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SULI-BULI ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ!
2012.06.15.- 2012.08.31.
Vásároljon többet -
fizessen kevesebbet!

A meghirdetett akció más kedvezményekkel, akciókkal nem vonható össze!

A kedvezmény a fizetendõ végösszegbõl kerül levonásra.

- 3.000 Ft-ig:

- 3.001 - 5.000 Ft-ig:

- 5.001 - 10.000 Ft-ig:

- 10.001 -20.000 Ft-ig:

- 5%
-10%
-12%
-15%

Fizessen kártyával,
utalvánnyal: +2%
kedvezményt kap!

kedvezmény!-20.000- Ft felett: -20%

LEGO EXTRA hûségakció!Nyári

A kedvezmény más akciókkal, kedvezményekkel NEM összevonható!

Az akció 2012. június 15-tõl 2012. augusztus 31-ig tart.

Minden Lego vásárlás után

30%-ot
visszaadunk Lego vásárlási utalvány

formájában.
Hazánkban 1952-óta kö-

szöntik ezen a napon, június
elsõ vasárnapján a pedagógu-
sokat – hangzott

polgármester ünnepi
Horváth

László

Fõhajtás a pedagógus hivatás elõtt…

A kitüntetett pedagógusok.

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán

köszöntõjében a
által megtar-

tott Pedagógus Napi ünnepsé-
gen. – Ez a nap fõhajtás a

Lenti Város
Önkormányzata
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(Folytatás az 1. oldalról)

Fõhajtás a pedagógus hivatás elõtt…
pedagógus hivatás elõtt, köszö-
netnyilvánítás felelõsségteljes
munkájukért.

A polgármester a továb-
biakban az iskolák felelõsségét
hangsúlyozta. Kulcsfontosságú
a gyermekek nevelésében az
iskolákban, óvodákban dolgo-
zó pedagógusok szerepe. A
média azt sugallja, hogy a
boldoguláshoz nem feltétlenül
szükséges a tudás, ma már a
gyermekek motiváltságához is
nagyobb erõfeszítéseket kell
tenni a nevelõknek, az iskolák-
nak pedig érték- és kultúra-
teremtõ intézményként kell
mûködniük – hangzott Hor-
váth László köszöntõjében.

A hagyományoknak megfele-
lõen az önkormányzat a kiemel-
kedõ munkát végzett pedagógu-
soknak elismeréseket adott át:

Elismerést kapott a Móricz
Zsigmond Egységes Gyógype-
dagógiai Intézménybõl

. A Vörösmarty Mi-
hály Általános Iskolából

Gyõrfi
Lászlóné

Gyu-

riga Zoltánné Horváthné
Hajba Györgyi

Hor-
váth Lászlóné Miklós Tibor-
né, Szekérné Gróf Lilla

Román Péter

Kovács Andrea,

Dányiné Kovács Tünde.

Bor-
sosné Nagy Éva, Lukács Lász-
lóné, Gyõrfi Péterné.

Sümegi Béla, dr. Tán-
czos Frigyes.

Tantalics Béla.
dj

és
. Az Arany Já-

nos Általános Iskolából
,

. A Lám-
falussy SZKI-ból ,
a Gönczi Ferenc Gimnázium-
ból a lenti
Napközi Otthonos Óvodából

Az ünnepségen az Arany
János Általános Iskola tanulói
mûködtek közre vidám mûso-
rukkal, a folytatásban pedig
nyugalmazott pedagógusokat
köszöntöttek.

Diplomáját kereken ötven
évvel ezelõtt vehette át, tehát
„Aranydiplomát” kapott

Diplomá-
ját hatvan évvel ezelõtt vehette
át, tehát „Gyémántdiplomát”
kapott

Diplomáját hat-
vanöt esztendõvel ezelõtt ve-
hette át, így „Vasdiplomát” ka-
pott

(2 felnõtt + 2 gyerek)

(2 felnõtt + 3 gyerek)

(2 felnõtt + 4 gyerek)

(magyar diákigazolvánnyal):

Akciós belépõk:

Családi jegy : 6 200 Ft

Családi jegy : 6 800 Ft

Családi jegy : 7 500 Ft

Diákjegy 1 500 Ft

LAZÍTSON, PIHENJEN

A LENTI TERMÁLFÜRDÕ ÉS

SZENT GYÖRGY ENERGIAPARKBAN!

A fürdõben
szabadtéri és fedett úszó-, élmény-, gyógy-, gyermek- és
hidromasszázs medencék,
változatos szauna világ,
8 hektár parkosított zöldterület,
Szent György Energiapark,
óriáscsúszda, „Béka” csúszda,
játszótér, sportpályák,
büfék, éttermek, elárusítóhelyek.

•

•
•
•
•
•
•

www.lentifurdo.hu

A fürdõ nyitva naponta 8.00 - 19.00 óráig!

Sportnapot szervezett
a
a Városközpont funkció-

bõvítõ megújítása nevû uniós
pályázat részeként. Az esõs
délutánon megtartott rendez-
vényen polgár-
mester köszöntötte azokat,
akik a záporok ellenére kiláto-
gattak a programra. A polgár-
mester ismertette a pályázat
részleteit, elmondta, hogy a
831 millió forintot meghaladó
összköltségû beruházás során
teljesen megújul, illetve új
funkcióval bõvül a mûvelõdési
központ és környéke. A pályá-
zat programokat is magába
foglal, ezek egyike a sportnap,
mely keretében szombathelyi
kötélugrók és hulla-hoppozók
és a lenti kangoo aerobik cso-
port tagjai is bemutatkoztak a
közönség elõtt, akik közül töb-
ben ki is próbálták az eszkö-
zöket. A sportprogram mellett
egész délután várták a

védõnõi különbözõ

Len-
tiben Városi Mûvelõdési Köz-
pont

Horváth László

dr. He-
tés Ferenc Szakorvosi Rende-
lõintézet

Sportnap Lentiben
Béres Alexandra volt a vendég

egészségügyi szûrõprogramok-
ra az érdeklõdõket.

A rendezvény zárásaként
, egykori fit-

ness világbajnok invitálta kö-
zös tornára a résztvevõket. A
népszerû sportoló, az egész-
séges életmód egyik úttörõje
szerkesztõségünk kérdéseire is
válaszolt a sporttal és az egész-
séges életmóddal kapcsolatban.

– A fitness egyre népsze-
rûbb, de azt látom, hogy bár
sokan felismerték, hogy az
egészség érték, de kevesen
tesznek érte. Nekik segíthet
egy ilyen rendezvény, hogy
megkapják a hitet, elszántsá-
got, kedvet a mozgáshoz. A ma-
gyar hölgyek gyönyörûek, de
nem teszik meg, hogy odafi-
gyeljenek a heti háromszor
egy óra mozgásra, ami a mi-
nimum.

Béres Alexandra a tömege-
ket megmozgató rendezvénye-
ket jó ötletnek tartja, ezeken is
mûködik a tömegpszichózis,
amikor emberek együtt szá-

Béres Alexandra

mukra jót tesznek. Az egészség
jó cél és újabb hitet kapnak az
ilyen programokon. A bemuta-
tókra minden izomcsoportot
megmozgató tornát állított
össze, külön kiemelve a gerinc
erõsítését, hiszen sokan vé-
geznek ülõ munkát, inkább
legyen kedvcsináló, nem az
izomláz érzése a cél.

– Fontos, hogy a gyereke-
ket is hozzászoktassuk a sport-
hoz és tegyük együtt velük. A
szülõknek ebben is és a táp-
lálkozáskialakításában is fon-
tos szerepük van, amit adunk
a gyereknek, azt szereti meg
és lesz utána a normális, meg-
szokott.

kt

A rendezvényt közös torna zárta.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden

részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve
30/378-4465.
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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.

SVÁJC FEKETE-ERDÕ

ÉSZAK-OLASZ

PRÁGA
CSEHORSZÁGBAN

OLASZ NAGYKÖRÚT

SALZBURG-KÖNIGSEE-GROSSGLOCKNER

Üdülés DÉL-DALMÁCIÁBAN

DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL-HORTOBÁGY

VELENCE és szigetei:

TOSZKÁN ELBA

SZARDÍNIA, - és KORZIKA,

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

álomszép tájai, a varázsa

tóvidék és mûemlékvárosok

- kulináris és kulturális élvezetek

: Róma-Pompei-Capri-Amalfi-
Positano-Firenze

: Dubrovnik-Montenegró
(félpanzió)

Murano-Burano-Torcello

varázslat - szigete

Európa trópusi
a szépség szigete

Belföldi programjainkra SZÉP kártyát és
Üdülési Csekket is elfogadunk!

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

Lenti: 92-551-061

Júl. 23-29. 129.900 Ft/fõ

Aug. 1-5. 72.900 Ft/fõ

Aug. 2-5. 49.900 Ft/fõ

Aug.16-22. 110.900 Ft/fõ

Aug. 18-20. 39.900 Ft/fõ

Aug. 19-25. 102.900 Ft/fõ

Aug. 19-21. 28.900 Ft/fõ

Szept. 7-9. 42.900 Ft/fõ

Szept. 12-16. 81.500 Ft/fõ

Szept. 13-21. 189.900 Ft/fõ

A

intézmény sikeres pályázatot
nyert a „Kor-Társ” Idõsügyi
program pályázati kiírásán –
tájékoztatta lapunkat sikerük-
rõl , az intéz-
mény vezetõje.

– Idõsklubok kulturális,
oktatási és egészségügyi prog-
ramjainak a támogatásához
nyertünk 111.750 Ft-ot, mely-
hez az intézmény a saját
költségvetésébõl hozzátett
még egy jelentõsebb össze-
get, pontosan 100.000 Ft-ot.
Pályázatunk címe:” Szépko-
rúak aktívan és egészsége-
sen” volt.

– Programsorozatunkat
2012. június 11-15. között
valósítottuk meg, melyben
például gyógytornász által
bemutatott gyakorlatokat vé-
geztek gondozottjaink és az
érdeklõdõk, ahol elsajátíthat-

Kolping Gondozási
Központ Lenti és kistérsége

Gáspár Lívia

– Hogyan zajlottak a
támogatásból megvalósított
programok?

ták az otthon önállóan is el-
végezhetõ tornagyakorlato-
kat. Kosárfonás és szövés be-
mutató is volt, itt a résztve-
võk ki is próbálhatták kéz-
ügyességüket. Elkészítettük a
hetési kalács (fumu) bábuját,
betekintettünk az egészséges
táplálkozás rejtelmeibe, majd
termékbemutatón meg is
kóstolhattuk azokat. Végül
egészségügyi állapotfelmé-
rést tartottunk, ahol a vállal-
kozó kedvûek megtudhatták
vérnyomás, vércukor, test-
súly, testmagasság, testzsír
adataikat.

– Igen, a programsoroza-
ton részt vettek Lenti város
idõs lakói és az idõsek klubja
tagjai is.

Jól illeszkedik az elmon-
dottakhoz a programsorozat
mottója: „Az életkor ellen
nem tehetünk semmit, de a
romlással szembe tudunk
szállni”.

– Voltak még résztvevõk
a gondozottjaikon kívül is?

A romlással szembe tudunk szállni…

Kitûzött céljaiknak megfe-
lelõen szerepelt a megyei má-
sodosztály Déli-csoportjában a

. Az elért
eredményrõl
polgármestert kérdeztük, aki
egyébként az utánpótlásnál
maga is edzõsködik.

– A szezon elején az elsõ
ötben való bármelyik helyezés

rédicsi focicsapat
Stokker Sándor

Elsõ a közösség, csak utána az eredmények…
elérését tûztük ki, ezzel a
bronzéremmel az „arany közép-
utat jelöltük ki magunknak.

– Csapatunkat rutinos já-
tékosok alkotják, akik már sok
éves tapasztalatot szereztek a
labdarúgásban. Voltak is olyan
hangok, amelyek az elsõ hely-

– Milyen játékosállomány
állt ehhez a rendelkezésükre?

re testáltak bennünket. Ez
azért nem ilyen természetes,
hiszen egy idõsebb játékos
esetében a megfelelõ kondíció
elérése, annak fenntartása
összetettebb feladat. Igyekszünk
azért frissíteni is, fiatalabbakat
bevonni a csapat közösségébe,
úgy, hogy elsõsorban a he-
lyiekbõl építkezzünk. Minden-
kit szívesen látunk, aki nálunk
szeretne sportolni és beillesz-
kedik közösségünkbe. Ez utób-
bi nagyon fontos számunkra,
megfogalmazhatnám úgy is,
elsõ a közösség, annak erõsítése
és csak a második helyen sze-
repel az eredményhajszolás.

– Ezek a csapatok mind a
tabella élén keresendõk, pél-
dául a bajnok Galambok, a Gu-
torfölde, a Letenye, de megem-
líthetem a zalakomáriakat is.
Érdekes, hogy volt olyan, ami-
kor éppen a kisebb csapatok
ellen buktunk, de azok ellen
játszottunk jól, akik maguk is a
futballt játsszák, és nem szét-
tördelik a játékot.

– Mely együttesek voltak a
legnehezebb ellenfelek?

– Milyen célokat tûzhetnek
ki az elért bronzérem tük-
rében?

– Már július elején le kell
adnunk a nevezést a bajnok-
ságra, a következõ szezonra,
amely egyébként augusztus
18-án indul. Leülünk a játéko-
sokkal és egyeztetjük, hogy ki-
nek milyen tervei vannak.
Azért ez a kicsit furcsa meg-
fogalmazás, ugyanis nálunk
mindenki díjazás nélkül, való-
ban a csapatért, a baráti társa-
ságért, a sport szeretete miatt
játszik. Bátran állíthatom, aki
nem tart a csapattal, az való-
színûleg az életkora miatt be is
fejezi a játékot, mi pedig en-
nek megfelelõen gondolko-
dunk majd az egyes posztok-
ról. A tavalyihoz hasonlóak a
céljaink, az elsõ öt helyezés
valamelyike, úgy érzem az
reális cél lehet, hiszen az
elõbbi szezonban is a har-
madik helyet értük, el, ami egy
kiegyensúlyozott játékot bizo-
nyíthat. Mindehhez elenged-
hetetlen szükségünk van Gaál
László játékosedzõnk munká-
jára és megemlíteném Kiss
Balázs elnökünk nevét is, aki
kiválóan koordinálja a felada-
tokat – zárta gondolatait Stok-
ker Sándor.

dj

Anyagtorlódás miatt több cikk is kimaradt júniusi lapunk-
ból, ezeket következõ számunkban olvashatják.

Olvasóink és az érintettek türelmét köszönjük!

Tisztelt Olvasóink!
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A Lenti Mûvelõdési Köz-
pont Körhinta - Ifjúsági Közös-
ségfejlesztés a Lenti Kistérség-
ben TÁMOP-os sikeres pályá-
zata révén 2012. június 25-30.
között lehetõség nyílt 20 fõ
középiskolás részére „Kortárs-
képzõ tábor” megtartására

. A tábor célja a fia-
talok megelõzési ismereteinek
elmélyítése (bûnmegelõzés, ál-
dozattá válás, Btk. ismeretek,
drog, alkoholfogyasztás, do-
hányzás káros hatásai témák-
ban), valamint a védõnõi szol-
gálat, rendõrség, katasztrófavé-
delem, mentõszolgálat munká-
jának bemutatása.

Az ünnepélyes tábornyitón
jelen volt ez-
redes, a Zala Megyei Rendõr-
kapitányság fõkapitánya, Árko-
vics József r. alezredes, a Lenti
Rendõrkapitányság vezetõje,

Kis-
tolmácson

Szukics Ferenc

Célkeresztben a „kortárshatás”

valamint Lenti
polgármestere.

A megnyitón elhangzott,
hogy a mai internetes, személy
nélküli világban fontos megta-
lálni a hangot a fiatalokkal, ki-
használva a kortárshatás, tehát
az egymásnak adott jó taná-
csok, információk megelõzõ
hatását, hiszen egymásra job-
ban hallgatnak a fiatalok, mint
szüleikre vagy éppen neve-
lõikre.

A Lenti Rendõrkapitányság
tervei szerint a fiatalok bûn-
megelõzési feladatokat is vé-
gezhetnek a továbbiakban, el-
sõsorban a
területén, vagy éppen piacna-
pokon, például figyelmeztetve
a Lentiben vásárlókat, hogy
értékeiket a biztonságosabb
csomagtérben, mint a személy-
gépkocsi utasterében tárolják.

Horváth László

Lenti Termálfürdõ

Húsz középiskolás vett részt a programban.

Sokszínû program a Háromszenteki kápolnánál
A közelmúltban tartotta a

búcsúval egybekötött prog-
ramját község önkor-
mányzata. pol-
gármestertõl megtudtuk: egy-
re többen látogatnak ki ilyen-
kor rendezvényükre, melyet a
festõi környezet és gazdag
programkínálat jellemez.

– Az ünnepi szentmise után
fõzõverseny, majd kulturális
bemutató következett és mi
sem bizonyítja rendezvényünk
sikerét, mint a 13 csapat ne-
vezése a bográcsos versenyre –
emelte ki Lukács Tibor.

A plébánosból,
alpolgármester-

Háromszenteki kápolnánál

Páka
Lukács Tibor

Kiss László
Csondor Edit

bõl, , Bázake-
rettye polgármesterébõl álló
zsûri a következõ eredményt
hozta meg az étkek kóstolása
után: 1. Bázakerettye (marha-
pörkölt krumpliprószával), 2.
Zsiványtanya (vörösboros mar-
hapörkölt), 3. Csokma Ijász
Hagyományõrzõ Egyesület
(marhalábszárból készült bab-
gulyás). A helyi önkormányzat
és a Creaton Hungary Kft. ál-
tal felajánlott különdíjakat a
Pákai Magyar-Német Baráti
Kör csülkös pacalja, illetve a
lenti Vörösmarty iskola csapa-
tának vargányás sertéspörkölt-
je kapta.

Iványi László

dj

Háttérben a zsûritagok, balról a polgármester.

Zalaegerszegi Fiók

Keszthelyi Fiók

Zalaszentgróti Fiók

Nagykanizsai Fiók

Budapesti Fiók

Sopronkövesdi Fiók

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 62-64. Tel.: 92/511-004
8360 Keszthely, Kossuth L. út 62. Tel.: 83/510-556
8790 Zalaszentgrót, Nefelejcs út 1. Tel.: 83/560-115
8800 Nagykanizsa, Király út 39. Tel.: 93/326-588
8960 Lenti, Kossuth L. út 6. Tel.: 92/351-676
1075 Budapest VII. ker. Madách út 1. Tel.: 1/343-0970
9483 Sopronkövesd, Kossuth L. út 100. Tel.: 99/363-018

Lenti Fiók

VISA Business kártya

A telefonos ügyfélszolgálat a hét minden napján a nap 24 órájában a
kártyabirtokosok rendelkezésére áll.

A Business kártyával kapcsolatos szolgáltatásokért a Hitelszövetkezet
a hatályos Visa Business bankkártya Hirdetményben (www.szih.hu) megjelölt

költségeket és díjakat számítja fel.

A visszaélések megakadályozását, a PIN kód használata mellett, a kártyákon lévõ

chipmemória is biztosítja.

A mai ismeretek szerint a kártyavisszaélések megakadályozásának

a chip technológia a leghatékonyabb eszköze.

Egy-egy éttermi vagy szállodai számla kifizetésekor, autóbérlésnél, repülõjegy rendeléskor
- itthon vagy külföldön - fizessen inkább Business kártyával!

Igényelje vállalkozása folyószámlájához saját és munkatársai részére.
Így kényelmesen és biztonságosan kiegyenlítheti reprezentációs és utazáskor felmerülõ költségeit.

Miért bajlódna készpénzzel?

A Business kártya belföldön és külföldön egyaránt használható bankkártya,

amellyel világszerte több millió kereskedõnél vásárolhat,

és készpénzt vehet fel automatából, illetve bankfiókokban.

Minden kártyához egyedi vásárlási és készpénzfelvételi limit rendelhetõ,
mely a számlatulajdonos cég igénye szerint bármikor módosítható.

Számlakivonatán a Business kártyákkal végzett tranzakciókról is részletes információt nyújtunk.

A részletekrõl érdeklõdjön honlapunkon vagy fiókjainkban:

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Nyakas Istvántól, Gutorföl-
de

– Elérkeztünk a legsikere-
sebb csapathoz, a felnõtthöz…

polgármesterétõl kértünk
tájékoztatást a helyi sportklub-
ról azon apropóból, hogy a
megyei másodosztályban sze-
replõ csapatuk ezüstérmet
nyert a bajnokságban.

– A labdarúgók az idei
évadban is több korosztályban
és csapattal vettek részt a me-
gyei bajnokságokban. A Bo-
zsik-programban három kor-
osztályban (U7-U9-U11) 24
gyermek szerepelt a tavaszi és
õszi tornákon. Az edzéseket
Varga Róbert edzõ irányította,
a tornákra pedig jómagam vit-
tem a gyerekeket, akik ered-
ményesen és szépen szerepel-
tek. Az intézményi, iskolai Bo-
zsik-programban is részt vet-
tünk három korosztályban
(U9-U11-U13) 44 regisztrált
játékosunk volt. Itt is eredmé-
nyesen szerepeltünk, minden
korosztályban az elsõ három
között voltunk. Az 5 csapatos
nõi kispályás bajnokságban 3.
helyezést értünk el. A csapat
vezetõje Schmalztl János. Gra-
tulálunk nekik. Az ifjúsági csa-
patunk 5. lett a bajnokságban,
ami a legjobb helyezésük az el-
múlt években. A csapat irányí-
tását Tarsoly Ferenc végezte.

– A csapatnak a jelenlegi
szezonja a nyolcadik volt a
megyei II-ben. Az edzõ és
irányító Varga Róbert volt, aki
már több éve vezeti a csapatot.
Munkája beérett, hisz az ed-
digi legjobb eredményt érte el

Sikeres bajnoki évadzárás Gutorföldén
a csapat. Az õszi szezonban 14
mérkõzésen 9 gyõzelem, 3 ve-
reség és 2 döntetlen született
és 29 ponttal másodikként
zártunk. A tavaszi szezonban
kicsit átalakult a csapat, mert
többen sérülés, átigazolás és
munkahelyi elfoglaltság miatt
nem folytatták a játékot, ezért
7 új emberrel kezdtük a sze-
zont. A felkészülés kiválóan
sikerült és a 14 mérkõzésbõl
11 gyõzelem, 1 vereség és 2
döntetlen a mérleg, mely 35
pontot eredményezett. Az
aranyért nagy csatát vívtunk,
hisz 11 fordulón keresztül ve-
zettük a tabellát. Itt szeretném
megköszönni a játékosoknak,
Varga Róbertnek és az õt he-
lyettesítõ Varga Zsolt edzõk-
nek, hogy szerethetõ csapatot
alkottak és sok élményt, örö-
met szereztek nekünk. Példa-
képként szolgálnak a fiatalok-
nak, gyerekeknek, hisz érezhe-
tõen nagyob lett a labdarúgás
szeretete. Szeretném megkö-
szönni a segítõk, Varga István-
né szertáros, Dankos Ferenc
pályagondnok, az önkormány-
zati karbantartók és a mér-
kõzés lebonyolításában részt-
vevõ rendezõk, segítõk mun-
káját. Ugyancsak a legnagyobb
tisztelettel köszönöm meg a
szurkolók szeretetét, akik a
csapat mellett voltak jóban
rosszban, biztatták és segítet-
ték az eredményes szereplés-
ben, kívánom, hogy egyre töb-
ben legyenek és tartsanak ki. A
jövõre vonatkozóan csak azt
szeretném mondani, hogy

mindig elõre szeretnénk lépni,
mindig a gyõzelemre hajtunk,
mert gyõzni akarunk és leg-

kedvesebb rigmus, amit halla-
ni szeretünk, az a Hajrá Gutor!

dj

Az ezüstérmet elért csapat játékosai. Elöl: Lendvai Gábor,
Pörzse Péter, Lendvai Tamás, Horváth Róbert, Keresztúri
Balázs, Horváth Attila, Tompos Zoltán, Tarsoly Péter, Nyakas
István szak. vez. Hátul: Piller János elnök, Varga Tamás, Varga
Zsolt, Németh Balázs, Trajtli Szabolcs, Csahók Zsolt, Madarász
Zsolt, Lecsek László, Bek Máté, Papp Szabolcs, Kocsis Bálint,
Bujtor Roland. A képrõl hiányoznak: Varga Róbert edzõ,
Babati Ferenc, Windich Gábor, Nyakas Bence, Domján Péter.

Lentiben
„Te-

Szedd!” - Összefogás a tiszta
Magyarországért

is csatlakoztak az
országosan meghirdetett

mozgalom-
hoz. A program keretében or-
szágszerte ragadtak szemetes-
zsákot és kesztyût, hogy szeb-

Összefogás a tiszta Lentiért

bé, tisztábbá varázsolják a kör-
nyezetet. Magyarország legna-
gyobb hulladékgyûjtési akciója
700 településen, összesen
több mint 1500 helyszínen
zajlott.

polgármes-
ter köszöntötte a szemétgyûj-
tõket Lentiben az esõs regge-
len, akik a Vörösmarty útról
indultak el, hogy összegyûjt-
sék az elszórt hulladékot. A
lakók számára példamutató
módon huszonegy szervezet
és közel négyszáz ember vett
részt a városunkban már évek
óta hagyományos szemétgyûj-
tési akcióban.

Horváth László

kt

8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 89.
Tel./fax: (+36) 92-325-558
Mobil: (+36) 30-947-0654,

(+36) 30-505-5761
E-mail:

postmaster@keramiakft.t-online.hu
www.keramiakft.hu

- Kályhacsempe-gyártás
- Samottanyagok, tüzelõajtók, kandallóbetétek

- Cserépkályhák, kandallók építése
Egyéni elképzelések szerint tervet készítünk

Nyitva tartás:
hétköznap: 7 - 12 és 13 - 16, szombat: 9 - 12

KERÁMIA Kft.
Horváth László polgármester
és a városi takarítók csapata.
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Horváth Ottó Zalabaksa
Mol-

nár Tibort,
polgármestere javaslatára

a település labda-
rúgó vezetõjét kerestük fel,
ugyanis a csapat a tavalyi
ezüstérem után az élen végzett
a megyei harmadosztály Nyu-
gati-csoportjában.

– A szezon elõ igazolásai (a
Polgár-testvérek, valamint a
Balogh Balázs) folytán már az
elsõ meccseken látszott, hogy

A nagyobb csoport felé kacsintgatnak…
sikerült tovább erõsítenünk a
csapatot, az õszi szezon után
pedig egyre inkább látszott,
meglesz a bajnokság.

– Nem kellett átformálnunk
a csapatunkat az újak érkezé-
sével, jó kis közösség a miénk
már régóta. Télen még két iga-
zolásunk volt Pajor Tamás és
Rigó Norbi érkezésével, aztán
tényleg teljessé vált a csa-
patunk.

– Megvertük Sárhidát a hely-
osztón a feljutáshoz, amellyel
bizonyítottuk, egy nagyobb,
több csapatból álló csoport
csapatával is egyenrangú fe-
lek vagyunk, illetve a jövõt
tekintve lettünk volna, mivel
nem megyünk fel a megyei
kettõbe, inkább azon gondol-
kodunk, hogy egy több csa-
patos bajnokságba kérjük át
magunkat.

– Ebben a bajnokságban
egy hónappal korábban kez-
dünk futballozni, és egy hó-

– Hogyan sikerült kiépíte-
niük ezt a kiváló csapat-
szellemet?

– Ezzel az eredménnyel
jogot szereztek a megyei má-
sodosztályba!

– Mi ennek az oka?

Felsõ sor: Soós Lajos elnök, Polgár Krisztián, Bazsika László,
Hochsorner László, Bazsika Ferenc, Kósa József, Rigó Norbert,
Soós Lajos, Horváth Sándor, Kámán Lajos, Molnár Tibor vezetõ-
edzõ, Gróf Jácint. Alsó sor: Kulcsár Dávid, Sohár Kristóf, Kósa
András, Polgár Szabolcs, Kovács Zoltán, Balogh Balázs, Kámán
Péter, Kámán László, Pajor Tamás, Géczi Péter. A képrõl hiány-
zik: Gróf Áron, Hermán Szabolcs, Varga Ferenc, Lelkes Olivér.

Valóban kincs a Gosztola Gyöngye

40 szobás wellness szálloda

Bánffy rendezvényteremGrillkert

Gosztola

Gosztola Gyöngye
Étterem és Wellness Hotelnek

Zala Megyei Közgyûlés

Zala Turizmusáért
„Nyugat-dunántúli Régió Turizmu-

sáért” Balogh
Bernadett „Év ifjú
szállodása”

, a nemrég még a kihalás által
fenyegetett délnyugat-zalai település újjá-
született. A csodálatos környezetben fekvõ
kis falu ezt jórészt a

köszönheti,
amely a napokban
született döntése értelmében 2012-ben el-
nyerte a díjat, 2009-ben
pedig a

díjban részesült. Vezetõje,
2008-ban megkapta az

kitüntetést.
Gosztola ma a térség ékszerdoboza.

Rendezett házak és utcakép, s a tetszetõs
Bánffy tér várja a turistákat, látogatókat. No
és természetesen a Gosztola Gyöngye,
amely új épületszárnnyal bõvült. A kezdeti
étterem és 6 szobás miniszálloda így 40
szobás wellness szállodává nõtte ki magát.

Számtalan szolgáltatás segít a pihenés-
ben, felüdülésben: étterem, grillkert, well-
ness (mediterrán uszoda: feszített víztükrû
úszómedence, pezsgõfürdõ, szaunák, napo-
zókert, teniszpálya, kerékpárkölcsönzés).

Új szolgáltatás a 13 superior szoba, illet-
ve lakosztály, valamint a barokk rendez-
vényterem.

Ideális helyszín esküvõkre a fenyõerdõ
tövében tóparton, polgári szertartással, illetve
céges és családi rendezvények megtartására.

CZOTTER

IRODATECHNIKA

Zalaegerszeg,
Gyimesi u. 36.

Tel.:
06-92/320-258; 06-20/9510-824

Másológépek,
egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung

pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése

és szervize.
Másológépek bérelhetõk.

nappal elõbb abba is hagyjuk,
mint a többiek. Nekünk is az
az érdekünk, minél jobban
játszhassunk. Visszatérve a baj-
noki címhez, azért azt megem-
líteném, hogy Lentikápolna
csapatával kitûnõ rangadókat
játszottunk, nagyon jó képes-
ségû a csapatuk, azt is mond-

hatnám, folyamatosan nagy fej-
törést okoznak a számunkra.
Kiemelném még legnehezebb
ellenfelünket, a lovásziakat,
akiket nem sikerült megver-
nünk (oda-vissza ikszeltünk
velük), így elõttük is megemel-
jük képzeletbeli kalapunkat.

dj
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A
akciós számlavezetési ajánlata részére!

Az új belépõ és a jelenlegi tagjainak,

a Hitelszövetkezet a jegyzéstõl számított 2 évig átvállalja

a
és 1 évig

a

A részletekrõl érdeklõdjön honlapunkon (www.szih.hu) vagy fiókjainkban:

Széchenyi István Hitelszövetkezet

20.000 Ft egyösszegû részjegy
lejegyzése esetén

számlavezetési díjat

bankkártya díjat

magánszemélyek

AKCIÓ

Az akciós ajánlat 2012. június 15-tõl visszavonásig érvényes.

Zalaegerszegi Fiók
Keszthelyi Fiók
Zalaszentgróti Fiók
Nagykanizsai Fiók

Budapesti Fiók
Sopronkövesdi Fiók

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 62-64. Tel.: 92/511-004

8360 Keszthely, Kossuth L. út 62. Tel.: 83/510-556

8790 Zalaszentgrót, Nefelejcs út 1. Tel.: 83/560-115

8800 Nagykanizsa, Király út 39. Tel.: 93/326-588

8960 Lenti, Kossuth L. út 6. Tel.: 92/351-676

1075 Budapest VII. ker. Madách út 1. Tel.: 1/343-0970

9483 Sopronkövesd, Kossuth L. út 100. Tel.: 99/363-018

Lenti Fiók

HIRDETÉSÉT feladhatja
a Lenti és Vidéke havilapban.

Telefon:(92) 596-936;
Fax:(92) 596-937;

E-mail:zalataj@zelkanet.hu

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Prog-
ram Innovatív, kísérleti foglalkoztatási program felhívás ke-
retében támogatásban részesült (TÁMOP-1.4.3-10/2-2F-2011-
0011) a

(Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és
Szakiskola és a „Cseszt Regélõ” Térségfejlesztési Közhasznú
Nonprofit Kft.) a modellprogram kere-
tében új lehetõséget biztosítanak álláskeresõk számára kép-
zésbe és foglalkoztatásba kerülésre.

A programba kerüléshez,
kerül megszervezésre. A tréning várható

idõpontja 2012. július-szeptember között kerül megszerve-
zésre, idõtartama 5 nap (5 x 6 óra = 30 óra). A képzés kereté-
ben a résztvevõk útiköltség térítésben (ha nem Lenti lakhe-
lyüek) és képzési támogatásban részesülnek. A képzési tá-
mogatás napi 3000 Ft, ami a képzés teljesítése után kerül
fizetésre.

A programban, is
megvalósul. A projektben résztvevõk 4 szakmában tanulnak
7-9 hónapon át (15 fõ/képzés); lemezlakatos (1000 óra),
növényházi és szabadföldi dísznövény-kertész (1000 óra),
erdõmûvelõ (800 óra), hulladéktelep-kezelõ (800 óra). Ezen
képzés az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképzés.

A képzések kezdési idõpontjai: – 2012. szeptember 03., a
lemezlakatos és a növényházi és szabadföldi dísznövény-
kertész; – 2012. október 01., erdõmûvelõ és a hulladéktelep-
kezelõ szakképzés.

képzés ideje alatt uta-
zási költségtérítés és munkaruha is megilleti a résztvevõket.

A szakmai képzést
Õk a legjobban teljesítõk (szakmánként 5-5 fõ)

akik további munkatapasztalatot szerezhetnek.

képzés ideje alatt utazási költségtérítés is megilleti a
résztvevõket.

Jelentkezés és információ a programról:
8960 Lenti, Petõfi S. u. 32. Telefon: 92/551-874
mestersegektere@lentiterseg.hu
Ügyfélfogadás: hétfõ 8.00 - 12.00 óra,
csütörtök 8.00 - 12.00 óra és 13.00 - 15.00 óra között.

„Lenti Városüzemeltetõ” Nonprofit Kft. és kon-
zorciumi partnerei

„Mesterségek Tere”

120 fõ részére ráhangoló-
motiváló tréning

60 fõ képzési programba vonása

A képzések idõtartama alatt a részt-
vevõk havi szintû támogatást kapnak, amelynek ösz-
szege bruttó 78 000 Ft, valamint a

6 hónapos foglalkoztatás követi, 20
fõ részére.

A foglalkoz-
tatás idõtartamára tervezett bér, bruttó 95 000 Ft, vala-
mint a

„Lenti Városüzemeltetõ” Nonprofit
Korlátolt Felelõsségû Társaság
Székhely, posta cím:
Lenti Petõfi u. 4.
Iroda cime: Lenti Petõfi u. 32.

TÁMOP-1.4.3-10/2-2F-2011-0011
Mesterségek Tere Innovatív foglalkoztatási program

Délnyugat-Magyarországon a
munkahely-teremtés érdekében

„Mesterségek Tere” Lentiben
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A több
vállalkozással is jó kapcsolatot
ápol, ennek köszönhetõen jelen-
tõs támogatáshoz jutottak idén.

– Nagy segítség volt az
egyesület életében az új sport-
törvényben lehetõségként meg-
adott társasági adó. Megköszö-
nöm a támogatást a polgár-

lenti sportegyesület

Helyi vállalkozók támogatása a Lenti TE számára

mesternek, akivel felkerestük a
környékbeli és helyi vállalko-
zókat, hogy ezzel a támogatá-
si lehetõséggel élve segítsék
együttesünket. Az elmúlt húsz
évben ilyent nem kaptunk. A
támogatók között volt az Ujj
Trans Kft., a Leko Kft., a Höldl
Beton Kft., a Lan-Tel-Ker Kft., a

Kovács Festék Kft., a Forest
Parragi és Társa Kft., az Every
Bead Bt., Eur Kft. Lovászi, Oil-
tech Kft., Sasi-Benz Bt., a lenti
Hulladékkezelõ Kft., az Info-
media 2000 Bt., az Agrotrack
Kft., és a Mozaik Alkagép Kft.

– Jelentõs támogatónk még
a Nova Bútor Kft., akivel a
támogatásuk elnyerése után is
igen jó kapcsolatot ápolunk.
Nemrég a LTE pályáján tartot-
ták meg egyik céges rendez-
vényüket.

A Nova Bútor Kft. hagyo-
mányõrzõ céllal rendezett
sportnapot a LTE sporttele-
pén, melynek vendége a válla-
lat egyik horvátországi beszál-
lító cége, az Elektromechanika

D.O.O. volt. A csáktornyai vál-
lalat két éve szállít bútorvasala-
tokat Novára, a közös munkán
kívül is igen jó kapcsolat köti
össze a két céget. A közös fo-
cimeccs ötlete a horvátoktól
indult, tavaly a bútorgyár lab-
darúgó csapata utazott hozzá-
juk, míg idén õk viszonozták a
meghívást, ápolva a jó vi-
szonyt. A kellemes hangulatú
délutánon a novai együttes
visszavágott a tavalyi veresé-
gért hazai pályán, az est pedig
zenés vendéglátással ért véget
– tájékoztatta lapunkat

a Nova Bútor Kft.
beszerzõje, a horvát vállalat
kapcsolattartója.

Pinte-
rics Ferenc

(k)

A horvát és a novai cég csapata a közös képen. Középen
Josip Zebec, az Elektromechanika ügyvezetõje és Jürgen
Steiner, a Nova Bútor Kft. termelésvezetõje az ajándék emlék-
tárggyal.

Stílusosan a
irodaépületének kiállítótermé-
ben állította ki a környezeté-
ben élõ érdekesebb alakú fá-
kat, erdõrészleteket ábrázoló
fotóit fotós, a

gyógypedagógu-
sa. A tárlatot , a

termé-
szetõre nyitotta meg.

– Fákat nem könnyû fotóz-
ni, nehéz visszaadni különle-
gességüket, de ezek megmu-
tatják õket valóságos állapotuk-
ban. A fák, az erdõk sokat je-
lentenek a közösségnek, már a
korai idõkben élelmet, meg-
élhetést, bútort és munkát is
biztosítottak. Zalában kevés a
védett erdõ, ezért is fontos a
feladatunk, nekünk természet-
õröknek, hogy óvjuk a fákat.

Németh-Fa Kft.

Kovács Zoltán
Móricz-iskola

Lelkes András
Balaton Felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóságának

Kovács Zoltán fotói nem
elõször kerültek már a nyilvá-
nosság elé, hiszen több mint
négy évtizede fotóz és örökíti
meg a Kerka patak völgyének
természeti kincseit.

– Az fogott meg a fákban,
illetve kezdtem el fotózni és
ezeket összegyûjteni, hogy más-
más idõszakban láttam õket és
figyelemmel kísértem, hogy a
mindenkori idõjáráshoz ho-
gyan alkalmazkodnak, hogyan
biztosítják fennmaradásukat.
Sétáim során láttam mennyire
szépek, ahogy változnak –
mondta Kovács Zoltán.

A fotók a Kerka mentén,
Máhomfán és a Sárberki tónál
készültek, ahova diákjait is
gyakran elviszi a pedagógus,
hogy megnézzék az idõ múlását.

kt

„Az idõ szobrai”

Négy évtizede fotózza a természet kincseit.

Kerka Komposzt

5.500 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.

H
ungarikum

H
ungarikum

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
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Nemeskéri kántortanító
édesapjáról emlékezik meg

nemrég megjelent
könyvében. A evan-
gélikus kántortanító életét áb-
rázoló kötetrõl
nyugalmazott tanár beszélt. A
kötetet , a

mutatták meg.
– A kötet elsõsorban talán a

családot érinti, de úgy látom,
hogy más pedagógusoknak is
érdekes lehet, akik a múlt
század pedagógusainak életére
kíváncsiak. Szüleim pedagógu-
sok voltak, így ezt az idõszakot
végigéltem én is. Kísérteties a
hasonlóság a kötettel. Két rész-
re lehet bontani az akkori taní-
tók életét, a második világhá-
ború elõttire és az azt követõ
évekre. A háború elõtt a kötet
fõszereplõje is egy igen tisztelt
személy volt a falujában, nagy
szeretet vette körül és õ is ko-
moly elhivatottsággal állt a
munkához. A háború után a

Tóth Csaba
Tóth Ernõ

Balás Endre

Lentiben városi
könyvtárban

Életmûvet mutat be a kötet
hivatásszeretet maradt volna
és az emberek részérõl is a
megtisztelés, ám az állam
részérõl annyi változás történt,
hogy szinte csodálkozni lehet,
hogy nem rokkant meg ez az
ember. Kántorként és tanító-
ként is dolgozott és 1948-ban
eltiltották az orgonálástól,
majd templomba sem járhatott
és fokozatosan kiszorították
errõl a helyrõl, ami rosszul
esett neki. A könyvben sok a
korhû forrás, ezekben ol-
vasható több igazgató által
írt jellemzés is, ami mutatja
a társadalmi megbecsülését.
Ezekben lekicsinylõ stílusban
írnak arról, milyen szegényes a
világuk ezeknek az embe-
reknek.

A kötetben sok családi fotó
és hivatalos irat szerepel, ám
emellett olvasmányos és érde-
mes a dokumentumokat is ta-
nulmányozni.

(k)

Balás Endre, Tóth Csaba és a szerzõ unokája. A bemutatót
Német Józsefné igazgató nyitotta meg.

Az idei tavaszi
vizsgaidõszakban kez-
dõdtek el a felújí-
tási munkák

, a

.
A részletekrõl

, az in-
tézmény gyakorlati
oktatás vezetõje tá-
jékoztatta lapunkat.

– A festõ tanu-
lók kezdték a mun-
kákat az alsó folyo-
sók kifestésével. A

Lenti-
ben Lámfalussy
Sándor Szakközép-
és Szakiskolában

Sab-
ján Sándor

Felújítás a Lámfalussy-iskolában

diákok azokat a munkákat is itt
végezték el, amik a gyakorlati
vizsgájuk része volt. Ez mellett
a tanmûhelyben is számadást
adtak tudásukról. Ezt követõen
a nyári gyakorlat alatt a tanu-
lókkal oldjuk meg a felújítás
többi részét is. Nyílászárókat
cseréltünk, ezeket be is épí-
tették, jelenleg a finomítások
folynak, ezután az alsó szintre
kerül sor. Bízunk benne, hogy
az ablakcsere után javul a
folyosón a hõmérséklet, me-
legebb lesz az intézményben
és így próbálunk takarékos-
kodni a fûtéssel. Tavaly sike-
rült a tantermeken is nyílászá-
rót cserélni, télen már jelentõs
változást tapasztaltunk. A fo-
lyosókon a régi beépített szek-
rények helyett nyitott beülõk
lesznek. Egy ilyenen két, há-
rom diák fér el, szünetekben,
lyukas órákon igénybe tudják

ezeket venni. A folyosó teljes
felújításához hozzá tartozik a
járólapozás is. A 13. évfolya-
mon négy festõ tanuló vett
részt a munkában, valamint a
nyári gyakorlaton szintén négy
kõmûves és öt festõ dolgozott.
Emellett van egy külsõ felnõtt
képzésünk roma kisebbség
számára, mely egy pályázat
keretében valósul meg. Õk is
itt sajátították el a gyakorlati
technikákat. A felújítás mellett
a Kolping Gondozási Központ
számára is készítettek bútor-
asztalos tanulóink egy fa ki-
ülõt, ez tetõ alá került, majd az
oda vezetõ járdát is megönt-
jük, ha az idõjárás engedi. A
gondozási központtal jó a kap-
csolata az intézménynek, diák-
jaink többször segített és mû-
sort is adtak különbözõ ün-
nepeken az idõseknek.

kt

A Lámfalussy-iskola diákjai kiülõt készítet-
tek a gondozási központ lakóinak.

A
június 15.-iki ülésén döntöt-
tek a kitüntetõ címek és díjak
adományozásáról. Lapunk meg-
jelenési körzetében a követke-
zõk részesültek elismerésben:

Egészségügyért díj:
lenti orvos.

Zala Megyei Közgyûlés

dr. Hu-
zián Ida

Zalai Civil Társadalom-
ért és Nemzetiségekért díj:

Zala Turizmusáért díj:

„Fehér Bottal a Kerka Men-
tén” Látásfogyatékosok Egye-
sülete.

Gosztola Gyöngye Étterem és
Wellness Hotel.

Megyei elismerés
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Kivonat a „Tenkevölgye” Természetvédõ és
Sporthorgász Egyesület 2011.

évi Közhasznúsági jelentésébõl

Pénzkészlet 2011 elején: 1.583.849 Ft volt.
Bevételek alakulása:

- Tagdíjbevételek: 2.528.500 Ft
- Megváltási díjak: 58.000 Ft
- Kamatbevételek: 898 Ft
- Pályázati bevétel: 163.300 Ft
- Állami jegyek bevétele: 176.000 Ft
- Vállalkozási bevételek: 1.955.200 Ft - 596.200 Ft

Harcsából

Összesen: 4.899.898 Ft

Kiadások alakulása:
- Hal beszerzése 3.480.650 Ft
ebbõl harcsa 337.500 Ft

- Állami jegyek kiadásai: 176.000 Ft
- Postaköltségek: 10.265 Ft
- Számlaköltségek: 26.826 Ft
- Irodaszer, nyomtatvány: 80.365 Ft
- Költségtérítések: 57.720 Ft
- Gyógyszer beszerzés: 7.760 Ft
- Bérleti díjak: 101.900 Ft
- Megbízási díj: 102.140 Ft
- Internet elõfizetés: 71.550 Ft
- Pályázatírási díjak: 115.000 Ft
- Járulékok: 53.000 Ft
- Versenydíjak: 31.870 Ft
- Étkeztetés: 90.250 Ft
- Egyéb kiadások (benzin, mészhidrát táp,

alkatrészek, csapdák, javítás, koszorú 138.395 Ft

Összesen: 4.589.841 Ft
Pénzmaradvány: 1.893.906 Ft

- Jutalékok: 18.000 Ft

- Szemétszállítás: 46.150 Ft

Horváth László polgármester

Ferenczi Róbert alpolgármester

Vatali Ferenc

Drávecz Gyula

Héra József

Vatali Ferenc

Drávecz Gyula

Héra József

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

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

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

2012. július 9-én (hétfõn) 15.00 - 16.00 óráig,

2012. július 19-én (csütörtökön) 16.00-17.00 óráig

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

2012. július 9-én (hétfõn) 18.00-19.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében

2012. július 19-én (csütörtökön) 17.30-18.30 óráig a
mumori kultúrházban

fogadják az érintett városrész lakóit.

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozóterem

,

Települési képviselõk fogadóórái:

Városrészekben tartandó fogadóórák:

Fogadóórák

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Lenti és Vidéke

Lenti sikernek is
örülhettek a kosara-
sok, hiszen a

já-
tékosa,
lett a Zalaegerszegi
Városi Kosárlabda
Bajnokság legered-
ményesebb játékosa,
míg az együttes a
nyolcadik helyen vég-
zett a tizennégy csa-
patos mezõnyben.

A Lenti KK már
második éve indult a
zalaegerszegi bajnok-
ságban, a tavalyi be-
mutatkozás után idén
az alapszakaszban a
negyedik helyen vég-
zett az együttes. A
rájátszás mérkõzései
soros végjátékban
dõltek el és néhány
pontos vereséggel vég-
zõdtek, így nem si-
került dobogós he-

Lenti

Kosárlabda Klub

Verein Ádám

Befejezõdött a kosaras bajnokság

lyen végezni. A legjobb négy
között a tavalyi bajnok-
tól kapott ki a LKK és a vég-
sõ sorrendben nyolcadik lett
a csapat a megyeszékhelyi
együttesek között. A bajnok-
ságot a
nyerte.

A lenti kosarasok az idei
szezonban támogatást kaptak
a ,

Zalaegerszegi KK II.

Civil Kurázsi Alapítványtól

biztosítva a nevezési díjat, hi-
szen tavaly még önköltségen
indultak. A zalaegerszegi váro-
si bajnokság mezõnye is erõsö-
dött az elmúlt idényhez ké-
pest, a korábbi tizenegy he-
lyett már tizennégy együttes
nevezett, a mérkõzések közül
több is színvonalas és izgalmas
küzdelmet hozott.

kt

A képen balról jobbra álló sor: Verein
Ádám, Komáromi Gábor, Pintér Attila,
Molnár Tamás, alsó sor, guggolnak:
Makár Barnabás, Horváth Attila, Berke
Tamás, Fehér Tamás. A képrõl hiányzik:
Borsos Bertalan, Fehér József, Hojer
László.

Véget ért a megyei labda-
rúgó bajnokság. A a
megyei elsõ osztályban teljesí-
tették a szezon elején kitû-
zött célokat. A felnõtt együttes
az ötödik helyen végzett, míg
az ifjúságiak elnyerték az
aranyérmet.

– 2011-ben alakult újjá a
Lenti TE vezetése. Egy év el-
teltével elmondhatjuk, hogy si-
keres volt. Partnerek voltak a
játékosok, a TE edzõi, vezetõi
és a szurkolók is – fogalmazott

, a LTE elnöke. –
Az ifik elsõk lettek, a felnõtt
csapat ötödik, ami ezzel a
fiatal gárdával jó eredmény. A
serdülõk a harmadik helyen
végeztek, az U-15 és az U-13-as
csapatunk pedig az NB II kö-
zépmezõnyében végzett. A ki-
sebbek pedig sikeres tornákon

lentiek

Fehér Rudolf

Aranyérmes az ifjúsági csapat
vettek részt. A jövõ év még
képlékeny, elõtte vagyunk az
átigazolási idõszaknak, szeret-
nénk továbbra is saját nevelésû
játékosokat az együttesben
látni.

Az utánpótlás-nevelés Len-
tiben minden korosztályban
megoldott, a labdarúgás most
is népszerû. Kiemelkedõen
teljesített az idei szezonban a
LTE ifi csapata. A jó ered-
ményrõl edzõt
kérdeztük.

– Minden az elvégzett
munkán múlik, hogy hisznek-e
a játékosok abban, hogy az
meghozza gyümölcsét. Az elsõ
hely kétéves ciklus eredmé-
nye, akkor kezdtük el a közös
munkát. Közben történtek vál-
tozások, idõsebbek elmentek,
fiatalok jöttek. A fiúk menta-

Kovács Béla

litása, gondolkodása nagyon
pozitív, különösebb motiváció
nélkül is dolgoztak a sikerért.
Kicsit a lelküket is kell ápolni
közben, még nem felnõttek,
de nem is gyerekek. Sok az
elszívó hatás, nem kell velük
szemben olyan kemény han-
got megütni, mint egy felnõtt
csapatnál, de ezzel a társa-
sággal semmi probléma nem is
volt. A bajnokságban öt-hat
olyan csapat van, akik komo-
lyan veszik az utánpótlás ne-
velést, velük nagy meccseket
játszottunk, idén egyértelmû
sikerrel.

A jövõ évvel kapcsolatosan
az edzõ elmondta, a jelenlegi
csapatból egy-két játékos ma-
gasabb osztályban is szerep-
hez juthat, hat-nyolc labdarú-
gó pedig nevelõ egyesületét
erõsítheti a továbbiakban.

A felnõtt csapat edzõje,
is elégedett

csapata teljesítményével.
– A bajnokság kezdetén a

második-ötödik helyet céloz-
tuk meg és utóbbit sikerült
megszerezni. Sajnos elõre lép-
ni nem tudtunk. Ennek egyik

Hermán István

oka, hogy fiatal együttesünk
nem tudott folyamatosan jó
teljesítményt nyújtani, illetve
sérülések is nehezítették a
játékot és becsúszott néhány
vereség, például a Miklósfa és
az Egervár ellen. A legeredmé-
nyesebb góllövõ Völgyi Márk
lett 18 góllal, jól szerepelt
Pozsgai Norbert is, tíz gólt
szerzett, Sebõk József pedig
hatot. Év közben is igazoltunk,
hárman, Hóbor Gergõ, Balogh
Tibor és Tóth Bence távoztak,
érkezett Sebõk József, illetve
iskolai elfoglaltsága miatt Ko-
sár Lajos a ifi csapatban ját-
szott. Lentiben hagyomány,
hogy a legjobbakat kitüntet-
jük. A felnõtteknél az õszi
idényben a legjobbnak Kosár
Lajost választották, tavasszal
Papp Lászlót, az egész idényt
nézve pedig Balla Ádám nyúj-
totta a legjobb teljesítményt.
Jövõre a cél, hogy a dobogón
végezzünk, ehhez a játékosál-
lomány adott, valamint néhány
posztot megerõsítünk és így
reális célunk lesz erre –
mondta az edzõ.

K.T.

Az aranyérmes ifjúsági együttes.
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Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

4-8 személy részére

Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó

Nyaraljon Vonyarcon!

Érdeklõdni: 30/642-0330

Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 7 - 17

szombat 7-12

Rendkívüli BAUMIT hõszigetelõ akció!

Listaár az összes hõszigetelõ anyagból!!!-20%


