete a
belsõ udvar és említett tetõtér
beépítések által bõvül, környé-
kén zöldfelületek, rendezvény-
tér kerül kialakításra. Az épü-
letben étterem, kávézó teszi
komfortosabbá az ittlétet, to-
vábbá a piac rész is megújul,
esztétikus, téli-nyári árusítást
lehetõvé tevõ piaci pavilonok
kerülnek beépítésre. A város-
központban sétáló és pihenõ
terek, zöldövezet és szökõkút
fogadja majd az idelátogatókat.

A városközpont felújításá-
nak nyitórendezvényén a

és a mû-
ködött közre.

Horváth Lász-
ló

Kel-
ta Álom Ír Sztepp Tánccsoport

Kerka Táncegyüttes

dj

Soron kívüli testületi ülésen tárgyalt a képviselõ-testület a
város jövõ évi költségvetésérõl. A bevételi és kiadási összegek
alakulásáról polgármester tájékoztatta lapunkat.

– Az éves bevételi és kiadási fõösszegek kis mértékben
változtak. A bevétel 3 milliárd 98 millió forintról 3 milliárd 94
millióra csökkent, a bevételi oldalon idõarányos teljesítés mu-
tatkozott mindenhol, megfelelt a tervezettnek. A folyószámla
hitelkeretbõl mintegy 325 millió forintot vettünk igénybe az
elsõ félévben. A hitelkeret szerzõdés szeptember végén lejár,
de a közbeszerezés következtében megkötöttük az új szer-
zõdést, ugyanezekkel a feltételekkel. A bevételi oldalon kelet-
kezõ 45 millió forintos hiányt csökkentette az ÖNHIKI pályá-
zat keretében megkapott támogatás. Idõközben olyan nem
várt kiadások keletkeztek az intézményeknél, amik miatt a
költségvetés módosításra szorult. Emiatt még egy ÖNHIKI
pályázatot adtunk be, ami reméljük, hogy szintén kedvezõ
elbírálásban részesül. Kiadási oldalon szintén minden meg-
felelt az idõarányos kifizetéseknek, a dologi kiadások között a
legnagyobb összegû kifizetés a tûzoltóság részére történt, ez
a központi finanszírozás hiányossága miatt alakult így, a
zeneiskola és a mûvelõdési központ esetében a kiadások pe-
dig a TIOP pályázatok rovására írhatóak. Mûködési célú támo-
gatást nyújtott az önkormányzat civil és más szervezeteknek
az elsõ félévben, amennyiben mód és lehetõség lesz rá, a
második félévben is támogatást nyújtunk számukra, fõként
azoknak, akik érdemi munkát végeznek. A kötvényfelhasz-
nálás lekötött összege közel 229 millió forint volt júniusban,
ez jelenleg is az önkormányzat rendelkezésére áll és a stabil
gazdálkodás egyik biztosítéka. Rengeteg pályáztunk van, ami-
nek a kifizetését folyamatosan biztosítani kell, így a mûvelõ-
dési központ felújítása, még nem zárult le a fogyatékosok nap-
pali intézetének kialakítása, de az elmúlt hetekben zárult, il-
letve zárulnak a háziorvosi rendelõk, az óvoda és a városháza
felújításának projektjei is.

Összegzésként elmondható, hogy a gazdálkodás a terve-
zettnek megfelelõen történt és a második félévben is arra
törekszünk, hogy egyensúlyban legyen és a 2012-es évet meg-
alapozva tudjuk majd indítani.

Horváth László

kt

Stabil költségvetés Lentiben

A felújítás látványterve.

A jelképes munkakezdés.
Fotó: Sári Zoltán

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A
, a

szeptember 10-én
tartották

és a

. Ennek
keretében került
sor a

építész által
tervezett és

csík-
szeredai szobrász
által faragott

átadására,
amely a

kapott helyet. A le-
veleivel egy-egy za-
lai települést szim-
bolizáló, törzsén
pedig

és

zalavári Vár-
szigeten Történel-
mi Emlékparkban

Zala Me-
gye Napját
Szent Adorján Csa-
ládi Napot

Makovecz
Imre

Koszti
István Miklós

Zalai
Életfa

Millenni-
umi Emlékmûben

Szent Ist-
vánt, Bulcsú ve-
zért Kolon is-

A megye ünnepe

jelentenek, viszont a vadhaj-
tásokat le kell csípni. Fontos,
hogy megismerjük az elõttünk
lévõ nemzedékeket, a szüle-
inkõl származó lelki örök-
séget, melyeket az életfa ráné-
zésre láthatatlan gyökerei rej-

tenek – szólt Kövér László az
egybegyûltekhez.

Az Életfát
zalavári plébános áldotta meg,
aki az emlékmû szakrális jel-
képére mutatott rá. Az emlék-
mû kupolája alatt tartott ün-
nepségen , a Za-
la Megyei Közgyûlés elnöke el-
mondta, hogy a jövõben is tar-
tanak Zalaváron hasonló ünnep-
ségeket, de természetesen a
megye más településeire is sze-
retnének programot szervezni:

– A Kárpát-medence egyet-
len Karoling-kori kõpalotá-
jának nyomaira bukkantak az
idei ásatások során. Ez az ezer
éves emlékeket magában rejtõ
hely a jövõben turisztikai és
szakrális hellyé is válhat. A me-
gyei önkormányzat és a zalai
települések az uniós támoga-
tás odaítélése elõtt is támogat-
ták az itt zajló projektet, me-
lyet a környék történelmi em-
lékeihez is illeszkedve tervez-
tünk. A kormány szeretné erõ-
síteni a megyék szerepét, így a
megyei önkormányzatok sze-
repe változik, azonban jó dön-
tésnek bizonyult a kormányhi-
vatalok létrehozása is. A kul-
turális örökség megõrzése, a
közmûvelõdés, a helyi értékek
egyaránt fontosak.

Szi-Márton János

Manninger Jenõ

Az ünnepség keretében ke-
rült sor a Zala Megyei Köz-
gyûlés által 1996-ban alapított
díszpolgári cím átadására, amit
kiemelkedõ munkásságával

keramikusmûvész
érdemelt ki. A megyei önkor-
mányzat döntött a

megyei díjról is, ame-
lyet idén
zalaszentgróti orvos három ge-
nerációs családja érdemelt ki,
ahol az öt gyermek és a húsz
unoka mutat követendõ példát
a család értékteremtõ erejérõl.

A rendezvénysátorban gaz-
dag kulturális program várta
az érdeklõdõket és sor került

levéltár-igaz-
gató által szerkesztett Zala me-
gye pecsétje és címere 1550-
2010 kiadvány bemutatójára is.

Az ünnepségen térségünk-
bõl Zala megye egészségügyé-
ért díjat vehetett át

térségi háziorvos, Zalai
közmûvelõdésért díjat kapott

, a Lenti
Mûvelõdési Ház igazgatója, Za-
lai pedagógus díjban részesült

, a lenti Lámfa-
lussy-iskola pedagógusa.

A kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Né-
meth János

Családdal
Zaláért

dr. Szelestei Tamás

Molnár András

dr. Venczel
István

Völgyiné Boa Katalin

Simon Márta

Pataki Balázs
www.zalatajkiado.hu

pánt
dr. Kövér László

dombormûként megjele-
nítõ alkotást ,
az Országgyûlés elnöke avatta fel.

– A felfelé törekvõ fa a jö-
võt, a változást jelképezi. A fá-
nak mindig vannak friss hajtá-
sai, amelyek új lehetõségeket

A Zalai Életfa koronája a fény felé tör.
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6 hónapos lekötésû kamatozó betétszámla kamata

180 napos lekötésû Széchenyi IV. Betétszerzõdés
kamata

Széchenyi István Hitelszövetkezet

és a

évi 7,5 % (EBKM: 7,64)

www.szih.hu

A kamat összeghatártól függetlenül új források elhelyezése,
illetve a meglévõ betétek véglejárat utáni ismételt elhelyezése
esetére érvényes.

Keresse az Önhöz
legközelebbi fiókunkat

Kossuth út 6.
Tel.: 92/351-676, Fax: 92/551-231

További fiókjaink:

Zalaegerszeg
Keszthely,
Zalaszentgrót,

Budapest
Sopronkövesd,

, Kossuth út 62-64. Tel.: 92/346-473 Fax: 92/401-719
Kossuth út 62. Tel.: 83/510-555 Fax: 83/315-609

Nefelejcs út l. Tel.: 83/560-115 Fax: 83/362-278

, VII. ker. Madách út 1. Tel.: 1/343-63-18 Fax: 1/343-09-70
Kossuth út 100. Tel.: 99/363-018 Fax: 99/363-018

Nagykanizsa, Király út 39. Tel.: 93/326-588 Fax: 93/312-293

Igazgatóság

Lentiben!

MEGTAKARÍTÁSI AKCIÓ
a Széchenyi István Hitelszövetkezetnél

Befejezõdött a
felújítása. Az Új Magyar-

ország Fejlesztési Terv Nyugat-
dunántúli Operatív Program tá-
mogatási rendszeréhez még
2009-ben nyújtott be pályázatot
az önkormányzat. „A lenti Pol-
gármesteri Hivatal energia-racio-
nalizálással egybekötött felújítá-
sa” címû projekt 50.000.000 Ft
vissza nem térítendõ támogatás-
ban részesült. A teljes beruházás
több mint 80 millió forintból
valósult meg. A pályázatból tá-
mogatott mûszaki tartalmon fe-

Lentiben Vá-
rosháza

Korszerûsített hivatalban az ügyintézés

lül a kivitelezési szerzõdés a tel-
jes épület hûtési rendszerének
kiépítésére is vonatkozott.

A projekt célja a lenti Pol-
gármesteri Hivatal épületének
energia-racionalizálással egybekö-
tött felújítása volt. A hivatal meg-
újítása kapcsolódik Lenti Város
Önkormányzatának akcióterületi
tervében megjelölt fejlesztéseihez,
a Városi Mûvelõdési Központ, a
Városi Könyvtár és a városköz-
pont területeinek felújításához.

A projekt keretében meg-
újult az 1972-ben épített, 1306 m2

hasznos alapterületû épület,
melynek hõtechnikai paraméte-
rei a felújítást megelõzõen egyet-
len szabványnak sem feleltek
meg. A jelenleg hatályos hõtech-
nikai követelményeknek megfe-
lelõ 100 nyílászárót építettek be,
amelyekbõl 65 hõtükörfóliával is
ellátott. Az épület homlokzatán
mintegy 1000 négyzetméteren 8
cm, illetve 4 cm vastag hõszi-
getelési és színezési munkákat
végeztek. A lapos tetõt szintén
hõszigetelték 540 m -en.

Az épületben található hat
vizesblokk is felújítására került
sor, melynek keretében a meg-
lévõ padló és csempe burko-
latok, valamint a szaniterek cse-
réje történt meg. Az épület bel-
sõ felületei frissítõ festést
kaptak.

Megújult a Polgármesteri Hi-
vatal teljes fûtési rendszere,
négy kazán helyett egy konden-

2

zációs gázkazán látja el az épület
fûtését, továbbá a fan-coil fûtési
rendszerrel integrált hûtési rend-
szer is kiépült. A helyiségek
ablakai alatt elhelyezett fan-coil
készülékek az idõjárási viszo-
nyoknak megfelelõen fûtenek
vagy hûtenek.

A házasságkötõ teremben, a
tárgyalóban és 26 irodában he-
lyeztek le új laminált padlót új
szalagfüggönyöket. Az épület
összes belsõ ajtaja és a beépített
szekrények frissítõ mázolást kap-
tak, valamint sor került a külsõ
és belsõ lépcsõk felújítására.

A fejlesztés eredményeként
az épületben 41 korszerû iroda,
tárgyaló, házasságkötõ terem
szolgálja az itt dolgozó munka-
társakat és ügyfeleket, valamint
az épület éves felhasznált ener-
giamennyisége várhatóan 40 %-
kal csökken.

kt

2009-ben kezdõdött annak a
nyertes pályázatnak a kivétele-
zése , amelybõl tulaj-
donképpen az egész

megújult.
részlegvezetõ kalauzolta e so-

rok íróját, és számolt be az elvég-
zett felújítási munkálatokról:

– Ötvenmillió forintot meg-
haladó összeget kaptunk fenn-
tartónktól, melyet a lenti köz-
pont és a rédicsi otthon felújí-
tására fordíthattunk az elmúlt
három évben – kezdte Horváth
Beáta. – A támogatási összegek-
bõl kicseréltük a nyílászárókat,
padozat- és bútorzatcserét haj-
tottunk végre, megújultak a vi-
zesblokkok, frissítõ festés tör-
tént, és az elõírásoknak megfe-
lelõ betegszoba is kialakításra
került.

Rédicsen
Kolping

Otthon Horváth Beá-
ta

– Szembetûnõ az épület kül-
sõ szépsége is.

Otthonosabb és szebb
– a rédicsi Kolping Otthon

– Külsõleg is megújult az
épület, felújításra került a hátsó
terasz, amely ugyancsak a gon-
dozott idõsek kényelmét szol-
gálja mozgáskorlátozott rámpá-
val, új lapozással és egy szép vi-
rágos rész, kis szökõkút kiala-
kításával, amely még nincs kész.
A szép külsõ megjelenésben az
utcafront új kerítése is nagy sze-
repet játszik.

– Huszonhat fõs az intézmé-
nyünk, hét gondozónõvel. Egyéb-
ként a helyi önkormányzat is
nagyon kedvezõen fogadta a
felújításokat, amennyire erejük
telik, támogatnak is bennünket,
karácsonyra például mosógép-
pel kedveskedtek a lakóknak,
legutóbb pedig egy újabb kerí-
tésszakasz felújítását is elvé-
gezték.

– Hány lakójuk van jelenleg?

Dányi

Megújult a terasz is.

Kívül-belül megújult a Városháza épülete.
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www.zalaegerszegnyelviskola.hu
Felnõttképzési nyilvántartási szám: AL-1898; PL-2136/1 20-0023-06

BESZÉLNI SZE ETNÉL

ITT A HELYED!!!!
R

angolul,

németül, franciául, olaszul

vagy spanyolul,

Zalaegersz
eg

legrugalm
asabb

nyelvisko
lája

Tanulj helyben!

Tel.: 92/511-482; 30/718-2325

Az ügyvitel szinte minden területét segítõ programcso-

magunk, az tartalmaz:
- rendelés és szerzõdés nyilvántartási
- számlázási
- fõkönyvi könyvelési
- készlet és befektetett eszköz nyilvántartási
- pénzügyi
- bérszámfejtési moduljain túl számos egyéb tevékenységet

támogató rendszert is (például nemzetközi, belföldi fuvarozás;
gépjármû értékesítés és szerviz; temetõi nyilvántartás; termelési
elszámolás; általános kereskedelmi rendszer; nagykereskedelmi
raktározás és kiszállítás; gáz- és vegyes háztartási gép szerviz,
melyeket a felhasználó igényei
szerint testre szabottan, gyorsan
tudunk telepíteni, betanítani)

„Ad-acta”

Címünk: 8900, Zalaegerszeg, Mártírok u.1. I/1.

Telefon: 92/321-181, fax: 92/323-954

Web: www.pgsoft.hu, Email: pgsoft@pgsoft.hu

Ahol a gondolat testet ölt

Évtizedes hagyománya van
a szüreti felvonu-

lásnak.
közmûvelõdési munka-

társ – az esemény szervezõje –
érdeklõdésünkre elmondta,
ilyenkor nagy segítséget kap-
nak a

, ugyanis a lovashintót õk
biztosítják a felvonuláshoz.

Gutorföldén
Horváthné Salamon

Ágnes

rádiházi Kabala ménes-
tõl

Kormozás helyett lisztfújás

– A hintónak nagyon fon-
tos szerepe van, hiszen azon ül
a „kisbíró”, valamint a „cigány-
vajda” a feleségével – árul el
további részleteket a felvonu-
lásról a szervezõ. A Rádiházá-
ról induló felvonuláson több-
ször megáll a csoport, ilyenkor
a kisbíró kihirdeti az elmúlt év
eseményeit, természetesen vic-

ces formában. Néptáncosaink
külön darabbal készülnek
ilyenkor, rövid bemutatót tar-
tanak a megállóknál.

– Helyi iskolások, fiatalok, és
fõleg traktorosaink, akiknek pót-
kocsijára ülnek fel a jelmezekbe
öltözött tréfáskedvû szüretelõk.

– Régen a hagyomány sze-
rint korommal kenték be a kí-

– Kik vannak még a fel-
vonulók között?

– A bámészkodókat meg
szokták tréfálni?

váncsiskodókat, mára ez liszt-
fújássá finomodott, amely
ugyanolyan vicces dolog, hi-
szen mindenki kap ebbõl a
„púderbõl”. Természetesen a
nézelõdõktõl szívesen fogad-
ják a felvonulók, ha borral, po-
gácsával kínálják õket, majd a
felvonulás végén a mûvelõdési
háznál kisebb utcabál kereke-
dik, s gulyással is megvendé-
geljük a szüreti felvonulás
résztvevõit.

dj

Évtizedes hagyománya van Gutorföldén a szüreti felvonu-
lásnak.

A
polgármesterei

a CEEBEE program keretében
szakmai tanulmányúton vettek
részt a szomszédos .

A program keretében meg-
tekintették a telepü-
lésen található, megújuló ener-

Lenti Kistérség Többcélú
Társulásának

Ausztriában

Hartberg

giák felhasználásával mûködõ
ökoparkot. Az önkormányzat
tulajdonában levõ létesítmény,
amely ipari park jellegû, a
térség vállalkozásainak ad ott-
hont, hogy alacsony üzemel-
tetési költségek mellett tudja-
nak mûködni.

Szakmai tanulmányúton

Tapasztalatokra tettek szert…
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Kerka Komposzt

5.000 Ft + ÁFA.

értékesíti a saját elõállítású

termésnövelõ anyagát

egységáron

Fuvar díja:

1.100 Ft/tonna + ÁFA

Megrendelhetõ:
Tel./Fax: +36 92/551 387; +36 92/351 379

E-mail: info@lentihuke.hu

Lenti Hulladékkezelõ Kft.

A
szervezésében emlékez-

tek meg a közelmúltban a ki-
telepítésekrõl egy konferencia
keretében a Lenti Városi
Könyvtár olvasótermében. Az
eseményt vers-
mondó szavalata nyitotta meg,
majd polgár-
mester köszöntötte a résztve-
võket. A konferencia tartalmi-
lag az elõadásokban a térségi
kitelepítettek sorsáról, adatai-
ról szolgált tájékoztatásul, me-
lyet a Honis-
mereti Egyesület titkára foglalt
össze. a
politikai Foglyok Országos
Szövetsége (POFOSZ) megyei
elnökhelyettese a kitelepíté-
sek politikai látképét világí-
totta meg:

– Sajnos a történtek na-
gyon beleillenek abba a bolse-
vista mentalitásba, amely el-
uralkodott a második világhá-
ború után itt a közép-európai
térségben. Képzeljük el, hogy
tízmillió embert a világégést
követõen kitelepítettek két
éven belül ide-oda, fajelmé-
let alapján, például német
identitásuk miatt. Majd ezt
követõen egy második sza-
kaszban a középosztálynak,
gyakorlatilag a nemzet gerin-
cének megroppantása, a meg-
félemlítés céljából ismétel-
ten tömegesen hurcoltak el
embereket.

Lenti Honismereti Egye-
sület

Kovács Béla

Horváth László

Tantalics Béla,

Kiss Bódog Zoltán,

Konferencia a kitelepítésekrõl
– Milyen fokozatai voltak

az intézkedéseknek?

Bol-
lér Józsefné, Horváth Ilona, Ba-
ka Ferencné

Vitéz Tóth Ferenc

dj

– Három fokozat volt, a
rendõri megfigyelés, a kitele-
pítés, valamint az elhurcolás.
1995-ig az ezzel kapcsolatos
iratok titkosak voltak, a szám-
adatok feldolgozása jelenleg is
folyik. 1988-ban a Gulyás test-
vérek dokumentumfilmje hív-
ta fel a figyelmet a történtekre,
de az anyagok a közelmúltig
nem voltak kutathatók. Két ka-
tegóriában, a közvetlen érin-
tettek, száznyolcvan - kétszáz-
ezer fõ, és a közvetetten érin-
tettek az ötszáz-ötszázötven-
ezer fõ volt azok száma akiket
ez a szörnyû történelmi visz-
szásság érintett. Mindebben az
volt a borzalmas, hogy jogilag
megalapozatlan, bírói dönté-
sek nélküli intézkedések vol-
tak. Budapestrõl például tizen-
négyezer embert telepítettek
ki, amely hatezer lakást jelen-
tett még a további vagyonvesz-
tés mellett. A mai napig van
ennek hatása, hiszen van olyan
volt miniszterelnökünk, aki
ilyen lakásban él.

A konferencián a kitelepíté-
seket térségünkbõl megélõ

visszaemlékezései
tették még hitelesebbé, továbbá

levele, me-
lyet a Keszthelyrõl érkezett lá-
nya olvasott fel a résztvevõknek.

A
kisdiákjai és nevelõi

( intézményi
kapcsolattartó,

tanítók) háromna-
pos táborozáson vettek részt

.
– Tizenhat kisdiákkal és

tanítóikkal vágtunk az útnak,
ahol a 86-os úton rendõri
felvezetéssel kerékpároztunk
Kustánszegre – mesél a kirán-
dulásról Sümegi Anikó. – Az
itt töltött idõ alatt változatos
programokon vettünk részt.
Többek között megismerked-
tünk a település nevezetessé-
geivel. Vincze Lajosék jóvol-
tából bepillantást nyerhet-
tünk a szilvaaszalás folyama-
tába. A kóstolóba kapott te-
mérdek aszalt gyümölcsöt na-
pokig csemegéztük.

zalabaksai tagintéz-
mény
Sümegi Anikó

Joós Andrea,
Kósáné Szabó Anikó, Kiss
Róbertné

Kustánszegen

– Milyen igazi tábori él-
ményeik voltak?

– Kik segítették a sikeres
táborozásukat?

dj

– Megemlíteném az esti bá-
torságpróbát, amely nagy kihí-
vást jelentett, de mindenki tel-
jesítette. Nagy sikere volt még
a számháborúnak és az ügyes-
ségi sportversenyeknek is. Ter-
mészetesen a tóparti táborozás
elmaradhatatlan és legkedvel-
tebb programja a fürdõzés volt.

– Mindezek megvalósítá-
sában, a napi ellátásban nagy
segítséget nyújtottak a szü-
lõk, kik reggeltõl estig a gyer-
mekek körül szorgoskodtak
és szinte lesték kívánságaikat.
Külön köszönet illeti Kámán
Sándor zalabaksai vállalkozót
a finom ebédért és a szá-
munkra biztosított pékáruért.

Kerékpárral Kustánszegre…

A kitelepítettekre emlékeztek…

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

Anno 1982

Nagylengyel

Hungarikum
• •

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

Õsi zalai zamatok
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Rendõri jelenléttel, a közle-
kedõk ellenõrzésével, a forga-
lom irányításával teszik bizton-
ságossá az iskolába érkezést a

rend-
õrei a város általános iskoláinál
szeptemberben.
százados, a közlekedésrendé-
szeti osztály vezetõje az akció-
val kapcsolatban elmondta,
hogy a rendõri ellenõrzés biz-
tonságosabbá teszi a reggeli
megnövekedett forgalomban a

Lenti Rendõrkapitányság

Soós Szabolcs

Az iskolások biztonságáért
közlekedést az iskolák kör-
nyékén, továbbá felhívta a
figyelmet az oktatási intézmé-
nyek melletti szabályos par-
kolásra is.

Lentiben is folytatódik a
2011-12-es tanévben az „Iskola
rendõre” program, melynek
keretében osztályfõnöki órák,
szülõi értekezletek résztvevõi,
elõadói az iskola rendõrei, ba-
leset – és bûnmegelõzési tájé-
koztatóikkal.

Folyamatos volt a rendõri jelenlét az iskoláknál.

Immár hatodik alkalommal
szervezte meg a

a város-
részben a Mária-fánál családi
napját. Az eseményre regioná-
lis szinten a Nyugat - Magyar-
országi Kolping Családok is
meghívást kaptak, valamint a
helyi egyházközösség szerve-
zésében elsõ alkalommal za-
rándoklattal is egybekötötték
az ünnepet. Mindezt

a rendezvény fõszer-
vezõje, a helyi Kolping Csa-

Kolping Csa-
lád lentiszombathelyi

Petõ Já-
nosné,

Családi nap a Mária-fánál

lád alapítója mondta el la-
punknak.

– Évrõl-évre sikeresebb ha-
gyományõrzõ, Mária tiszteletet
övezõ rendezvényünk, mely-
nek lebonyolításáért külön kö-
szönetet mondanék szerve-
zõinknek, valamint Kondákor
Gyula esperes úrnak, aki meg-
újította egyházi életünket az-
zal, hogy a plébánián minden
egyházközösségen belül mû-
ködõ szervezetnek helyet adott
és azok mûködéséhez minden

erkölcsi és anyagi támogatást
megad – tette hozzá Petõ
Jánosné.

– Egyházunknál a „Csalá-
dok éve” zajlik, ennek a megfo-
galmazott célnak ajánljuk fel
ezt a zarándoklatot – emelte ki
a kegyhely helyszínén

esperes a tudni-
valókat.

Kancsal Gyula, a lenti Szent
Mihály plébánia egyházközös-
ségének világi elnöke az ün-
nep kapcsán elmondta, közös-
ségük körülbelül hétezeröt-
száz fõt tesz ki, és hét község
alkotja a fárát.

– Komoly feladatunk van, a
paptestvérek Lendvára is átjár-
nak misézni, nagyon elfoglal-

Kondá-
kor Gyula

tak, így az egyházközösségi
testület minden tagjára nagy
felelõsség hárul, hogy segítsük
a lelkipásztorokat munkájuk-
ban – részletezte feladataikat a
világi elnök.

– Milyen hagyományai van-
nak zarándoklataiknak?

– Karöltve a helyi Keresz-
tény Értelmiségiek Szervezeté-
vel (KÉSZ) döntöttünk a za-
rándoklatok mellett, elsõ ilyen
utunk a zöldhatáron keresztül
Radamosra tartott. Ez a férfiak
és családapák zarándoklata
volt, ennek sikerén felbuzdul-
va szerveztük meg mai zarán-
doklatunkat a lentiszombat-
helyi Mária - fához.
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Egészség és Wellness

Zsírszövet és cellulit csökkentése

Izomépítés

Cím: Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 13. (OTP mellett)

Bejelentkezés: +36-30/595-1114

E-mail: info@zalaspeedfitness.hu

www.facebook.com/zalaspeedfitness

• testtartás javulása
• hát-és derékfájás enyhülése
• vér-és nyirokkeringés javulása
• általános közérzet javulása

• anyagcsere fokozódása
• kötõszövetek erõsödése
• zsírszövet csökkenése
• cellulit mértékének látványos
csökkenése

• az izmok kíméletes felépítése
minimális ín-és izületterhelés mellett

• a test egészének megerõsödése
• az erõnlét és az általános állóképesség
nagymértékû növekedése

• sportolóknál teljesítményfokozás
(robbanékonyság, gyorsaság növelése)

Ami eddig csak hosszú évekig tartó, kemény edzéssel volt lehetséges, az

most a Speedfitness tréningjével már rövid idõ alatt elérhetõ!

Heti 2x20 perc elegendõ (mely megfelel 4 óra intenzív mozgásnak),

hogy látható és érezhetõ sikereket érjünk el az alakformálás és az

izomépítés terén. Az edzés izmainak 90%-át mozgatja meg egyszerre!

Az elektromos impulzusok a fõ izomcsoportokat (mell-, hát-, kar-, has-,

far- és lábizmok) és a mélyen fekvõ izmokat (gerincoszlop mellett)

egyaránt dolgoztatják.

Akészülék hidat képez a rehabilitáció, a beauty- és wellness, valamint a

fitness világa között!

www.zalaspeedfitness.hu

Zala Speedfitness
Minõségi változás már az elsõ kezeléstõl!

ZALAEGERSZEGEN is kipróbálható!!!

Hatodik alkalommal került sor a találkozóra.



92011. szeptember Lenti és Vidéke

Uniós támogatásból megvalósuló tevékenységek a Városi Könyvtár Lentiben

Az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program ke-
retében meghirdetett „Neve-
lési-oktatási intézmények tan-
órai, tanórán kívüli és szabad-
idõs tevékenységeinek támo-
gatása” TÁMOP - 3.2.11/10/1
kódszámú pályázati felhívásra
sikeresen pályázott a Városi
Könyvtár Lenti.

A „Nyitott könyvtár - ab-
lak a világra: iskolabarát könyv-
tári szolgáltatások és tevé-
kenységek a Városi Könyv-
tár Lentiben” címû projekt
18 288 201 Ft vissza nem té-
rítendõ támogatásban része-
sült. A támogatói okirat alá-
írására 2011. március 31-én
került sor. Az Európai Unió
és a Magyar Állam által nyúj-
tott támogatásból megvalósu-
ló program idõtartama 14 hó-
nap: 2011. július 1. – 2012. au-
gusztus 31.

A projekt célja olyan komp-
lex program megvalósítása,

amely lehetõvé teszi a könyv-
tár informális és nonformális
tanulási helyszíntérként való
megjelenését a helyi társada-
lomban. Az intézmény a for-
mális oktatást kiegészítõ, kul-
turális kompetenciákat erõsí-
tõ programok, és szolgáltatá-
sok segítségével támogatja az
óvodai és iskolai nevelés min-
den szintjét, a folyamatos ne-
velés folyamatait, segíti a
könyvtár tudatos, funkcioná-
lis használatát. Közgyûjte-
ményként a nevelési és okta-
tási intézmények felé való
nyitással és a velük való
együttmûködéssel hozzájárul
a korszerû, versenyképes tu-
dás megalapozásához. Az 5
féle tevékenységi forma kere-
tében – havi és heti szakkörök,
heti napközis foglalkozás, ve-
télkedõk, témahetek, témana-
pok és táborok – megvaló-
sítandó 46 foglalkozásba a
6 együttmûködõ intézmény
1016 diákja kapcsolódik be.

Nyitott könyvtár – ablak a világra

A Városi Könyvtár Lenti együttmûködõ partnerei a projekt megvalósításában:
Lenti Napközi Otthonos Óvoda
Általános Iskola, Zalabaksa - Vörösmarty Mihály Általános Iskola tagiskolája
Arany János Általános Iskola, Lenti
Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Lenti
Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola, Lenti
Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola, Lenti

VÁROSI KÖNYVTÁR LENTI
8960 Lenti, Templom tér 5.
Tel.: 06(92)551-065 06(92)551-077
Fax: 06(92)551-076
e-mail: vklenti@lentikonyvtar.hu
weblap: http://www.lentikonyvtar.hu

„Nyitott könyvtár – ablak a világra: iskolabarát könyvtári szolgáltatások és
tevékenységek a Városi Könyvtár Lentiben”
TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0199

NÉPSZÁMLÁLÁST
kell tartani, melynek sikeres végrehajtásához kérem a
Tisztelt Lakosság együttmûködését.

2011. október 1. és 2011. október 31.
között

2011.
október 1., 0 óra

Az összeírás 2011. október 1. és 2011. október 31. kö-
zött, a pótösszeírás 2011. november 1. és 2011. novem-
ber 8. között történik

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a házszámok, az
ajtószámok, a címek postaládán való kihelyezésérõl szí-
veskedjenek gondoskodni, hiszen a számlálóbiztosok
csak így tudják minden címre eljuttatni az adatszol-
gáltatói tájékoztató csomagot.

Felhívom továbbá a lakosság figyelmét, hogy az adatszol-
gáltatói csomag nem reklám vagy szóróanyag, hanem a
népszámlálás nélkülözhetetlen nyomtatványait tartalmazza.

A kérdõívek papíralapon történõ önálló kitöltése,
valamint a kérdõívek számlálóbiztos által papíralapon
történõ kitöltése során az elõzõleg kézbesített adatszol-
gáltatói csomagban található kérdõívek kerülnek felhasz-
nálásra, ezért felhívom a lakosság figyelmét a borítékban
található kérdõívek megõrzésének szükségességére.

06-80-200-014, 06-80-200-224

Lenti, 2011. szeptember 22.
dr. Csizmazia Bernadett sk.

Lenti Város Jegyzõje
települési népszámlálási felelõs

Az adatfelvételre
a településen található lakásokban, lakott üdülõkben,

lakott egyéb lakóegységekben és a közösségi szálláshelyeken ke-
rül sor. A népszámlálás során kérdõívet kell kitölteni a lakó-
helyrõl és mindenkirõl, aki ott életvitelszerûen él.

A népszámlálás adatfelvételének eszmei idõpontja
, az adatszolgáltatónak erre az idõpontra

jellemzõ állapot szerint kell megválaszolnia a kérdõív kérdéseit.

.
2011. szeptember 27. és 2011. szeptember 30. között a szám-

lálóbiztosok elõzetesen összeállított adatszolgáltatói csomagot
kézbesítenek az összeírandó címekre, amely tartalmaz egy
tájékoztató levelet, egy személyi kérdõívet és egy lakáskérdõ-
ívet, valamint a kitöltést segítõ útmutatót.

A lakosság az adatszolgáltatási kötelezettségét három módon
teljesítheti:

1. A kérdések megválaszolhatók az interneten keresztül. Az
elektronikus kérdõívet a www.enepszamlalas.hu oldalon lehet
elérni. Ehhez a www.enepszamlalas.hu honlapra be kell lépni,
ahol egy azonosító és egy egyedi kód megadásával lehetõvé
válik a népszámlálási kérdõívcsomag on-line felületen történõ
kitöltése. Ez az azonosító és az egyedi kód az adott címre szóló
adatszolgáltatói csomagban eljuttatott lakáskérdõív elsõ olda-
lán, az „Azonosító” és az „Internetes belépési kód” mezõben ta-
lálható. Internetes kitöltés esetén valamennyi ott lakó személy-
nek ezt a kitöltési módot kell választania. A kérdések internetes
megválaszolására 2011. október 1-16. között van lehetõség.

2. A kérdések megválaszolhatók a borítékban lévõ kér-
dõívek önálló kitöltésével. Ebben az esetben a kitöltött papír-
kérdõíveket a kapott borítékba visszahelyezve a számlálóbiz-
tosnak kell átadnia, amikor az ismét felkeresi az adott címet. A
papír alapú önkitöltésre 2011. október 1-16. között van lehetõség.

3. Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja szemé-
lyesen a számlálóbiztosnak, aki 2011. október 1. és 2011. októ-
ber 31. között felkeresi Önt.

Az adatszolgáltatás név nélkül történik. A népszámlálási tör-
vény értelmében az adatszolgáltatás – a nemzetiségre, az anya-
nyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra
vonatkozó kérdések kivételével – kötelezõ. A kitöltött kérdõívek
adatai csak statisztikai célra használhatók.

A számlálóbiztosok, egyedi, névre szóló, a személyi igazol-
vánnyal együtt érvényes igazolvánnyal rendelkeznek, hivatalos
személynek kell tekinteni õket.

Kérem, hogy akik adatszolgáltatási kötelezettségüknek a
fent meghatározott idõszak alatt nem tesznek eleget, azok 2011.
november 1. és 2011. november 8. között jelentkezzenek nép-
számlálási összeírás céljából Lenti Város Polgármesteri Hivata-
lában (8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.).

A Központi Statisztikai Hivatal az adatszolgáltatók tájékoz-
tatására ingyenesen hívható telefonos elérhetõséget biztosít
2011. szeptember 15-e és 2011. november 8-a között munka-
napokon 8 óra és 20 óra között, hétvégén 10 óra és 18 óra kö-
zött az alábbi telefonszámokon:

.
A népszámlálással kapcsolatban további információkat talál

a www.nepszamlalas.hu honlapon.

HIRDETMÉNY
a 2011. évi népszámlálásról

A 2009. évi CXXXIX. törvény alapján Magyarország területén
a 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével
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Horváth László polgármester

Ferenczi Róbert alpolgármester

Héra József

Dr. Fekete Zoltán

Árkovicsné Pezzetta Claudia

Vatali Ferenc

Drávecz Gyula

Gáspár Lívia

Héra József

Vatali Ferenc

Drávecz Gyula

Gáspár Lívia

Gáspár Lívia

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emelet, 12. sz. iroda

Helye: Polgármesteri Hivatal
I. emeleti tanácskozóterem

,

fogadóórájára a 92/553-912-es és a 92/553-937-es
telefonszámon lehet jelentkezni.

2011. október 3-án (hétfõn) 14.00-15.00 óráig fogadóórát tart.

2011. október 3-án (hétfõn) 16.00-17.00 óráig,

2011. október 4-én (kedden) 15.00-16.00 óráig,

2011. október 5-én (szerdán) 9.00-10.00 óráig,

2011. október 5-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig,

2011. október 7-én (pénteken) 8.00-9.00 óráig,

2011. október 12-én (szerdán) 13.00-14.00 óráig

2011. október 3-án (hétfõn) 17.30-18.30 óráig a
mumori kultúrházban,

2011. október 5-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,

2011. október 10-én (hétfõn) 17.00-18.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében

2011. október 12-én (szerdán) 17.00-18.00 óráig a
máhomfai kultúrházban,

2011. október 12-én (szerdán) 18.30-19.30 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban

fogadják az érintett városrész lakóit.

Települési képviselõk fogadóórái:

Városrészekben tartandó fogadóórák:

Fogadóórák
Lenti Város Önkormányzat képviselõ-testülete a szociális

gondoskodásról szóló 26/2010. (XI. 25.) önkormányzati ren-
deletének 5.§ (4) bekezdésében foglalt feltételeknek megfele-
lõ kérelmezõket 2011. évben egyszeri, 10.000 Ft-értékû fûtési
támogatásban részesíti.

Az egyszeri fûtési támogatás iránti igények 2011. szeptem-
ber 15. és 2011. október 31. között nyújthatóak be a Polgár-
mesteri Hivatal Közigazgatási Osztályán.

A kérelem benyújtásának feltételei:
- állandó lakóhely Lentiben és
- az igénylés idõpontjában a kérelmezõ öregségi nyugdíja a
45.000 Ft-ot nem haladja meg, vagy

- egyedül élõ esetén az 50.000 Ft-ot nem haladja meg.
A kérelem benyújtásakor az igénylõnek a kérelem benyúj-

tását megelõzõ hónap öregségi nyugdíját igazoló nyugdíjszel-
vényét, továbbá személyazonosító igazolványát és lakcímkár-
tyáját be kell mutatnia.

A jogosultsági feltételeknek megfelelõ igénylõk részére a
kifizetés 2011. december 15-ig megtörténik.

HIRDETMÉNY

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket



112011. szeptember Lenti és Vidéke

Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér

Közéleti havilap

Szerkesztõség:
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.

Tel.: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Kiadja: Zalatáj Kiadó
Készült:

Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./Fax: (92) 316-783

Göcsej Nyomda Kft.;

ISSN 1585-3411

Lenti és Vidéke

A
kötött

nemrég együttmûködési meg-
állapodást a

. A megállapo-
dást a tormaföldei hegyen

egyesületi elnök
birtokán maga a vendéglátó és

a lenti szervezet
alelnöke írta alá.

– A lenti Kertbarát Kör
fennállása óta igyekszik a meg-
lévõ kapcsolatrendszerét bõví-
teni – mondta

a lenti civil szerve-
zet elnöke – Korábban fel-
vettük már a kapcsolatot a ré-
dicsi társszervezettel, néhány
szlovéniai magyar egyesülettel
és most sikerült a tormaföl-
diekkel is hivatalossá tenni ba-
ráti viszonyunkat. Közös cél-
jaink között szerepel a szõlõ-

tormaföldei Szent János-
hegyért Egyesülettel

lenti Kertbarát
Kör Egyesület

Tu-
boly Zoltán

Röszler Attila,

Elekné Horváth
Magdolna,

.

Együttmûködés a tormaföldei szervezettel
mûvelés, a borászati kultúra, a
zöldség- és gyümölcstermesz-
tés népszerûsítése, szakisme-
retek átadása és ezzel együtt az
emberi kapcsolatok ápolása.
Egyesületünknek jelenleg 42
tagja van, a tormaföldiek egye-
sületéhez pedig mintegy har-
mincan csatlakoztak már. A jö-
võben részt veszünk egymás
rendezvényein, szakmai prog-
ramjain, kirándulásain és sze-
retnénk kihasználni pályázati
lehetõségeket is.

Elekné Horváth Magdolna ar-
ról is beszélt, hogy az egyesü-
let tagsága szervezetten elõször
látogatta meg a tormaföldei bo-
ros gazdák birtokait. Az egész
napos program borkóstolóval
ért véget, majd ellátogattak a
tormaföldei fügeültetvényre is.

kt

Néhány év szünet után a

augusztus
végén rendezett újra lovas-
versenyt. A civil szervezet
vezetõje, si-
keresnek látta a visszatérést,
hiszen a közönség látványos
és színvonalas versenyt lát-
hatott.

– A díjugrató lóverseny
Lentiben a Zala Megyei Díj-
ugrató Bajnokság utolsó
elõtti állomása volt, melyet
jövõre lehetõség szerint ter-
mészetesen folytatni kívá-
nunk – mondta

szervezõ. – A prog-
ramban több versenyszám
is szerepelt. A nap folyamán
összesen 63 rajt volt. A fõ-
leg zalai és vasi lovasok újra
próbálkozhattak az úgyne-
vezett ride drive verseny-
ben is: a díjugratás mellett
quad-vezetési tudományu-
kat is bizonyítaniuk kellett a
nevezõknek.

Kerkamenti Ifjúsági és Sza-
badidõ Egyesület

Konkoly István

Konkoly
Andrea

Lovasverseny Lentiben

Tuboly Zoltán és Röszler Attila aláírásukkal biztosították a két
egyesület együttmûködését.

Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI
IRODA ÕSZI AJÁNLATAI

SZILVESZTERI AJÁNLAT

5% kedvezmény a hirdetés
felmutatójának!

VELENCE ÉS SZIGETEI:
Murano-Burano-Torcello

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG:
Eger-Lillafüred-Aggtelek-Krasznahorka-
Betlair-Kassa

KRAKKÓ-CZESTOCHOWA-
WADOWICE-AUSWITZ

ISZTAMBUL, a mesés Kelet kapuja

ERDÉLY: Bánffyhunyad-Kalotaszeg-
Nagyvárad

(félpanzió, disznóvágás-disznótoros
vacsorával, sétakocsikázás)

Eng.szám: R/0022/1992/2000

Okt. 7-9. 39.900,-Ft/fõ

Okt. 7-9. 32.500,-Ft/fõ

Okt. 20-23. 45.900,-Ft/fõ

Okt. 26-31. 88.500,- Ft/fõ

Dec. 29-Jan. 2. 69.900,-Ft/fõ
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• Policolor
lábazatfesték

• Policolor

lábazati vakolat

• Policolor termo
ragasztóhabarcs

• Policolor vakolat
fehér gördülõ

• Policolor vakolat
toninton gördülõ

Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 7 - 17

szombat 7-12
20 %

POLI-FARBE hõszigetelõ rendszer óriási

engedménnyel, kedvezménnyel!

Részletekrõl a boltban érdeklõdhet.

20 %

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Pályázatokhoz kapcsolódó
kiadványok, újságok

készítése, szerkesztése
megbízhatóan, gyorsan!

Érdeklõdni: 92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Zsalugátereket
keresünk!

Régi (legalább 80-100 éves),
mûködõképes

zsalugátereket keresünk!

92/596-936,
hétköznap 8-15 óráig,

illetve a
zalataj@zelkanet.hu

e-mail címen

Érdeklõdni a méretek
pontos megadásával:


