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akár kedvezménnyel!-50%

Az akció 2012. március 7-tõl 2012.április 7-ig érvényes,

más akciókkal, fizetési kedvezményekkel nem összevonható!

Húsvéti Játékvásár!

Ünnepi mûsorral és koszo-
rúzással emlékeztek
az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc hõseire, mártír-
jaira. A rendezvényen

, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium foglal-
koztatáspolitikáért felelõs ál-

Lentiben

dr.
Czomba Sándor

„Tisztelet a bátraknak…”

lamtitkára mondott ünnepi
beszédet.

– Legyen béke, szabadság
és egyetértés. 1848-ban ezen a
napon mi magyarok esküt
tettünk egymásnak, hogy ra-
bok tovább nem leszünk. Ma

A Gönczi diákjai elevenítették fel az eseményeket.

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

Horváth László polgármester

Ferenczi Róbert alpolgármester

Dr. Fekete Zoltán

Vatali Ferenc

Drávecz Gyula

Árkovicsné Pezzetta Claudia

Héra József

Gáspár Lívia

Vatali Ferenc

Drávecz Gyula

Héra József

Gáspár Lívia

Gáspár Lívia

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

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

2012. április 3-án (kedden) 15.00-16.00 óráig,

2012. április 4-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig,

2012. április 6-án (pénteken) 8.00-9.00 óráig,

2012. április 11-én (szerdán) 9.00-10.00 óráig,

2012. április 19-én (csütörtökön) 16.00-17.00 óráig,

2012. április 24-én (kedden) 13.00-14.00 óráig.

2012. április 4-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,

2012. április 16-án (hétfõn) 17.00-18.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében,

2012. április 19-én (csütörtökön) 17.00-18.00 óráig a
mumori kultúrházban,

2012. április 24-én (kedden) 16.00-17.00 óráig a
máhomfai kultúrházban,

2012. április 24-én (kedden) 17.30-18.30 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban

fogadják az érintett városrész lakóit.

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem

Települési képviselõk fogadóórái:

Városrészekben tartandó fogadóórák:

Fogadóórák

Czomba Sándor volt a szónok.

„Tisztelet a bátraknak…”

itt vagyunk megint, hogy meg-
mutassuk, több mint másfél
száz éven át is hûek vagyunk
ehhez az eskühöz. Mi magya-
rok ezt nem feledjük, ma is
ehhez tartjuk magunkat. Az
ifjúság forradalmát rendkívüli
kormányzati döntések sora, az
ország határozott és gyors
átalakítása követte. A nagy
elõdök, Széchenyi, Batthyány,
Kossuth kiselejtezték a régi

világ idejétmúlt rendszerét. Új
Magyarországot alkottak, amely
évtizedekkel a szabadságharc
bukása után is szilárd talaja
maradt a millenium idején
csúcsára ért magyar gazdasági
csodának. 1848-ban ennek a
csodának még csak a rendkí-
vül halvány reménye volt meg.
Volt viszont elõdeinkben hit,
erõ és bátorság, hogy a lehe-
tetlennel szemben is véghez
vigyék, amit elképzeltek. So-
kan elég bátrak voltak ahhoz,
hogy cselekedjenek, hogy szem-
be szálljanak az egész Habs-
burg Birodalommal, hogy le-
döntsék a tabukat, lebontsák a
mozdíthatatlannak hitt rend-
szert. Tisztelet a bátraknak,
akik megelégelték azt, hogy
másodrangú állampolgároknak
tekintik õket.

A köszöntõt követõen a

diákjai eleve-
nítették fel a forradalmi ese-
ményeket mûsorukkal. A meg-
emlékezés végén az önkor-
mányzat, a helyi pártok, civil
szervezetek és intézmények
képviselõi helyezték el koszo-
rúikat az emlékmûnél.

Gönczi Ferenc Gimnázium és
Szakközépiskola

kt

Elsõ alkalommal szervezett
íjászversenyt a lenti

. A történelmi versenyt a
Magyar Országos Íjászszövet-
ség szabályainak megfelelõen
bonyolították le.

A több kategóriában lezaj-
lott verseny részleteirõl

, az egyesület el-
nökét kérdeztük.

– Egyesületünk három éve
mûködik, ez az elsõ nagysza-
bású versenyünk. Az ország
különbözõ pontjairól érkeztek
versenyzõk, fõként a nyugat-
dunántúli régióból, Sümegrõl,
Marcaliból, Körmendrõl, Nagy-
kanizsáról, Sandról. Szép szám-
ban érkeztek íjászok, hetven-
hárman elõnevezéssel, de töb-
ben a helyszínen regisztrál-
ták magukat. A jelentkezõ
többsége felnõtt, de neveztek
gyerekek is, két fiatal íjász is
részt vett a küzdelmekben a

Négy Kos
Hagyományõrzõ Íjász Egyesü-
let

Né-
meth Tibort

Hagyományaink része

serdülõ és ifjúsági versenyzõk
mellett.

A versenyzõknek huszon-
egy célt állítottak fel, három –
ügyességi, céllövészet és vadá-
szat – célkosárral. Az íjászok-
nak minden célon három
vesszõt kellet lõniük, célon-
ként különbözõ távolságokból.
A találatok pontokat értek, aki
a legtöbbet gyûjtötte be, azé
lett az elsõ hely. A versenyzõk
többféle íjat is használhattak,
így elõfordult a pusztai, vagy
nomád íj, a történelmi hosszú-
íj, a modern hosszúíj, de talál-

Több kategóriában lehetett
nevezni a történelmi íjászver-
senyen.

kozhattunk természetes anyag-
ból készült eszközzel is. A leg-
jobbakat érmekkel és oklevél-
lel díjazták, a legjobb távlövõt
pedig egy serleggel jutal-
mazták.

A Négy Kos Hagyományõr-
zõ Íjász Egyesület egy baráti
társaságból alakult. Jelenleg
huszonnégy fõs a tagság, de
folyamatos az érdeklõdés az
íjászat iránt, mindenkit szíve-
sen látnak kortól és nemtõl
függetlenül. Edzéseket heti
három alkalommal tartanak.
Munkájukat szakmai vezetõ is
segíti a körmendi

tornagyõztes mesteríjász
személyében, aki korábban
világbajnokságon is szerepelt
és ért el dobogós helyezést.
Az egyesület nagy hangsúlyt
fektet a hagyományõrzésre és
arra, hogy a fiatalokat a helyes
útra tereljék. Az íjászat és a
lovas hagyományok õrzése is
ennek a része.

– A környéken több íjász
egyesület is mûködik, a tagjai-
val jó kapcsolatot ápolunk, de
nem csak a környékbeliekkel,
hanem más távolabbi egyesü-
letekkel is tartjuk a kapcso-
latot. Sok helyen jártunk már
minõsítõ versenyeken, a csa-
pat jó eredményekkel büszkél-
kedhet – tette hozzá Németh
Tibor.

Molnár Jó-
zsef

K.T.
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– Egy sikeres, jubileumi
évet zártunk tavaly, melynek
egyenes folytatása volt a közel-
múltban megrendezett, ugyan-
csak a mûködésünk 25. évfor-
dulója alkalmából megtartott
borversenyünk – fejtette ki
lapunknak , a

elnöke. – Megszakítás nélkül
mûködött egyesületünk és itt
gondolhatunk a szakmai elõ-
adásokra, borbírálatokra, ki-
rándulásokra egyaránt. Jeles
eseményünkön itt vannak ba-
rátaink a Lenti Kertbarát Kör-
bõl, valamint a dobronaki és
hosszúfalusi bortermelõk is a
vendégeink.

– Dr. Pálfi Dénes kertész-
mérnök, Varga Eszter és Áprily
Kovács Krisztina borszakértõk,
valamint Cuk Lajos lendvai
borász.

– 91 minta érkezett, ami
már rekordnak számít, ebbõl
24 aranyérmes lett. 12 a helyi,
rédicsi termelõk bora volt. A
többi arany minõsítésû, szám
szerint tíz, érkezett Szlovéniá-
ból, 2 pedig a lentiek borai
közül került a legjobbak közé.

Gál Károly rédi-
csi Kertbarát Kör Egyesület

– Kik alkották a zsûrit?

– Hány bor érkezett a bí-
rálatra és milyen eredmények
születtek?

Jubileumi borverseny Rédicsen

Minden évben a fehérbor do-
minál, az idén 72 volt a szá-
muk (28 vegyes és 44 fajbor),
valamint 15 vörösbor és 4 rozé
érkezett a bírálatunkra.

– Rendkívülinek tartottuk
a tavalyi évjáratot, ennek elle-
nére nagyon sok bronz és ok-
leveles bor lett az eredmé-
nyek között, úgy látszik a he-
lyi borászok elszoktak a ma-

– Mi mondható el az
évjáratról?

gas cukorfoktól és annak ke-
zelésétõl.

Hasonló kérdéssel fordul-
tunk a zsûri elnökéhez, dr.
Pálfi Déneshez is.

– Minden évjáratnak meg-
vannak a sajátosságai, amihez a
termelõnek alkalmazkodnia kell.
A magas cukorfok jellemzõ
volt, de a korai fajtáknál emel-
lett csökkent a savkészlet és az
íz, zamatanyag szerényebb lett.
Az a termelõ, aki a kénnel –

mint a bor konzerváló anya-
gával – nem mer bánni, sajnos
oxidatív borokat állított elõ.

– Ez egy elõkelõ verseny
volt, egyrészt a 25. évforduló,
másrészt a borok száma miatt.
Ismételten a legnagyobb tiszte-
letemet, gratulációmat fejezem
ki a helyi kertbarát körnek.

, a Dobro-
naki Szõlõtermelõ és Borászati
Egyesület elnöke ugyancsak a
legnagyobb barátsággal be-
szélt rédicsi kapcsolataikról:

– Kertbarát köreink immár
hosszú évek óta kiváló kapcso-
latot ápolnak, kitûnõ kedvvel,
jó baráti közösséggel találko-
zunk a kölcsönösen megtar-
tott különbözõ eseményein-
ken. Mindezt kiválóan bizo-
nyítja, hogy az elsõ nemzetkö-
zi gyermekszüretet épp a ré-
dicsi és dobronaki kertbarát
körök szervezték meg tavaly és
külön gratulálok a mai jubi-
leum alkalmából is a Rédicsi
Kertbarát Körnek színvonalas
borversenyükhöz!

– Hogyan értékeli a rédicsi
jubileumi borversenyt?

Hancsik József

dj

A zsûri nem volt könnyû helyzetben.

Még 2008-ban jött létre a
,

melyet az alapító 22 fõ az
önkormányzattal való haté-
kony együttmûködés és a civil-
szférával való kapcsolat, pályá-
zási lehetõségek kihasználása
céljából hozott létre.

– Sok olyan pályázati kiírás
van, amely egy egyesület szá-
mára kínál önerõ nélküli lehe-
tõségeket, így ezek kihasználá-
sa is céljaink között volt a

Tormaföldi Hóvirág Egyesület

Tormafölde hírnevét öregbítik…
megalakuláskor. Hagyományos
rendezvényeink megtartását,
egyféle tehermentesítést is
ígértünk az önkormányzat-
nak, melyet sikerült is meg-
valósítanunk – mondta la-
punknak egye-
sületi elnök.

– 2009-ben nyílt meg a
Leader kiírása nyomán egy
olyan lehetõség, hogy megmu-

Horváth Anita

– Milyen támogatásokat
nyertek el?

tassuk mire is képes össze-
fogásunk és immár negyedik
alkalommal rendeztük meg
Gesztenye és Toros Fesztivá-
lunkat. Legutóbb már az em-
lített nyertes támogatásból va-
lósítottuk meg mindezt, 1,6
millió forint állt a rendelke-
zésünkre. Megemlíteném, hogy
rendezvényünk kiegészítõ ele-
me volt a „Torma” nevezetû te-
lepülések találkozója, mellyel
egy hosszabb távú programle-
hetõség alapjait raktuk le.

– Valóban ez egy újabb
nyertes pályázatunk eredmé-
nye lesz, itt közel 7,9 millió
forint támogatást kaptunk, és
a kultúrház melletti zöldöve-
zetben kerül kialakításra. A ját-
szótér EU szabványnak meg-
felelõ modern eszközökkel
felszerelt park lesz a gyere-
keknek.

– Kondákor József polgár-
mester egy játszótér megépíté-
sének tervérõl is tájékoztatta
lapunkat…

– Ezek az említett sikerek
kiváló kapcsolatot feltételez-
nek a település vezetésével, az
önkormányzattal.

– Igen, ez így van, a falu
hírnevének öregbítése és a fej-
lesztés közös célunk, nagyon
fontos, hogy együtt tegyünk
azért, hogy az itt élõk kultu-
rális szempontok alapján is
komfortosabban érezzék ma-
gukat, és egyik legnagyobb
rendezvényünk a Gesztenye
Fesztivál is évrõl-évre sikere-
sebb legyen!

(dányi)

házhoz szállítással

eladók: 600 Ft/db.

Zalaboldogfán

50 Ft .kedvezmény

Vörös tojótyúkok

További információ: 06-30/8510452

Horváth Anita egy korábbi
rendezvényen.
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Integrált Közösségi Szolgál-
tató Tér kialakítására adott be
sikeres pályázatot a

.
– A projekt a mûvelõdési

ház teljes felújítását foglalja
magába. A második szakasz a
moziterem átalakítását, bõvíté-

gutorföldi
önkormányzat

Méltó körülmények között Gutorföldén

sét teszi lehetõvé. Az irányító
hatóság 42 millió 21 ezer Ft tá-
mogatást biztosított, amelybõl
közel 38 millió forint az épít-
kezésre, eszközök beszerzésére,
felújítási munkálatokra, a töb-
bi pedig elosztva két évre a mû-
ködés támogatására fordítható.

– Mit valósítanak meg az
elnyert összegbõl?

– 2011-ben a közbeszerzési
kiírás után kezdõdtek meg a
munkálatok, ebben a hónap-
ban megtörténik a mûszaki át-
adás, majd az ünnepélyes át-
adás is. A létesítményben egy
színházterem kialakítása tör-
tént meg, felvonóval a mozgás-
korlátozottak részére, valamint
egy fedett terasz a szabadtéri
programokhoz. A tetõtérben
játszóház várja a gyermeke-
ket, egy tanoda, amely a fel-
nõttek számára lesz kiváló
helyszín, oktatási feladatok-
hoz. Itt még egy galéria, pá-
holy is várja a kultúra barátait.
A beruházás keretében tel-
jes bútorzatbeszerzést hajtot-
tunk végre, valamint komp-
lett fénytechnika és hangbe-
rendezés kiépítése történt
meg. Ez utóbbi modern, ko-
moly elõadások megtartását is
lehetõvé teszi, kiegészítve egy
variálható függönytechnikával.
Informatikai eszközök, vala-
mint fényképezõgép, kame-

ra vásárlására is lehetõsé-
günk nyílt.

– Az ÁFA összegét kell biz-
tosítanunk, ugyanis a támoga-
tás a nettó bekerülési költsé-
geket tartalmazza. Ezt költség-
vetésünkbõl és kis részben hi-
telbõl biztosítjuk.

– Egy komplex, az egész
települést kiszolgáló létesít-
mény kialakítását céloztuk meg,
annál is inkább, mivel nagy az
igény a faluban a kulturális
rendezvényekre. Most teleház,
könyvtár, színház, E-Magyaror-
szág pont, tanoda, játszóház,
játszótér és térburkolattal ellá-
tott parkoló várja az idelátoga-
tókat. Az elõbb említett igényt
bizonyítja, hogy legutóbbi, nõ-
napi rendezvényünkön százöt-
venen vettek részt egy szín-
vonalas mûsort megtekintve
és élvezve önkormányzatunk
vendéglátását.

– Önerõre nem volt szük-
ség a pályázathoz?

– Elmondható, hogy elér-
ték a céljukat?

dj

Sikeres pályázat segítette a mûvelõdési ház felújítását.

A faluban kialakított ener-
giai park és íjász pályák mellé
kalandparkot épített a közel-
múltban a

így téve komplexé a
település turisztikai kínálatát
akár csoportok, osztályok szá-
mára is, de a kisgyermekes csa-
ládokra is gondoltak a fejlesz-
tések közben.

– 70 kilométeres körzet-
ben nincs hasonló pálya, ezért
úgy gondoltuk, hogy aki ilyen
téren, a kalandparkok építésé-
ben elõbb lép, az elõnyõs hely-
zetbe juthat a turizmus fejlesz-
tésében – avat a részletekbe

Márok-
föld polgármestere. – A közös
elhatározást tettek követték,
egy pályaépítésben gyakorlott
csapatot kértünk fel az építés-
re, ahol az volt a kérésünk,
hogy több szintû, kisgyerme-
kes családok által is teljesít-
hetõ pályát alakítsanak ki, ahol
a felnõtt és fiatalabb korosz-
tály is megtalálja a neki meg-
felelõ teljesítmény szinteket.

–

– Két pályagondnokot alkal-
mazunk majd, akik felváltva
végzik feladatukat és minden
reggel felépítik a 130 cm ma-
gassággal kezdõdõ pályát. Az
ideérkezõket is õk fogadják,

márokföldi önkor-
mányzat,

Szabó István László,

Kell valamilyen elõkép-
zettség a pályák haszná-
latához?

Aktív kikapcsolódás a „Márokföld Kalandparkban”
rövid 10-15 perces gyakorlati
bemutatóval felkészítik õket a
biztonsági karabinerek haszná-
latára és már kezdõdhet is a
túra, amit természetesen egy
nyilatkozat aláírása után vehet
igénybe mindenki.

–

– Részben önkormányzati
területre építkeztünk, majd
megvásároltuk a szomszédos,
magánkézben lévõ területeket,
így közel egy hektár áll a ren-
delkezésünkre, ami a tovább-
fejlesztéshez is alkalmas. Tele-
pülésünk különleges helyzet-
ben van a hozzánk tartozó tu-
risztikai létesítmények adójá-
ból szép összeg érkezik az ön-
kormányzathoz, ezért gondol-
tuk azt kötelességünk visszafor-
gatni ebbõl az összegbõl továb-
bi fejlesztésekre, hogy az egész
térség profitálhasson a külön-
bözõ helyi látványosságokból.

A polgármester még el-
mondta, osztályok, csoportok
érkezését is várják, melyeknek
kedvezményeket is biztosíta-
nak, valamint akár egész nap-
ra, sõt több napra elegen-
dõ programokat is kínálnak
az idelátogatóknak. További
részletekrõl pedig tájékozód-
ni lehet a falu honlapján, a
www.marofold.hu oldalon.

Hogyan teremtették meg
az építés feltételeit, jutottak a
területhez?

A környéken nincs ilyen pálya.



52012. március Lenti és Vidéke

Ismeretterjesztõ, egészség-
ügyi elõadásokat, kiránduláso-
kat szervez a tagságnak a

.
egyesületi elnöktõl meg-

tudtuk, hogy legnagyobb támo-
gatójuk a helyi önkormányzat,

polgármester
vezetésével, aki a programjaik
állandó résztvevõje is egyben.
Programjaikat az ötven fõs tag-
ságnak kiküldött kérdõívek ér-
tékelése alapján állítják össze.

– 2010-ben alakítottuk meg
nyugdíjas klubunkat és sok
színvonalas programot szer-
veztünk meg az eltelt idõszak-
ban. – avat további részletekbe
Tóth Károlyné. – Tevékenysé-
günket széleskörûnek mond-
hatjuk, hiszen az említett elõ-
adások mellett tevékeny részt-
vevõi vagyunk a falunapi prog-
ramoknak, például a fõzõver-
senynek és segítjük a kultúr-
ház programjainak lebonyolí-
tását is. Ugyancsak fontos
feladatunknak tekintjük a falu
virágosítási akciójában való

lo-
vászi nyugdíjas klub Tóth Ká-
rolyné

Léránt Ferenc

Aktív nyugdíjasok Lovásziban
részvételt, valamint temetõink
gondozását is.

– Az erdei kisvasúttal Báza-
kerettyére vonatozunk el, egy
másik alkalommal pedig Graz
és Máriazell volt az úti célunk.

– Húsvét közeledtével szí-
vesen emlékezünk a dobrona-
ki tojásfestõk tavalyi bemuta-
tójára, ahová késõbb el is láto-
gattunk, megtekintettük a tele-
pülés emlékházát és a méltán
híres orchidea kiállítást. Lelkes
András tájvédelmi vezetõ több
alkalommal vetítettképes elõ-
adást tartott számunkra a Mu-
ravidék és a Kis-Balaton szép-
ségeit bemutatva, továbbá láto-
gatást tettünk az azélia virág-
záskor a Budafai Arborétumba
is. Kiemelném borkóstolónkat,

– Hová vezetett az elsõ
kirándulásuk?

– Milyen sikeres program-
jukat említené még?

ahol a dobronaki Színjátszó
Kör tagjai szórakoztattak ben-
nünket. A témánál maradva az
idén dr. Pálfi Dénes tanácsait
hallgathattuk meg a kis-és szõ-
lõskertekre vonatkozólag és
borversenyt is tartottunk.

– Milyen további terveik
vannak?

Dr. Pálfi Dénes tanácsait hallgatják a lovásziak.

– Márciusban ellátoga-
tunk a zalaegerszegi Olajipa-
ri Múzeumba, áprilisban is-
mét tojást festünk a dobro-
nakiakkal, majd gyalogtúra
és a Duna-kanyar térségébe
tervezett kirándulásunk kö-
vetkezik.

dj

Bárszentmihályfa

Drávecz Gyula

– Mikor volt idõ a felké-
szülésre a helyi mûsorokhoz?

város-
részben évrõl-évre ezidõtájt
köszöntik a település idõs
lakosságát. te-
lepülési képviselõ az ünnep-
ségrõl elmondta: kiváló alka-
lom a találkozásra, a tisztelet
megadására az idõsek elõtt és
egy kis vigalomra is.

– Vendégünk volt a Város
Napján kitüntetett Félkótás Ci-
tera Banda és a helyi lányok-
asszonyokból verbuválódott al-
kalmi csoport, valamint az
Arany János Általános Iskolába
járó tanulók színdarabja szó-
rakoztatta a közönséget.

Bárszentmihályfa idõseit köszöntötték

Drávecz Gyula köszönti az ünnepelteket.

– Elõre leegyeztetett idõ-
pontokban, az elmúlt két hét-
ben próbáltunk, szinte riadó-
láncszerûen terjedt annak a
híre, hogy ki mikor ér rá egy
kis próbára.

– Térségünk országgyûlési
képviselõje, Pintér László és
Gáspár Lívia képviselõtársam
tisztelte meg jelenlétével idõ-
sek napi ünnepségünket.

– Körülbelül száz nyugdí-
jas él Bárszentmihályfán és
több mint a fele eljött a mai
ünnepségre, ami igen tisz-

– Kik voltak a vendégeik
ezen alkalomból?

– Hány nyugdíjas él a te-
lepülésrészen?

tességes részvételi arány, fõ-
leg ha figyelembe vesszük,
hogy a falu több kilométer
hosszú és idõs, beteges embe-
rekrõl van szó.

– A közösségi életet a ha-
vonta tartott szentmise mellett
az áprilisban induló focibaj-
nokság szolgáltatja. Az álta-

– Milyen szerepet tölt be
egy ilyen esemény Bárszent-
mihályfa életében?

lunk tartott búcsú, anyák nap-
ja, valamint advent ünneplése
nagyon fontos szerepet tölt be
az itt élõk életében.

– Kedvezõek, mindig nagy
várakozással tekintenek a kö-
vetkezõ esemény elé, amely
most a húsvéti ünnepek idején
a haranglábszentelés lesz.

– Milyenek a helyiek visz-
szajelzései a programokról?

D.J.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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6. és 7. oldalunkon a
lenti Városi Mûvelõdési
Központ „Körhinta - If-
júsági közösségfejlesztés
a Lenti Kistérségben” cí-
mû projektjével ismer-
kedhetnek meg hírek,
képek, beszámolók for-
májában.

Kedves Olvasóink!

A projekt célkitûzéseinek
egyik fontos eleme, hogy a jo-
gaikat megismerõ, azokat tuda-
tosan alkalmazó fiatalok zökke-
nõmentesen tudjanak beillesz-
kedni a felnõtt társadalomba.
Ehhez kívánunk segítséget nyúj-
tani

ügyvéd segítségével.
Megkértük az ügyvédnõt,

hogy beszéljen arról, miben
tud segíteni az õt felkeresõ
fiataloknak.

– Jogi ügyei mindenkinek
lehetnek és vannak is az élet-
kortól függetlenül. A projekt

Kulcsárné dr. Zalavári
Zsuzsanna

Ingyenes jogi tanácsadás

által segíteni kívánt fiatal fel-
nõttek önálló életkezdés elõtt
állnak, így ebbõl eredõen sok-
féle jogi kérdéssel találkozhat-
nak. A teljesség igénye nélkül
néhány például: diákjog, mun-
kajog, társadalombiztosítási kö-
telezettségek, lakásbérlet, gép-
kocsi vásárlás, továbbtanulás
esetén ösztöndíj és diákhitel
ügyintézés, diákmunka. A fia-
talok életkoruk miatt még nem
gyakran kerültek kapcsolatba
jogi ismereteket is igénylõ
ügyekkel, a tapasztalat hiánya
és könnyebb befolyásolhatósá-

guk miatt számukra hátrányos
megállapodásokat köthetnek,
vállalhatnak meggondolatlanul
kötelezettségeket. Probléma az
is, hogy nem tájékozódnak elõ-
zetesen és csak akkor kérnek
tanácsot, amikor már a meg-
állapodás vagy kötelezettség-
vállalás megtörtént.

Jó lenne, ha legalább az
alapvetõ polgári és munkaügyi
jogokkal mindenki tisztában
lenne, de a jelenleg hatályos
joganyag mennyisége miatt cél-
szerû, ha egy konkrét ügyben
lehetõleg a szakterületen gya-
korlattal rendelkezõ szakem-
berhez fordulnak.

A projekten belül a jogi ta-
nácsadás célja, hogy elsõdlege-
sen a fiatalok életkezdésével,
munkába állásával, továbbta-
nulásával kapcsolatban nyújt-
sunk segítséget, adjunk jogi
tájékoztatást. Emellett termé-
szetesen lehetõség van arra,
hogy egyéni problémáikkal is
felkeressenek.

Elõzetes egyeztetés alapján
minden páratlan hét keddjén
15-17 óráig van lehetõség
tanácsadásra. A projekt vezetõi
tervezik, hogy igény esetén az
elõzetes felmérések szerint a
legtöbbször felmerülõ kérdé-
sekrõl összefoglalóan is tarta-
nánk ismertetõt – tájékoztatott
Kulcsárné dr. Zalavári Zsuzsan-
na ügyvédnõ.

Bejelentkezés: 06-92/551-019,
vagy szemé-

lyesen az információs pont
irodájában.

info@lentifi.hu

Kulcsárné dr. Zalavári Zsuzsanna várja az érdeklõdõket.

Hasznos információkat kö-
zöl Lenti és térsége ifjúságá-
nak a „Körhinta - Ifjúsági kö-
zösségfejlesztés a Lenti Kistér-
ségben” címû pályázathoz tar-
tozó Ifjúsági Információs Pont,

néven megta-
lálható weboldala.

Az elsõ ami „megfogott” az
oldal kinézete: színes, fiatalos,

www.lentifi.hu

A „lentifin” jártam…
jól áttekinthetõ. A kezdõlapon
látható fotómontázson több
lenti fiatal is felismerhetõ. Az
oldal virtuális tanácsadással áll
az érdeklõdõk szolgálatában,
például a pályaválasztásról,
vagy ösztöndíj és támogatási
lehetõségekrõl, de a vélemé-
nyünket is kifejthetjük bár-
milyen témáról a link alatt. Sok
hasznos információt közöl a
Lenti Ifjúsági Információs
Pontról is, ami a Lenti, Deák F.
út. 7 .szám alatt található. Prog-
ramokról olvashatunk „hely-
ben” és „máshol”, továbbá a ga-
lériában már megtörtént ese-
mények fotói között nézelõd-
hetünk. Néhány menüpont még
feltöltés alatt áll, azokkal válhat
majd teljessé a szolgáltatás.

(Gönczi gimnázium),
az újságíró foglalkozás

résztvevõje

Tornai Bianka

Filmklub
Lentiben!

A projekt részeként 2012-ben két alkalommal

szervezünk, amellyel a térségben élõ munkanélküli, a
munka világába belépõ pályakezdõ fiataloknak, a munkába
visszatérõ anyukáknak próbálunk segíteni az elhelyez-
kedésben.

Az háromnapos (napi öt órában)
kerül sor.

Hívjuk, várjuk azokat a 18 és 29 év közötti fiatalokat, akik
szeretnének tanulni, ismereteket szerezni annak érdekében,
hogy minél nagyobb sikerrel tudjanak elhelyezkedni, munkát
vállalni.

A tréning segít abban, hogyan találj rá a neked való állásra,
hogyan készíts olyan önéletrajzot, ami alapján nagyobb
eséllyel hívnak be egy interjúra, hogyan válaszolj a kér-
désekre, milyen legyen a személyes megjelenésed, hogyan
küzdjed le a lámpalázadat, stb.

ÁLLÁSKERESÕ TRÉNINGET

elsõ felkészítésre
májusban

Várjuk a jelentkezéseket személyesen a Lentifi Ifjú-
sági Információs Pont irodájában (Lenti, Deák. F. u. 7. ),
telefonon (06-92/551-019), e-mailben (info@lentifi.hu).

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Programelõzetes!

Az iskolában jutott el hoz-
zám a hír, hogy Filmklubot
indítanak városunkban.

Jól hangzik! – gondoltam.
Egy filmnézõs szombat este,
nem is lehet olyan rossz. Sze-
retem a romantikus, szerelmes
történeteket, de más mûfajú
filmeket is szívesen megnézek.
Szóval a filmek iránti érdek-
lõdésem miatt csatlakoztam,
remélve, hogy nemcsak sok
érdekes alkotást sikerül megis-
mernem, hanem a közös be-
szélgetések is vonzottak.

Izgatottan, tele kíváncsiság-
gal vártam az elsõ filmklubos
estét. Egy ír-amerikai filmdrá-
mát néztünk meg, melynek fõ-
hõse egy roma származású ha-
lász, akinek egy nap a hálójába
gabalyodik egy nõ. A nõ telje-
sen megváltoztatja a férfi éle-
tét. A mese és a valóság keve-
redése igen érdekessé tette a
történetet. Jó volt beszélgetni
róla, megismerni mások gon-
dolatát, véleményét a filmrõl.
Örülök, hogy tagja lettem a
filmklubnak. Ajánlom minden
diák figyelmébe!

(Gönczi gimnázium),
az újságíró foglalkozás

résztvevõje

Koronicz Lilla
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Az elmúlt hónapokban egy
konfliktuskezelõ és közösség-
építõ programban vett részt
többek között a

10. B osztálya. A közös-
ségformáló eseményrõl érdek-
lõdésünkre

Gönczi Ferenc
Gimnázium és Szakközépis-
kola

Török Károlyné

„Összehangoló” – közösségfejlesztés osztályszinten

osztályfõnök a következõket
mondta el:

– Örültem neki, hogy van
ilyen lehetõség, mivel a folya-
mat során kialakulhat egy jó
osztályközösség, amely haté-
konyabban tud mûködni és jó
hatással van tagjaira. Bár még

nem sok idõ telt el a foglalko-
zások óta, azt már most lehet
látni, hogy ennek hatására
elindult egy olyan folyamat,
amibõl profitálni tudunk. A
társaságunk kezd nagyobb ér-
deklõdést tanúsítani egymás
és a közösségi élet iránt. A
résztvevõk már jobban, szíve-
sebben vesznek részt a közös-
ségi munkákban az iskolán
belül és kívül. Szeretném az
osztályommal tovább vinni ezt
a foglalkozásmenetet és fejlesz-
teni közösségünket. Új progra-
mokat, feladatokat találunk,
hogy a diákok ne olvadjanak
bele a virtuális életbe a számí-
tógépeik mellett, hanem moz-
duljanak ki, fedezzék fel a kö-
zösség adta élményeket.

A hallottak alapján úgy
gondolom, hogy több ilyen
jellegû programra lenne
szükség.

(Gönczi gimnázium),
az újságíró foglalkozás

résztvevõje

Rózsás Szabina

Felvételünk az egyik foglalkozáson készült a Gönczi gimná-
ziumban.

– Miért jársz focizni?
Fehér

Milánhoz

– Rendszeresen focizol?

– Kikkel szoktál járni a
foglalkozásokra?

– Milyennek tartod a fog-
lalkozást?

– Mióta jársz, már az
elejétõl tagja vagy a „csellen-
gõknek” ?

–
fordultam kérdésemmel

, a Gönczi gimná-
zium tanulójához.

– Jó szórakozást nyújt,
megfelelõ mozgási lehetõséget
és kikapcsolódást biztosít szá-
momra, fõleg most, az érett-
ségi elõtt.

– Más edzésre is járok, de
próbálok rendszeresen elmen-
ni, mivel ez egy olyan spor-
tolási lehetõség, amit nem ér-
demes kihagyni. Fizetni sem
kell érte, és jó társaság ala-
kult ki.

– Barátokkal, osztálytársak-
kal szoktunk eljárni, de akik
ott vannak, mind ismerõsök.

– Nagyon jónak és örülök,
hogy van ilyen program.

„Csellengõk” foci a Vörösmartyban
Villáminterjú egy résztvevõvel

– Úgy emlékszem, tavaly
november elején indult a prog-
ram, és attól kezdve, amikor az
idõm engedi, mindig focizok
egy jót.

– Legtöbbször mindenki a
saját baráti társaságával van
egy csapatban, ez a megszo-
kott forma.

– Hogyan alakítjátok ki a
csapatokat?

– Mikor és hol csatla-
kozhatnak hozzátok?

Simon Titanilla

– Hétfõnként 18 órától 20
óráig a Vörösmarty iskola tor-
natermében vagyunk. Érde-
mes benézni és csatlakozni
hozzánk.

(Gönczi gimnázium),
az újságíró foglalkozás

résztvevõje

Pillanatkép a „Csellengõk” Móricz iskolában tartott aerobik
foglalkozásáról.

A projekt el-
sõdleges célja, hogy 12 - 29
éves korig megszólítsa a
térségi fiatalokat, és a kö-
zösségi élet területein mi-
nél szélesebb körû infor-
mációt nyújtson.

A pályázat 51 település
fiataljait érinti. Önkormány-
zatok, önkormányzati, egy-
házi, civil, állami intézmé-
nyek, fiatalokkal foglalkozó
szervezetek és szolgáltatá-
sok együttmûködésével szak-
területi-szakmai hálózat ki-
építését tervezik.

Körhinta

A tehetségek felkarolása
érdekében a Lentifi Ifjúsági
Információs Pont bemutatko-
zási lehetõséget kínál e lap
hasábjain is mindazon 12 -
29 év közötti fiatalnak, aki
verset, prózát ír, „képzõmû-
vészkedik”, stb.

A jelentkezéseket szemé-
lyesen a 06-92/551-019-es
telefonszámon vagy az
info@ lentifi.hu e-mail címen
várjuk.

Ezúttal
, az Arany János Ál-

talános Iskola és AMI 8.
osztályos tanulójának zsen-
géit ajánljuk olvasóink fi-
gyelmébe.

Szeretnék felhõ lenni,
fentrõl az emberekre nézni.
És ha kellek, ott lennék,
de ha nem, ellebegnék.
Ott sem kellek, mit tegyek?
Gyorsan SEMMIVÉ leszek.

Rómeó megcsókolta Júliát,
Átölelte gyönge derekát.
Leszakította lenge ruháját,
Kiküldte az öreg dadáját.

A narancs illata ébresztett.
Valamit a szívembe mélyesztett.
A szerelem volt. Mi is más?
Többé nem kell változás.

Rám nézel, mit mondjak?
Szeretlek, de elnyomnak.
Nyújtsd kezed! Megfogjam?
Mások is vannak a
nyomodban.

Rájöttem a célomra.
Halál minden démonra!

útja hosszú,
És lelkemben már nincs
bosszú.
Az ördög szavát nem
terjesztem,
Inkább a hitemet fejlesztem.

Hermán Ale-
xandra

Cím nélkül…

Isten

Ismerjük meg õket!
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A fenti szlogennel foglal-
ható össze talán a legjobban a
lenti
Iskola névadóval összefüggõ
programsorozata, melyet

igazgatótól idéztünk.
Az iskola egyébként 25 éves
fennállását és névadó ünnep-
sége évfordulóját is ünnepli,
de a hagyományos, sokszínû
programok mind-mind megta-
lálhatóak voltak az Arany Já-
nos héten.

– Ha a szélesebb körbõl in-
dulok, akkor elõször a város-
környék iskoláinak is meghir-
detett nyelvész, német, rajz és
szavalóversenyt említhetem –
kezdte tájékoztatóját az igaz-
gató. – Az utóbbin a zsûriben
Bencze Lajos muravidéki, Soós
József helyi költõt tisztelhet-
tük, Dányi József zsûrielnök,
volt kollégánk pedig a 25 évvel
ezelõtti névadó ünnepségen is
közremûködött.

– Különlegesség volt egy
„retro-kiállítás”, ahol a szülõk

Arany János Általános

Boa

László

– Milyen programokat

emelne még ki?

Arany János hét

Boa László igazgató ajándékot nyújtott át az arra érdemeseknek.

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán

és diákok gyûjtöttek össze tár-
gyakat, az alföldi papucstól, a
Botas sportcipõig, a szovjet
tanulóknak írt levelektõl a régi
bakelit lemezekig bezárólag.
Nagy sikere volt hagyományos
nonstop olvasásunknak, amely
csaknem egész nap zajlott. Ide
már visszatérõ vendégeink ér-
keznek, más iskolákból, óvodá-
ból, tanulók és szülõk, iroda-
lombarátok térnek be egy-egy
hangos felolvasásra. Hatalmas
sikere volt a felsõ tagozatnak
tartott „Magyarország szeret-
lek” mintájú vetélkedõnek, ahol
még a vesztesek is kitûnõen
érezték magukat. Rendhagyó
zenei óránkon Ferge Béla ze-
nepedagógus faggatta a gyere-
keket arról, miért is fontos szá-
munkra a zene és milyen mu-
zsikát kedvelnek. Célunk ezek-
kel a programokkal, hogy erõ-
sítsük a tanulók iskolához való
kötõdését, könnyedebb hangu-
latban, mégis szellemileg építõ
jelleggel nyújtsunk kicsit mást,
többet a hétköznapok tanulási
folyamatánál.

Évértékelõ közgyûlést tar-
tott a közelmúltban a

.
elnöki beszámo-

lója, a pénzügyi tájékoztató,
valamint a felügyelõ bizottság
értékelése után új vezetõség
választására is sor került. Az
ülésen részt vett a Honvédségi
Nyugdíjas Klubok elnökségé-
nek képviselõje, a Toborzó és
Érdekvédelmi Iroda munkatár-
sa, a zalaegerszegi Honvéd
Klub elnöke, valamint a helyi
tûzoltóság és rendõrség kép-
viselõje.

– A tavalyi munkát – a ne-
hézségek ellenére – sikeres-
nek mondhatom, a betervezett
programjainkat végrehajtot-
tuk, talán az egyetlen negatí-
vum klubunk életében, hogy
anyagilag szinte nullára futot-
tunk. Ez azért is kellemetlen,
mert egyelõre nem látszik
milyen támogatásban része-
sülhetünk, illetve milyen
pályázati lehetõségeink lesz-

Lentiben

Fegyveres Erõk és Testületek

Nyugállományúak Klubja

Barta Ödön

Tisztújító közgyûlés
nek – mondta lapunknak Bar-
ta Ödön.

– Elsõsorban a pénzfor-
rások felkutatása a függvénye
a tervezésnek, de a városi
rendezvényeken való részvétel,
a névnapok, kerek évfordu-
lósok köszöntése és az év-
záró taggyûlés az alapprog-
ramokat alkotja a terveink
között.

Az új vezetés továbbra is
Barta Ödön elnökletével állt
fel, a vezetõségi tagok

és lettek. Idõ-
közben újabb sikeres rendez-
vénye is volt a klubnak, már-
cius elején tartották meg ha-
gyományos nõnapi köszönté-
süket, melyen
polgármester és a klub elnöke
is köszöntötte a hölgyeket,

és
versmondók pedig egy-egy
szavalattal kedveskedtek az
ünnepelteknek.

– Milyen terveik vannak?

Zaka-

riás Zoltán, Treiber Gyuláné

Bálint Józsefné

Horváth László

Paczola Ilona Kovács Béla

dj

Barta Ödönt ismét elnökké választották.

Bemutatóval egybekötött
szakmai képzést szervezett a
közelmúltban a

, az óvoda fejlesztõpe-
dagógusa kezdeményezésére
testnevelõk, védõnõk, óvoda-
pedagógusok vettek részt a
képzésen, akik az elõadás
után ki is próbálhatták a moz-
gásfejlesztõ gyakorlatokat.

, bu-
dapesti gyógytestnevelõ tájé-

Lenti Napközi

Otthonos Óvoda. Szalai Pál

Aliz

Pappné Gazdag Zsuzsa

Szemléletváltás…
koztatott a modern pedagó-
giai módszerrõl:

– Ez egy fejlõdésközpontú,
jövõorientált testnevelés, amely
a legnagyobb örömére szolgál
a gyermeknek. Ebben az
életkorban a legtermészete-
sebb életforma a mozgás. A
modern tudomány már tudja,
hogy az idegrendszer fejlõdé-
séhez nagy szükség van a
mozgásra. Ma már nem hiba
„csak” játszani a testnevelési

foglalkozásokon, ha mi ismer-
jük azoknak a játékoknak a
fejlesztõ hatását! Folyamatosan
örömet és sikerélményt jelent-
sen számukra a mozgás, amely
természetes alap ahhoz, hogy
felnõttkorban is életük termé-
szetes része legyen a sport.

– Az óvodában mellõzhet-
jük a versenyhelyzetet. Fon-
tos, hogy ne õk legyenek az

– Mit kezdjünk a sportból

adódó versenyhelyzettel?

utolsók, a kiesõk, hanem a
játék az életkori sajátosságnak
megfelelõ fejlesztõ hatású le-
gyen, amiben minden gyer-
mek jól érzi magát.

– Megfigyelhetõ volt intéz-
ményünknél az a változás,
hogy akiknek tanulási zava-
raik voltak az óvodában, ho-
gyan váltak iskolaéretté a
módszereink által.

– Mérhetõ ennek az új

szemléletnek a hatékonysága?
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Hozzávalók:

Elkészítés:

2 db csirke-
mell filé, 1 kávéskanál Knorr
aranysárga tyúkhúsleves íze-
sítõ, 1 fej vöröshagyma, 1 na-
gyobb padlizsán szeletekre
vágva, 1/2 dl olaj, õrölt sze-
recsendió.

A csirkemelle-
ket keresztben ujjnyi vastag
szeletekre vágjuk, majd félbe-
hajtva nyársra húzzuk. Egy
keverõtálban összekeverjük a
Knorr tyúkhúsleves ízesítõt,
az olajat, a reszelt vöröshagy-
mát és a szerecsendiót. Sütés
elõtt megkenjük a húst a
páclével, majd forró serpe-
nyõben hirtelen mindkét ol-
dalát megsütjük. Közben a

padlizsánt felszeleteljük, be-
sózzuk és egy darabig állni
hagyjuk. Utána alaposan le-
csepegtetjük és szintén meg-
sütjük. A nyársakat a padli-
zsánnal körítve tálaljuk. Az
ételt szabadban is készít-
hetjük grillezve vagy roston
sütve.

Jó étvágyat!

„Szárnyaló” receptek

Zalai Baromfifeldolgozó Kft.
Pacsa, Ipari Park

Az étel elkészítéséhez keresse
a pacsai termékeit!

Zala megyében jelenleg a következõ helyeken vásárolhatja meg:
: Piac, Berzsenyi úti baromfibolt, Eötvös

utcai baromfibolt, Húsáruház Kossuth út, Egerszeghús.
: Piac, Kanizsahús 2000 Kft., Mesterhús.

: Hétforrás Coop.
: vendéglõk.

: Kovács Gusztáv nagykereskedõ.
A Zalai Baromfifeldolgozó Kft. nemrég átadott gyára arra

törekszik, hogy folyamatosan bõvítse a belföldi piacot, s szû-
kebb hazájában, Zalában is mind több helyen megvásá-
rolhassák termékeit!

Zalai Baromfifeldolgozó

Zalaegerszeg

Nagykanizsa
Pacsa
Hévíz
Keszthely

Aranyérmek
csirkemellbõl

Fõzni jó!

A téli szürke hónapok
után mindenki alig várja a
tavaszt. Valaki a kirándulá-
sok miatt, hogy végre ki
tudjon mozdulni az ottho-
nából és élvezze a nap-
sütést.

Valaki azért, hogy végre
friss zöld saláta kerüljön az
asztalra. Hiszen már annyira
hiányzik! Az utóbbit nem
egyszerû megoldani, mert
ebben az idõben még csak
ébredezik a természet, ezért
alig terem valami. Ennek el-
lenére keressük a megol-
dást, ami nem egyszerû. Bár
kézenfekvõnek tûnhet a
több ezer kilométerrõl szár-
mazó zöldségekhez nyúlni,
de annyi mindent hallani
ezekrõl, hogy próbáljuk ki-
húzni ezt a pár hetet ezek
nélkül.

A múlt héten én is az
esti vacsorához vadásztam
alapanyagokat, amikor ösz-
szefutottam Ágival. Ügyfe-
lünk volt, konyhát tervez-
tünk és gyártottunk neki.
Ezért tudom, hogy õ is sze-
ret fõzni. Együtt érzõen mo-
solyogott, amikor a mirelit
zöldségek elõtt meglátott.

– Te is zöldre vadászol?
– Igen, valami zöldség-

gel fel akarom dobni a va-
csorát. Már hiányzik.

A hétvégén én is így vol-
tam vele. Laci nem örül, ha
bizonytalan eredetû zöld-
séggel állítok haza. De nem
tudtam megállni, hogy azt a
zöldbabot ne vegyem meg.
Laci is szereti, – mikor idé-
nye van. Ezért nézett egy ki-
csit szúrósan, majd õ is
örült neki. Megfuttattam va-
jon, nagyon finom lett.

– Akkor volt egy pici
boldogság?

– Igen! – mosolygott Ági.
mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Pici boldogság…

Válogatott kritikai írások je-
lentek meg , a

fõszerkesztõ-
helyettesének tollából.

A címû kötetet
Lentiben, a városi könyvtárban
is bemutatták. A közös zalai és
muravidéki együttmûködés je-
gyében a könyv kiadását a Pan-
non Tükör kulturális folyóirat
és a szlovéniai Magyar Nemze-
tiségi Mûvelõdési Intézet is
támogatta.

, a folyóirat
fõszerkesztõje kiemelte, míg a
líra szinte magától is megte-
remtõdik, ahogy több ékes pél-
da is bizonyítja, úgy a kritika
más mûfaj. A zalai irodalmi
élet attól válik, válhat nagy-
korúvá, ha kritikai mûvek is
születnek és meg is jelennek.

A kötetben a helyi érték és
a minõség ismerete kézzel
fogható. Három szerkezeti egy-
ségre bontható a Mûvek felé
címû kötet, magába foglal egy
szûkebb és egy tágabb környe-
zetet, illetve megjelenik benne
az elmélet rész. Bemutatja,
hogy aki itt, ebben a környe-
zetben ír, nincs elveszve. A
kritika alá vont mûvek között
található a lenti ,
a már elhunyt ,
kinek szerelmes verseit a
szerzõ különleges kincsnek
nevezte, de helyet kapott ben-
ne az erdélyi két
írása is, egy gyerekeknek szóló
történet, a Balázs kertje, vala-
mint az Egy irredenta hét-
köznapjai címû.

a lendvai intéz-
mény vezetõje elmondta, a két
települést egy közös projekt
kapcsolja össze, ami a szlové-
niai és a magyar ifjúságot cé-
lozza meg és fûzi egybe a két
régiót és a városokat.

Szemes Péter
Pannon Tükör

Mûve felé

Péntek Imre

Soós Józseftõl
Utassy Józseftõl

Markó Béla

Kepe Lili,

kt

Irodalmi
közegteremtés

Szemes Péter kötetét dedikálja.
Fotó: Sári Zoltán
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Hagyományosan
rendezték meg a speciális

iskolák részére kiírt megyei
asztalitenisz diákolimpiai dön-
tõt, melyen idén elõször a
szakiskolás tanulók is részt
vehettek.

Keszthe-
lyen

Aranyérmek a megyei döntõben

A sorozat kiírása óta a
lentiek 27. aranyérmüket sze-
rezték meg, amely megyei és
országos rekord is. Budapes-
ten a XI. országos asztalitenisz
döntõben Zala megyét 11.
alkalommal képviseli zsinór-

ban Móriczos-diák. A lenti

versenyzõi a Magyar Olimpiai
Bizottság londoni olimpiára
készülõ „Magyar csapat” öt-
karikás eredeti pólóit kapták
ajándékba.

A lenti versenyzõk ered-
ményei. Iskolások. Lányok: 3.

Móricz Zsigmond Egységes
Gyógypedagógiai Intézmény

Sárközi Petra Hor-
váth Roland Orsós
Roland

Hor-
váth Rozália Horváth Re-
náta Bogdán Iván
Orsós Tamás

Paksa
Tibor

. Fiúk: 1.
,… 3.

.
Szakiskola. Lányok: 1.

, 2.
. Fiúk: 1. , 2.

.
Az iskolásoknál az elsõ

kettõ, a szakiskolásoknál az
elsõ helyezett került az or-
szágos döntõbe.

A lenti versenyzõket
készítette fel.

Balról: Orsós Tamás, Horváth Renáta, Horváth Rozália,
Bogdán Iván.

Balról: Sárközi Petra, Horváth Csilla, Orsós Roland, Horváth
Roland és Paksa Tibor.

Lentiben nem vet ki ebadót
az önkormányzat, döntött a
képviselõ-testület legutóbbi
soros ülésén. Mint ismeretes,
2012. január 1. napjától hatá-
lyos új rendelkezéseihez kap-
csolódóan a végrehajtási sza-
bályok még nem kerültek meg-
alkotásra. Az ebek összeírásá-
nak módjára sincs még jelen-
leg módszertani iránymutatás;
ajánlás arra vonatkozóan, hogy
az összeírásra milyen módon
kerüljön sor. A testület a bizott-
ságok állásfoglalását követõen
úgy határozott, nem él a rende-
letalkotás jogkörével, nem alkot
rendeletet az ebrendészeti hoz-
zájárulás mértékérõl, kiszabá-
sának feltételeirõl, a kedvezmé-
nyek, mentességek körérõl, il-
letve az ebrendészeti hozzájáru-
lás megfizetésének szabályairól.

Idén változott a talajterhe-
lési díj mértéke. A rendelet
módosítását a hatályos törvény
változása tette szükségessé.

A talajterhelési díj fizetése
azon kibocsátókat érinti, akik
a kiépített közcsatornára nem
kötöttek rá. A talajterhelési díj
mértékét a talajterhelési díj
alapja, az egységdíj, valamint a
település közigazgatási terü-
letére vonatkozó területérzé-
kenységi szorzó határozza meg.
A felszín alatti víz állapota
szempontjából érzékeny terü-
leteken levõ települések beso-
rolása szerint Lenti fokozottan

Nem lesz „kutya-adó”
érzékeny területen helyezke-
dik el, így 3,0-as területérzé-
kenységi szorzó alkalmazása
szükséges. A törvény rendelke-
zése alapján a talajterhelési díj
egységdíjának mértéke 120
Ft/m -rõl 1200 Ft/m -re válto-
zott, így ezen díj összegének a
tízszeresére való emelésére
került sor 2012. február 1-tõl.
Mivel a díjtétel emelkedését
nem az önkormányzat, hanem
a központi jogszabály határoz-
za meg, ezért az önkormány-
zatnak ezt a törvényi változást
kell követnie a rendelet meg-
alkotásakor. A talajterhelési díj
mértékét a fogyasztott víz
mennyisége, a talajterhelési díj
egységdíjának mértéke (1200
Ft/m ), valamint a Lenti köz-
igazgatási területére vonatko-
zó területérzékenységi szorzó
(3,0) szorzata határozza meg.
A 2012. évtõl 3.600 Ft/m
talajterhelési díjat kell majd
fizetniük azoknak a kibocsá-
tóknak, akik a kiépített csator-
nahálózatra nem kötnek rá. A
helyi vízgazdálkodási hatósági
jogkörbe tartozó szennyvízel-
helyezéshez kapcsolódó talaj-
terhelési díjat a kibocsátónak
kell megállapítania és megfi-
zetnie a tárgyévet követõ év
március 31-ig. Ebbõl követke-
zõen a kibocsátók a magasabb
díjfizetéssel elõször 2013-ban
szembesülnek.

3 3

3

3

K.T.

Lentikápolna

Lentiben

Mumor
Bárszentmihályfa

Máhomfa

Borsos Tamás

csapata nyer-
te a városrészek teremlabda-
rúgó tornáját. , a Vö-
rösmarty-iskolában megrende-
zett hagyományos városrészi
összecsapáson , Lenti-
kápolna, és

képviseltette magát
egy-egy csapattal. A sport-
rendezvényt Bárszentmihályfa
önkormányzata szervezte idén.
A torna ezüstérmesei a mumo-
ri labdarúgók lettek, harmadik
helyen Máhomfa, a negyediken
pedig Bárszentmihályfa végzett.

A legjobb kapuvédõ a bár-
szentmihályfai
lett, a gólkirályi címet a mu-

Városrészek tornája

mori nyerte el. A
torna legjobb játékosa címet
két focistának is kiosztották,

Máhomfáról és
Lentikápolnáról

osztozott a címen. A legjobb
hazai játékos a szervezõ bár-
szentmihályfaiak közül

lett.
A kupákat, okleveleket és

különdíjakat
polgármester és

képviselõk adták át.
(Lentiszombathely csapata

a torna napján a Doma-család
házának leégett tetejét segített
helyreállítani.)

Borsos Máté

Antal József
Pesti Tamás

Kan-
csal Tibor

Horváth László
Drávecz Gyu-

la

kt

Lentikápolna nyerte a városrészek tornáját.
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Veretlenül védte meg tava-
lyi bajnoki címét a

csapata a lenti városi
teremlabdarúgó bajnokság-
ban. A már kétszeres bajnok
Sportlövõk mind a kilenc
mérkõzésüket megnyerték,
nyolcvanhárom rúgott talála-
tuk mellett csak huszonnégyet
kaptak.

A bajnokság végeredménye
az 1-10. helyig: VM Sportlövõk,

VM Sport-
lövõk

Címvédés a városi bajnokságban
Zala Volán, Sasi Benz Bt.,
Fregatt TK, Farmervilág, Hooli-
gans, Memory Computer, Cuki
Bt., IPA, TIP-TOP.

A gyõztes csapat tagjai, álló
sor balról: Horváth László,
Schrettner Richard, Horváth
Bálint, Balog Szabolcs, Berke
Tamás, Balogh Gergõ, Bajusz
Dániel, Balog Zoltán. A képrõl
hiányoznak: Szabó István, Vi-
téz Richard, Pesti Tamás.

Nem pihennek a labdarú-
gók, további teremtornákat
szerveztek . Hagyo-
mányosan megrendezte a

február közepén a senior
tornát a Vörösmarty-iskolában.
A tornán negyven év feletti
játékosok vettek részt, csapa-
tonként egy 35 év feletti lab-
darúgó szerepeltetésére volt
lehetõség. A kupán öt együttes
vett részt. Közülük elsõ helyen
végzett a VM Sportlövõk Lenti,

Lentiben
VM

Sportlövõ és Szabadidõs Egye-
sület

Seniorok versenyeztek

második lett a
, harmadik a

, negyedik a ,
ötödik pedig a

együttese. A torna leg-
jobb kapusa lett a
VM Sportlövõk csapatából, a
gólkirályi címet
érdemelte ki szintén a Sportlö-
võk együttesébõl, a legjobb
játékosnak pedig

választották a Fregatt TK
csapatából.

Fregatt TK Len-
ti Persze Zalaeger-
szeg Tip-Top Lenti

Juszuf Rilex
Lenti

Paál Attila

Bíró János

Varga Zsol-
tot

kt

A VM Sportlövõk, álló sor balról jobbra: Fehér Tibor, Czigány
Tibor, Paál Attila, András Csaba, Lukács István, elöl: Bíró
János, Petõ Róbert, Kámán László, Máté János.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

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

VÁLASSZON ÖN IS A ZALA VOLÁN
UTAZÁSI IRODA AUTÓBUSZOS

AJÁNLATAIBÓL!

További ajánlatainkat keresse irodáinkban.

ISZTAMBUL, a mesés kelet- SZÓFIA-BELGRÁD
(2 nap szabadság)

EGER-AGGTELEK-BETLÉR-KASSA-
MISKOLCTAPOLCA-HOLLÓKÕ

DOLOMITOK hegycsúcsai és DÉL-TIROL
gyöngyszemei

LOMBARDIA: Verona-Bergamo-Lago Maggiore-
Milánó-Vicenza-Padova (PÜNKÖSD)

BAJOR KASTÉLYOK: Chiemsee-Innsbruck-
Linderhof-Neuschwanstein.

Barangolás ERDÉLYBEN (félpanzió)

ISZTRIA ÉS KVARNER ÖBÖL GYÖNGYSZEMEI
(félpanzió)

MONTENEGRÓ nemzeti parkjai és tengerpartja
(félpanzió)

GÖRÖG KÖRUTAZÁS: az európai kultúra bölcsõje
tengerparti pihenéssel

SVÁJC, a hegységek által körülölelt ékszerdoboz és a
Fekete-erdõ varázsa

www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely:83-511-231 Hévíz:83-540-399

Lenti:92-551-061

Ápr. 26-Máj. 1. 91.900,- Ft/fõ

Máj. 18-20. 32.500,- Ft/fõ

Máj. 19-22. 68.900,- Ft/fõ

Máj. 24-28. 72.900,- Ft/fõ

Máj. 26-29. 61.900,- Ft/fõ

Jún. 5-10. 68.900,- Ft/fõ

Jún. 6-10. 62.900,- Ft/fõ

Jún. 13-17. 74.500,- Ft/fõ

Júl. 1-9. 135.500,- Ft/fõ

Júl. 23-29. 129.900,- Ft/fõ


