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Kiránduláshoz, iskolába…

Õszi Puma, Nike hátizsák akció!
Csak 2012.szeptember 25-tõl

2012.október 25-ig,
csak a készlet erejéig…

30%-ot visszaadunk
minden PUMA, NIKE hátizsák vásárlásakor,

vásárlási utalvány formájában.

A vásárlási utalvány a bolt teljes árukészletébõl levásárolható.

Az akció részleteit a 10. oldalon találja!

Több mint ezer, és
diák részvételével ren-

dezték meg az elsõ

, melynek az Arany János-

szlovén
magyar

Lentiben
Kerka-Mura Ifjúsági Találko-
zót

„Az ifjúságért, az ifjúsággal…”
iskola és a város több intézmé-
nye adott helyet.

A találkozó a Szlovénia-Ma-
gyarország Határon Átnyúló
Együttmûködési Programban

támogatott „Kézfogás a Ma-
gyar-Szlovén határon innen és
túl” címû (röviden Oral Histo-
ry) projekt keretében jött lét-

re. A program célja, hogy a két
ország diákjai megismerjék egy-
más kultúráját, képet kapjanak

Kövér László is szólt a fiatalokhoz.
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(Folytatás az 1. oldalról)

„Az ifjúságért, az ifjúsággal…”
a határtérség történelmérõl, az
itt élõk szokásairól, értékeikrõl.
Az együttmûködést az unió mint-
egy 133 ezer euróval támogatja.

A megnyitón részt vett
, az országgyûlés el-

nöke és , a szlo-
vén parlament alelnöke is.

A magyar parlament elnö-
ke köszöntõjében arról be-
szélt, az ehhez hasonló ren-
dezvények egész Európa javát
szolgálják. Emellett kiemelte,
azok lehetnek igazi szövetsége-
seink az unióban, akik legkö-
zelebb élnek hozzánk.

Az egész napos program
délelõtt szakmai konferenciá-

Kö-
vér László

Romana Tomc

val vette kezdetét.
Lenti polgármestere a

határokon átnyúló oktatási
kapcsolatokról, ,
a projektben vezetõ partner-
ként részt vevõ Lámfalussy
Sándor Szakközép- és Szakis-
kola igazgatója a Kézfogás pro-
jektrõl beszélt. A szlovének
képviselõi közül

, a Magyar Nemzeti Önkor-
mányzati Közösség Tanácsá-
nak elnöke a határ menti kö-
zös, illetve külön utakról, majd

, a lendvai Magyar
Nemzetiségi Mûvelõdési Inté-
zet igazgatója a határ menti
kulturális együttmûködésrõl
tartott elõadást.

Horváth
László,

Tótiván Endre

Halász Al-
bert

Kepe Lili

A nap további részében a
diákoké lett a fõszerep. A „Já-
ték határok nélkül!” elnevezé-
sû vetélkedõn különbözõ sport-
feladatokban mérték össze tu-
dásukat. A könnyûzenei „Ki
Mit Tud”-on amatõr együttesek
és szólisták mutatták be reper-
toárjukat. Néptáncosok talál-
koztak és adtak mûsort a nép-
táncantológián, valamint a ha-
tár két oldaláról érkezõ szín-
játszó körök is bemutatkoztak.

Az összefogás jelképeként
minden résztvevõ diák elhe-

lyezte kéznyomát és aláírását a
konferencián díszletként szol-
gáló kartonlapokon, ezzel is
megmutatva, hogy a találkozó
az ifjúságért, az ifjúsággal kö-
zösen valósul meg.

A több mint kétéves prog-
ram során a találkozó mellett
már megvalósult a XX. századi
történelmi hagyatékok digita-
lizálása, megjelent egy kiad-
vány hasonló témában, vala-
mint egy album is fotókkal és
dokumentumokkal.

kt

A két ország fiataljainak emlékezetes találkozója volt.

A
ren-

dezvénysorozat második nap-
ján a rendezvénytéren várták
az érdeklõdõket a szervezõk.

A rendezvénytér adott ott-
hont a 24 város ízei fõzõ-
versenynek, a címben is utalva
arra a projektre, mely 24, ma-
gyar, osztrák és szlovén váro-
sok közremûködésével valósul
meg. Népes csapat gyûlt össze
a bográcsok mellett, az elõze-
tes nevezések alapján huszon-

City Cooperation Õszi
Fesztivál Határok Nélkül

Fesztivál határok nélkül

egy csoport jelentkezett a fõzõ-
versenyre, melyek közül a leg-
finomabb ételt a
csapatának sikerült elkészítenie.

Délelõtt a Lenti TE sport-
pályája adott helyet a II. Gyer-
kõc labdarúgó tornának, ahol
az U-10-es korosztály focistái
mérték össze tudásukat. Gólzá-
poros mérkõzéseken végül a
lentiek a második helyen vé-
geztek és a hazaiak közül ke-
rült ki a torna legeredménye-
sebb játékosa is.

Móricz-iskola

A hivatalos program nem
sokkal ebéd után kezdõdött a

köz-
remûködésével, majd

polgármester nyi-
totta meg a rendezvényt. Be-
szédében megemlékezett a
szüretrõl, az õszi betakarí-
tásról és az ehhez kapcsolódó
évszázados hagyományokról,
majd kitért a városközpont
újjáépítésére is.

– Ma már finisbe fordult ez
a 830 millió forintos beru-
házás, melynek fontos közös-
ségi helye a rendezvénytér,
melyet egy másik rendezvény
alkalmával már felavattunk. A
belsõépítészeti munkálatokat
tekintve az utolsó simításokat
végzik. Elkészült már a szek-
cionálható konferencia terem,
üvegtetõt kapott az aula, meg-
érkeztek a bútorok a könyvtár-
ba, a színházterem nézõterén a
következõ napokban vala-
mennyi szék a helyére kerül. A
Kossuth út felõli oldalon meg-
kezdõdött a térburkolás alapo-
zása és a vendéglátó egységek
teraszainak burkolása is. Ha
elkészül az új városközpont,
csak rajtunk múlik, hogy so-
káig büszkék lehetünk-e rá,

Kanizsai Fúvószenekar
Hor-

váth László

megmarad-e olyan szépnek,
mint átadáskor.

Délután több program kö-
zül is választhattak a látogatók.
A gyerekeket népi játszótér és
játszóház várta, majd a meg-
nyitó után kezdetét vette a kul-
turális mûsor, ahol magyar,
szlovén és horvát mûvészeti
csoportok mutatkoztak be.
Emellett kiállítás nyílt vadász-
trófeákból, valamint

fotós Hegyhátak fabo-
ronás pincei címmel megren-
dezett kiállítását is megtekint-
hették, míg az õszi hangulatot
szintén a fotós varázsolta a tér-
re diaporáma bemutatójával.

Este a könnyûzene vette át
a fõszerepet a színpadon. A
fesztivál vendége volt két tele-
víziós tehetségkutató mûsor
résztvevõje is.
harmónika játékával szórakoz-
tatta a vendégeket,

pedig ismert slágere-
ket énekelt. Az programot a

együttes másfél órás
koncertje zárta.

Vasárnap, a zárónapon ter-
mészetváró gyalogtúra várta a
túrázás szerelmeseit, ami egé-
szen a lendvai borvidékig ve-
zetett, míg a sportpályán a

ren-
dezett nyílt napot és bemuta-
tót az érdeklõdõknek.

Kovács
Zoltán

Szabó Ádám

Szakos
Andrea

United

Négy Kos Íjász Egyesület

K.T.

A Kerka Táncegyüttes összevont csoportja a színpadon.

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán

Fotó: Sári Zoltán
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Ajtó - Ablak
Redõnyök

+36-30/9489-626

Ács - Tetõfedõ
Bádogozással

+36-30/943-7038

Az elmúlt évekhez hason-
lóan

tartotta ünnepi
közgyûlését szeptember 8-án a

.
, a
elnöke beszé-

dében megemlékezett a megye
nagyjáról, az épületet tervezõ

, akinek
munkásságát két éve díszpol-
gári címmel ismerték el. „Csak
a munka fejti ki, csak az tartja
fel a testnek és léleknek erejét,
csak munka tesz hasznossá
magunk és polgártársainkra
nézve” – idézett a haza bölcsé-

Zalaváron, a Milleniumi
Emlékmûben

Zala Megyei Önkormányzat
Manninger Jenõ Zala Me-
gyei Közgyûlés

Makovecz Imrérõl

Elismerték munkájukat
tõl, , akinek
szavait útmutatásul állította a
jelenlévõk elé. Beszédében ki-
emelte az önkormányzatok
fontosságát, amelyeknek az
aprófalvas Zalában az átalakult
állami és közigazgatási rend-
szerben is mindenütt van lét-
jogosultsága. A járások kisebb
városai központilag erõsödhet-
nek, a központosítás célja,
hogy az ügyintézés közelebb,
„járásnyira” kerüljön az embe-
rekhez. A megyei önkormány-
zat szerepe megváltozott, in-
tézményátadások történtek, de
a kisebb hivatal pénzügyi tar-

Deák Ferenctõl

tozások nélkül és a megye éle-
tét továbbra is befolyásolva
mûködik tovább. Manninger
Jenõ szólt a megyei gazdaság-
fejlesztés feladatairól.

A közgyûlés elnöke átadta a
munkájukban, hivatásukban
kiemelkedõt nyújtók elismeré-
sét. Idén fog-
orvos, hosszútávfutó kapta a

ki-
tüntetõ címet, aki kitartásával,
elkötelezettségével, hosszútáv-
futásban elért hazai és nem-
zetközi szintû kimagasló ered-
ményeivel, valamint a sportág-
ban végzett kiváló teljesítmé-
nyével járult hozzá a megye jó
hírének növeléséhez.

Lapunk megjelenési körze-
tében kitüntetést kapott:

dr. Lubics Szilvia

Zala Megye Díszpolgára

Zala Megye Egészségügyért
Díj: , a lenti dr.
Hetés Ferenc Szakorvosi Ren-
delõintézet tüdõgyógyász fõ-
orvosa

Zala Turizmusáért Díj:

Zalai Civil Társadalomért és
Nemzetiségekért Díj:

A díj átadására 2012. október
15-én, a zalaegerszegi Fehér-
bot Világnapi Ünnepségen ke-
rül sor.

A kitüntetettek teljes név-
sora olvasható honlapunkon –
www.zalatajkiado.hu – az „El-
ismerték munkájukat” címmel
szereplõ cikkünkben.

dr. Huzián Ida

Gosz-
tola Gyöngye Étterem és Well-
ness Hotel

„Fehér
Bottal a Kerka Mentén” a lenti
Látásfogyatékosok Egyesülete.

A

található a HM
Hadtörténeti Inté-
zet és Múzeum
által ajándékozott
állandó kiállítás
„A magyar Magi-
not” címmel.

polgár-
mester a kiállítás-
sal kapcsolatban
elmondta: 2011.
õszén kezdõdtek
a múlt katonai

pákai mû-
velõdési házban

Lu-
kács Tibor

Látható a „magyar Maginot”

örökségének felújítási munká-
latai. Akkor a Páka környékén
lévõ bunkerrendszer került fel-
újítására. A „Pákai Erõdpark” azó-
ta is vonzó a turisták számára.

– A két turisztikai látvá-
nyosság folytatásaként az ön-
kormányzat sikeres pályázatá-
nak köszönhetõen a korábbi
projektet tovább tudtuk foly-
tatni, melynek keretében a
mûvelõdési ház részleges fel-
újítása hamarosan a végéhez
közeledik (képünkön). A pá-

lyázat során megújult a vi-
zesblokk, a kiállító helyiségek
új burkolatot kaptak, büfé
kialakítására is sor került és
nem utolsósorban a bunkertu-
rizmussal összefüggõ kiállítási
anyaggal bõvült a már meg-
lévõ tárlat. A községünkbe lá-
togatókat pedig információs
táblák segítik majd a látnivalók
közötti eligazodásban – rész-
letezte turistacsalogató beru-
házásaikat Lukács Tibor.

dj

Az idei kitüntetettek a közgyûlés elnökével.

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig! Honla-
punkon friss hírekkel, háttérinformációkkal, egy-egy érdekes
témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
k ö z é l e t i h a v i l a p XIV. évfolyam 2012. július
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KEDVEZÕBB ÁRAK!
ALACSONYABB ÓRASZÁMOK!

Megjelent az új OKJ,
képzéseinket még a régi feltételekkel indítjuk!

Nyilvántartási szám: 20-0212-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
MSZ EN ISO 9001:2001

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Tel/Fax: 92/ 510-159, Mobil: 30/588 1069, 30/ 477 6070,
E-mail: titzala@t-online.hu • Honlap: www.titzala.hu

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület

tanfolyamokat indít és szervez
a megye városaiban.

Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,
Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ
Tûzvédelmi szakvizsgát

Szeptember 7-én a és
a összehangolt akcióban rajtaütött
egy éjszakai báron, mely során bizonyítási eszközöket,
valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket fog-
laltak le, a clubot üzemeltetõ házaspárt, valamint a pultban
dolgozó férfit a rendõrség õrizetbe vette.

A mindenre kiterjedõ nyomozás során beszerzett adatok
alapján a night clubot üzemeltetõ Vas megyei házaspár tavaly
bérelte ki az épületet. Az üzletmenet fellendítése, az extra-
profit megszerzése érdekében konzumhölgyeket toborzott
fõleg apróhirdetések, illetve ismerõsi körében. A munkára je-
lentkezõ hölgyekkel szabályos munkaszerzõdést kötött, alkal-
mazásukat az illetékes hatósághoz bejelentette, a közterheket
is viselte utánuk. A nyomozás kiderítette, hogy konzumáláson
túl feladatkörükbe tartozott az arra igényt tartó vendégek
szexuális kiszolgálása is. A konzumlányok italozás során be-
szélgetéssel, erotikus tánccal szórakoztatták a vendégeket,
mely során kínálták magukat. Köztük és a vendégek közötti
extra szolgáltatás közvetítõje, felügyelõje a mindenkori pultos
volt. A vendég a pultosnál elõre kifizette a kért szolgáltatás
árát, melynek a lányok az épület emeleti részében elhe-
lyezkedõ szobákban tettek eleget.

Az üzemeltetõn és a feleségén kívül a pultos, hat konzum-
lány és kilenc vendég tartózkodott a clubban a késõ esti órák-
ban. A rendõrség bûncselekmény elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt helyszíni szemlét tartott, mely során a
több, a bûncselekményhez köthetõ tárgyi bizonyítási eszközt -
feljegyzéseket, a konzumhölgyek tevékenységének nyilván-
tartását, használt óvszereket –, illetve a bárpultban szamuráj-
kardot, baseball-ütõt foglaltak le.

Az emeleten lévõ szobákban a rendõrök tetten értek egy
konzumhölgyet, aki éppen szexuális szolgáltatást nyújtott egy
vendégnek. A konzumhölgyek szobáiban tartott szemle során
további tárgyi bizonyítási eszközöket – fõleg bontatlan és
használt óvszerek, szexuális segédeszközök – foglaltak le.

A rendõrség az eljárás során beszerzett személyi és tárgyi
bizonyítékok alapján a klub két üzemeltetõjét és a pultos fér-
fit õrizetbe vette és kezdeményezte elõzetes letartóztatásukat.
A bíróság ezzel egyetértett, azonban a gyanúsítottak elõéle-
tére tekintettel elegendõnek találta a két üzemeltetõ házi õri-
zetének és a pultos lakhelyelhagyási tilalmának elrendelését.

Az ügyben a Lenti Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya
bordélyház fenntartásával elkövetett üzletszerû kéjelgés
elõsegítése miatt indított büntetõeljárást.

Forrás:

Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság
Lenti Rendõrkapitányság

rédicsi

Zala Megyei Rendõr-kapitányság

Rajtaütés a bordélyházban
Zenés programnak

adott helyet
az új ,
mely a felújítás alatt
álló mûvelõdési köz-
pont út
felõli oldalán kapott
helyet. A

szintén a város-
központ rehabilitációs
projekt keretében ren-
dezték meg.

A délután kezdõdõ

Lentiben
rendezvénytér

Deák Ferenc

Tér-Zene Fesz-
tivált

Felavatták a rendezvényteret

és a késõ esti órákba nyúló
program során több, különbö-
zõ stílusú zenét játszó együttes
szórakoztatta a közönséget.

A helyi, környékbeli ismert
zenekarok közül fellépett a
lenti valamint a

zenekar, amelyek
már több helyi rendezvényen
is megmutatták magukat idén
nyáron. Az est vendége volt a
tavaly alakult
zenekar, szimfónikus betétek-

Éjszakai Járat,
Kocsmazaj

Tales of Evening

kel dúsított metal zenét hoztak
a közönségnek. Mellettük a za-
laegerszegi

könnyedebb stílus-
sal célozta meg és hívta tánc-
ba a hallgatóságot. A zene-
karok mellett az est fõproduk-
cióját a kõszegi
dobos csapata adta elõ, tag-
jai látványos dobjátékukkal
egyedülálló mûsort hoztak el
Lentibe.

Bõgõmasina (ké-
pünkön)

Ataru Taiko

kt

A szüreti munkák mel-
lett több rendezvényen is
részt vettek a

tagjai. Augusz-
tusban Lendván a Bog-
rácsfest elnevezésû fõzõ-
versenyen szerepeltek
négy fõs csapatukkal, ki-
lencvenegy nevezõ kö-
zött. Étküket a zsûri ok-
levéllel díjazta.

Emellett nemrég tar-

lenti Kert-
barát Kör

Fõzõverseny és hegyközségek találkozója

tották a Kerka és Mura menti
Hegyközségek Találkozóját. Itt
a résztvevõ kertbarátok elláto-
gattak a dobri hegyre

pincéjébe, a vörcsöki
Lógár

Zoltán

hegyen cserép-
gyártó látta vendégül az egye-
sület tagjait, majd Csörnyeföl-
dön , a hegyköz-
ség elnökénél zárult a találkozó.

Bedõ Sándor

Simon Zoltán

A lenti Kertbarát Kör Egyesület tag-
jai a fõzõversenyen
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Természetfotó kiállítással vet-
te kezdetét az

elne-
vezésû háromnapos program-
sorozat. A galé-
riájában négy fotós,

és képeit tekint-
hették meg. A fotók szûkebb kör-
nyezetünkben, Lentiben és a kör-
nyékbeli településeken készültek.

– 2009-ben a város har-
minc éves évfordulójára ké-

Lentiben Õszi
Fesztivál határok nélkül

Németh-Fa Kft.
Kovács Zol-

tán, Gazdag Róbert, Goór Zsolt
Lelkes András

Természetrõl képekben

szítettük el az elsõ kö-
zös kiállításunkat. Ak-
kor hoztuk létre azt a
fotós közösséget, mely
fotóklubként mûködik.
Azóta eltelt három év és
úgy határoztunk, hogy
összegyûjtöttünk már
annyi képet, amibõl tu-
dunk egy újabb csopor-
tos kiállítást rendezni –
mondta Kovács Zoltán.
– Az õszi fesztivál

idõpontja pedig megfelelõ,
hiszen kezdõdik a kiállítások
idõszaka. Minket, a klub tagjait
is a természetfotózás hozott
össze, mindannyian úgy érezzük,
hogy a világ egyik legszebb he-
lyén élnünk itt Lentiben és kör-
nyékén, amit sokáig szeretnénk
megörökíteni és ezen keresz-
tül bemutatni az embereknek.

A kiállítás október 28-ig lá-
togatható.

kt

Három év után újra kiállítottak.

A alapította

és a
szervezésében „Talál-

kozás a Mária-fánál körzeti
zarándoklatot, fõzõversenyt és
családi napot szerveztek a kö-
zelmúltban

. településré-
szi képviselõ a programmal
kapcsolatban elmondta: re-
ményeik szerint minden kor-
osztályt megszólít, a gyerekek-
nek ugráló vár, arcfestés, a
nagyobbaknak kulturális mû-

Petõ Jánosné
„Szent Katalin” Kolping Csa-
lád városrészi önkor-
mányzat

Lentiszombathe-
lyen Gáspár Lívia

Zarándoklat és családi nap

sor, a felnõtteknek fõzõver-
seny és a hagyományos Mária-
fa ünnep szolgálja a kikap-
csolódást, találkozást, szellemi
elmélyülést. , a
Nyugat-Magyarországi Körzeti
Kolping Szövetség titkára ér-

Kondrik István

deklõdésünkre szerveze-
tük céljait vázolta fel:

– Elsõsorban a csalá-
dokat szólítjuk meg prog-
ramjainkkal, a katolikus
egyház keretein belül mû-
ködünk, 150 éves múl-
tunk van. Négy alapel-
vünk útján munkálko-
dunk, a „Légy hû és te-
vékeny keresztény, légy
hû családapa, családanya,
légy példamutató a tár-
sadalomban és légy an-
nak aktív tagja” kitételek
a mérvadóak számunkra.

A fõzõversenyre 12
(többek között szombat-
helyi, körmendi, veszp-
rémi, alsópáhoki, várpa-
lotai, lentiszombathelyi)
csapat nevezett, melyet a
Lenti Kolping Gondozási
Központ II. számú (Cseszt-
regi Kolping Otthon) csa-
pata nyert meg.

A délutáni programok a
Mária-fához vezetõ zarándok-
lattal kezdõdtek, majd ünnepi
szentmisével folytatódtak, me-
lyet lenti káp-
lán celebrált. Megható szavak-
kal köszöntötte a megjelente-
ket esperes,
aki súlyos betegsége ellenére
is részt vett az eseményen.

Mûsort adott a résztvevõk-
nek a „Szent Katalin Kolping
Család” tagsága, majd „szere-
tetvendégség” keretében kö-
zös ünnepi vacsorát fogyasz-

Németh Csaba

Kondákor Gyula

tottak el a vendégek és a falu
lakosai. Az est a

vidám mûsorával,
majd zenés szórakozással zá-
rult zenész
közremûködésével.

Rédicsi
Asszonykör

Csondor József

dj

A családokat szólítják meg programjaikkal.



6 2012. szeptemberLenti és Vidéke

Kedves Olvasóink!
Pár hónapos nyári szünet után 6. és 7. oldalunkon ismét a

lenti Városi Mûvelõdési Központ „Körhinta - Ifjúsági közös-
ségfejlesztés a Lenti Kistérségben” címû projektjével ismer-
kedhetnek meg hírek, képek, beszámolók formájában.

Emlékeztetõ a folyamatosan mûködõ programokról:
A „Lentifi” Ifjúsági Információs Pont (Deák Ferenc u.7.) to-

vábbra is várja a fiatalokat hétköznap délutánonként, ahol
csocsózhatnak, biliárdozhatnak, közel 20-féle újságot bön-
gészhetnek, netezhetnek stb.

Jogi, lelki problémáikkal felkereshetik az ügyvéd, illetve
mentálhigiénés szakember tanácsadókat, ha pedig bizonyta-
lanok a pályaválasztást illetõen vagy önéletrajzuk megírásához
segítségre van szükségük, a pályaorientációs és munkaerõ-
piaci tanácsadók állnak rendelkezésükre.

Kérdéseiket a fenti témákban a www.lentifi.hu honlap
virtuális tanácsadás menüpontjában is feltehetik.

Szeptemberben újra indultak a sportfoglalkozások. Hétfõn-
ként 18.00 órától a Vörösmarty iskolában foci, keddenként
18.00 órától a Móricz iskolában aerobik várja a mozogni vágyókat.

Természetesen a szolgáltatások továbbra is ingyenesen
vehetõk igénybe.

A www.lentifi.hu honlapon naprakészen tájékozódhatnak
a projekt aktuális programjairól, és más hasznosságokat is
találhatnak az érdeklõdõk.

Sobri Jóska Kaland- és Él-
ménypark

10 fõs ifjúsági klubunk ja-
nuártól mûködik. A tagok szo-
ciális és gyermekjóléti nehéz-
ségekkel küzdõ fiatalok, akik
számára az együtt töltött dél-
utánok élményt, hasznos és
örömteli órákat jelentenek. A
rendszeres találkozások bizto-
sítják egymás megismerését,
az egymásra figyelés képessé-
gének kialakulását, valamint az
önérvényesítés gyakorlását is.

A csoport számára kitûnõ
lehetõség, ajándék volt, hogy
rész vehettünk a Körhinta

Országjáró kirándulások

A Sobri Jóska Kalandpark.

program
kislõdi Sobri Jóska él-

ményparkba

többi csoportjával
együtt a

szervezett egész
napos kiránduláson. Mivel fia-
taljaink zöme anyagi és egyéb
okok miatt nem, vagy csak rit-
kán tud részt venni hasonló
programokon, nagy izgalom és
türelmetlen várakozás elõzte
meg az utazást.

Az élménypark? Egy csoda,
igazi élõ „paradicsom”. A szá-
mos játék, ügyességi, bátorsági
feladatok garmada varázsol-
ta el a fiatalokat. A hófánk-
pálya, lovaglás, tutajozás, szá-
raz- és vízi-csúszdák, íjazás,
fürdõzés csak néhány helyszín

a biztonságos mélységû tó
körül.

Jó volt látni, hogy a gyere-
kek rácsodálkoznak egy-egy
dologra, majd bátorságukat
összeszedve boldog részeseivé
válnak a játékoknak. Örültek
sikereiknek, „dagadozott” az
önértékelésük, nõtt az önbizal-
muk. Arcukon látszott a bol-
dogság és az önfeledt öröm ér-
zése. A buszon hazafelé elõ-
kerültek a nap legjobb, legiz-
galmasabb történései, a finom
ebéd, a jó, és közvetlen beszél-
getések élményei.

Köszönöm a mûvelõdési
háznak a kiváló szervezést, a
fiataloknak a sok mosolygós
arcot, a felszabadult jókedvet!

csoportvezetõ

Nekem és élménypszicholó-
gia csoportom tagjainak is fel-
csillant a szemünk, amikor azt
a hírt kaptuk, hogy augusztus
10-én megyünk

Bujdosóné Bagó Judit

Szentendrére

Szentendre

egynapos kirándulásra a
szervezésében.

A várva-várt napon fél 8-kor
gördült ki Lentibõl a buszunk
csaknem 50 általános- és kö-
zépiskolás diákkal, 5 csoport-
vezetõ kíséretében. Elsõ meg-
állónk a szabad-
strandon volt, ahol pár órát töl-
töttünk ismerkedéssel, napo-
zással, játékkal, fürdéssel. Az
idõ hamar elrepült, indulni
kellett, több gyerek bánatára.
A buszból rácsodálkoztunk
csodálatos fõvárosunk Duna-
partjára, izgatottan, irigykedve

Kör-
hinta projekt

balatonlellei

bámultuk a Sziget-fesztiválra
érkezõ tarka embertömeget,
hallgattuk Ica néni szentend-
rei ismertetõjét, majd begör-
dültünk Szentendrére. A város
szépsége, a hangulatos macs-
kaköves utcák, a finom vonalú
barokk templomtornyok, a
szorosan összesimuló belváro-
si apró házak, ajándékboltok,
galériák, éttermek és kávézók
mindenkit elvarázsoltak. Fi-
nom ebédünk után a város jel-
képét, a Blagovesztenszka szerb
görögkeleti templomot néztük
meg, majd szabadprogramban
fedezhettük fel e kisváros rej-
tett zugait, a Duna-partot, a si-
kátorokat, a kilátót. A nap
fénypontjaként egy fergeteges
komédián nevettünk nagyokat.
A Szentendrei Teátrum és
Nyár programsorozat kereté-
ben bemutatott Mert a mamá-
nak így jó címû elõadás felejt-
hetetlen estét szerzett gyere-
keknek, felnõtteknek egyaránt.

A kirándulás várakozáson
felüli élményt nyújtott: a Bala-
tonon a 3 röpke óra ellenére

mindenki azt érezhette, hogy
nyaral; a buszon ismeretlen
fiatalokból barátok lettek; né-
hány órára bepillantást nyer-
tünk Magyarország egyik ék-
szerdobozának kulturális éle-
tébe; testközelbõl csodálhat-
tuk meg az Új Színház parádés
szereposztású elõadását; tartal-
mas, vidám napot tölthettünk
el egy nagyon kellemes társaság-
ban. Reméljük, lesz még hason-
ló kirándulásra alkalom… Mert
a fiataloknak így (lenne) jó…

csoportvezetõ
Kovácsné Papp Renáta

A szentendrei kiránduláson.
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Ezúttal , a

tanulójának írá-
sát ajánljuk olvasóink fi-
gyelmébe.

Kedvenc idõtöltésem a
természetjárás. Sétálni erdõ-
kön, mezõkön, szántófölde-
ken, felülni egy lesre, és on-
nan figyelni a tájat, s közben
madárcsicsergést hallgatni...
Ez mind olyan meghitt és iz-
galmas.

Mégis az a legjobb, amikor
sötétedés elõtt kicsivel kime-
gyünk egy vadlesre, és csön-
desen várunk. Csodálatos ér-
zés ott fent ülni, hallgatni a
tücsköket, mintha szabadtéri
koncertet adnának az erdõ

Peszleg Ádám
Vörösmarty Mihály Általá-
nos Iskola

Kedvenc idõtöltésem

állatainak. Hozzájuk csatlako-
zik néhány, még füttyös ked-
vû madár, ám ezek – csakúgy,
mint társaik – kis idõ múlva
elhalkulnak, és immár csak a
tücsköket hallani.

Távolban az õzek ugatás-
szerû riasztása hallatszik. Fél-
nek. A hátunk mögött hir-
telen megreccsen valami. Hiá-
ba nézünk arra, a hang ki-
bocsátóját rejti már a bokor.

Azt az izgalmat, amikor
hosszú várakozás után kilép
elénk a vad, csak az tudja, aki
látott már természetes kör-
nyezetben vadonélõ állatot.
Mindig lenyûgöz engem a vad
szépsége, szelídsége, de ott
rejtõzik benne a nyers erõ és
a bátorság is. Nagyon szép
látvány, ahogy legel, turkál,
néha felemeli a fejét, fülel, be-

leszagol a levegõbe, hogy meg-
bizonyosodjon róla, nincs-e a
közelben veszély. Ilyenkor ar-
ra gondolok, ezekért a pil-
lanatokért érdemes volt ki-
jönni...

Még ezek után is – bár-
milyen hihetetlen – a hazaút
még izgalmasabb, veszélye-
sebb. Nemcsak a vaddisznók-
tól kell félni – amik csak ak-
kor támadnak, ha veszélyben
érzik magukat –, hanem az
orvvadászoktól is.

Egy-egy ágroppanásra, fur-
csa neszre még sokáig em-
lékszünk, és próbáljuk kita-
lálni, hogy „csupán” egy vad-
disznótól, vagy embertõl jött-
e a rémisztõ hang...

Bármilyen félelmetes is a
visszaút, felidézve nagyokat
nevetünk a történteken...

Ismerjük meg õket!

Elõször nyílt lehetõség a
Lenti Mûvelõdési Központ
Körhinta - Ifjúsági Közösség-
fejlesztés a Lenti Kistérségben
TÁMOP-os sikeres pályázata
révén kortársképzõ tábor meg-
tartására középiskolás diákok
számára a közelmúltban.

„Kortárshatás”… sokáig íz-
lelgettem ezt szót bûnmeg-

Kortársképzõsökkel a bûnmegelõzésért

elõzési munkám kezdetekor,
késõbb pedig magam is meg-
tapasztaltam a rendhagyó osz-
tályfõnöki órákon, mennyit se-
gített egy-egy fiatal helyeslõ
felszólalása az elõadásaim al-
kalmával, a téma mélyebb
megértésében. Tájékoztatói-
mat sokszor színesítettem a
gyermeknevelés kapcsán, a

konfliktus helyzetek és azok
megoldásai részletezésekor sa-
ját, családi példákkal, (kaptam
is érte lányaimtól, ugyanis az
interneten aztán az üzenõ fa-
lon többször is kifejezték saj-
nálatukat a szigorúságom miatt
irányukba a hallgatóim) me-
lyeknél mindig számíthattam a
tanulók legnagyobb figyelmé-
re. Azonban egymásra, társaik
véleményére tapasztalatom sze-
rint még többen figyeltek, de
jó lenne ezt a kortárshatást a
bûnmegelõzés szolgálatába ál-
lítani!... fogalmaztam meg jó
párszor.

A tábor szervezése aztán
nem kis erõfeszítést igényelt,
hihetetlennek tûnik, de az In-
ternet, mobiltelefon világában
a fiatalokkal való kommuni-
káció, kapcsolatfelvétel, üze-
netátadás jelentette a legna-
gyobb gondot. Persze, mert va-
lóban profik az elõbb említett
„Netvilág” használatában, de
csak addig a határig, ami ér-
dekli õket! Végül minden si-
került, a húsz fõs tábor ön-
kéntes lakói aztán sok-sok té-
mában (bûnmegelõzés, áldo-
zattá válás, Btk. ismeretek,

drog, alkohol-fogyasztás, do-
hányzás káros hatásai) kap-
tak ismereteket, valamint be-
tekinthettek a védõnõi szol-
gálat, rendõrség, katasztró-
favédelem, mentõszolgálat
munkájába is. Gyorsan eljöt-
tek a táborzárás pillanatai, de
tudtam, ez a búcsú már a
következõ találkozásunkat ké-
szíti elõ, ahol már együtt
dolgozhatok a kortárssegí-
tõimmel!

táborvezetõ
Dányi József

Kortársképzõsök „munka” közben, ismerkedés a szombathelyi
kortársképzõsökkel.

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 három napos
(napi öt órás)

álláskeresõ
csoportmunkára

kerül sor.

A program pontos
idõpontjáról plakátokon és
a www.lentifi.hu honlapon

adunk tájékoztatást!

októberben

Jelentkezés
személyesen a
Lentifi Ifjúsági

Információs Pont
irodájában

(Lenti, Deák. F. u. 7. ),
telefonon

(06-92/551-019),
e-mailben

(info@lentifi.hu).

Jelentkezési határidõ:
2012. október 15.

Program
álláskeresõk

számára!
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– A szüreti programok
életének legfontosabb

eseményei közé tartoznak, a
szüreti felvonulás feleleveníté-
sével egy régi hagyomány õr-
zését, ápolását értük el, emelte
ki beszélgetésünk elején

polgármester. – A
legfontosabb eleme a mai nap-
nak a szüreti felvonulásunk,
amelyet három éve indítottunk
újra, nagyon népszerû lett ez a
program, amely a falubeliek
örömére még egy kis mulat-
sággal is zárul.

Ré-
dics

Stok-
ker Sándor

Szüreti kavalkád Rédicsen
– Kiegészítõ elemek is ta-

lálhatók a programban!
– Európai uniós pályázati

forrásból sikerült megerõsíte-
ni a rendezvény anyagi hátte-
rét, így termékbemutatóra, a
kiskertekben megtermelt zöld-
ség-gyümölcs és késztermé-
kek, méz, bor, dióolaj, lekvár
bemutatóra is sor kerül. Mind-
ezt nemzetközi szinten tesz-
szük, hiszen muravidéki, dob-
ronaki barátaink is itt vannak.
Három elõadás is kíséri a ki-
állítást, a kiskerti gazdálkodás-

sal, a turisztikával és a borral
kapcsolatban.

A szakmai elõadók között
volt kertész-
mérnök is, aki humorérzéké-
rõl is tanúbizonyságot tett:

– Egy rendkívüli feladatot
kaptam a mai alkalommal, so-
kan majd meg is botránkoz-
nak, hogy ennyi szõlõvel, bor-
ral kapcsolatos elõadásom
után „zöldségeket” fogok be-
szélni. Inasként valamikor
zöldségtermesztési szakon „sza-
badultam” Szombathelyen és
otthon azóta is mûveljük ezt a
szép ágazatot. Elõadásom il-

dr. Pálfi Dénes

lusztrálására hoztam is papri-
kát, hagymát és brokkolit. A
mondandóm is errõl szól
majd, miszerint a megváltozott
éghajlati körülmények között a
befektetett munka és költség
hogyan térülhet meg a leg-
nagyobb biztonsággal a fajták,
a fény-hõ-tápanyag és vízigény
tükrében, különös tekintettel
azokra a fajtákra, amelyekbõl
saját magunk tudunk magot
szedni.

A további elõadók sorát
és

dobronaki borász alkotta.
Nógrádi László Hancsik Jó-
zsef

dj

A szakmai elõadások megnyitóját Stokker Sándor tartotta.

Horváth László polgármester

Ferenczi Róbert alpolgármester

Árkovicsné Pezzetta Claudia

Vatali Ferenc

Drávecz Gyula

Gáspár Lívia

Dr. Fekete Zoltán

Héra József

Vatali Ferenc

Drávecz Gyula

Gáspár Lívia

Gáspár Lívia

Héra József

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

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

2012. október 3-án (szerdán) 9.00-10.00 óráig,

2012. október 3-án (szerdán) 16.00-17.00 óráig,

2012. október 4-én (csütörtökön) 10.00-11.00 óráig,

2012. október 9-én (kedden) 13.00-14.00 óráig,

2012. október 9-én (kedden) 15.00-16.00 óráig,

2012. október 15-én (hétfõn) 16.00-17.00 óráig
fogadóórát tartanak.

2012. október 3-án (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,

2012. október 8-án (hétfõn) 17.00-18.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében

2012. október 9-én (kedden) 14.00-15.00 óráig a
máhomfai kultúrházban,

2012. október 9-én (kedden) 15.00-16.00 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban,

2012. október 15-én (hétfõn) 17.00-18.00 óráig a
mumori kultúrházban

fogadják az érintett városrész lakóit.

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozóterem

,

Települési képviselõk fogadóórái:

Városrészekben tartandó fogadóórák:

Fogadóórák

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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- Szakács
- Pincér

- Vendéglátó eladó
- Élelmiszer- és vegyi áru eladó

- Kereskedõ boltvezetõ

Õsszel induló kedvezményes
tanfolyamok a KISOSZ-nál:

Érdeklõdni: KISOSZ Zalaegerszeg, Eötvös u. 22.

Ny.sz.:20-0229-05
Tel.: 92/313-465, e-mail: zala@kisosz.t-online.hu

Díszpolgári cím a negyven év gyógyító munkáért

Dr. Ruzsa Gyõzõ a Díszpolgári címet igaz-
gató oklevéllel és Horváth Ottó polgármes-
ter által csontból faragott ajándéktárggyal.

Dr. Ruzsa Gyõzõ

Za-
labaksa önkormányzatától

–

Horváth Ottó,

– Gondolom ez a munka
sem új ön számára?

nyugal-
mazott háziorvossal beszélge-
tünk abból az apropóból, hogy
a közelmúltban a faluban el-
töltött 40 éves szolgálatáért
díszpolgári címet kapott

.
Templomunk építésének

huszadik évfordulója tisztele-
tére rendezett ünnepségen ve-
hette át a háziorvosunk a ran-
gos kitüntetését – mondta

Zalabaksa pol-
gármestere.

Dr. Ruzsa Gyõzõ 2008 de-
cemberében a napi gyakorla-
tot jelentõ családorvosi mun-
kától ugyan visszavonult, de a
lenti orvosi ügyeletet még vál-
lalta, sõt másik szakterületét,
az üzemorvoslást vállalkozás-
ban még ma is ellátja.

– A rendszerváltás után lett
tulajdonképpen elismerve az
üzemorvosi munka. Természe-
tesen a tsz-ek, erdõgazdaságok

idejében is végeztünk ilyen fel-
adatokat.

– Sok-sok örömmel és bol-
dogsággal töltött el ez a negy-
ven év. 1969 tavaszán, Veszp-
rém megyébõl jöttem, koráb-
ban a kórházi gyakorlatomat
töltöttem a megyeszékhelyen,
majd a Devecser melletti Ker-
tán lettem körzeti orvos. Csa-
ládot alapítottam, megnõsül-
tem és a megnövekedett igény-
nek megfelelõen pályáztam
meg a körzeti orvosi állást.
Talán még háromezernél is
több ember élt a körzetben és
akkor még „huszonnégy óráz-
tunk”, ami azt jelentette, hogy
mindig a lakosság rendelke-
zésére kellett állnia egy or-
vosnak.

– Körzeti orvosnak ké-
szültem már az egyetemi

– Hogyan tekint vissza ar-
ra a négy évtizedre, amit Za-
labasán töltött?

– Hitvallása az orvoslás
terén?

éveim alatt is. A
falusi orvos mun-
kája a csecsemõ-
gondozástól a leg-
idõsebb korosztály
gyógyításáig ter-
jed, ami gyönyörû
feladat. A legfonto-
sabbnak az õszin-
teséget tartottam a
munkámban, ezt el-
vártam a beteg ré-
szérõl is, s magam
is mindig betartot-
tam a szavamat.

– A megbecsü-
lést mindig is érez-
tem a lakosság ré-
szérõl, talán ebben
az is szerepet ját-
szott, hogy munká-

– Sugárzik ön-
bõl a megelége-
dettség, a fiatalos
lendület. „Melles-
leg” nagy megbe-
csülésnek örvend…

mat szolgálatnak
tekintettem. Egy-
formán gyógyítot-
tam a tanács- és
tsz-elnököt, a párt-
titkárt és az „egy-
szerû” embert. Sze-
retném megköszön-
ni Horváth Ottó pol-
gármesternek, az ön-
kormányzatnak a ki-
tüntetõ címet, hogy
a naponta kimuta-
tott tisztelet és sze-
retet mellett így is
megköszönték negy-
venéves gyógyító
munkámat.

dj
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Ünnepelni gyûltek össze a
közelmúltban a

a
, a , a

, a tekések a
hazaiak két csapatával együtt.
Az esemény apropója, hogy
új borítást kapott a pálya-
test. A 4,5 millió forintos be-
ruházás átadási ünnepsé-
gén polgár-
mester köszöntötte a megje-
lenteket, majd avatóbeszédé-
ben elõször a lovászi teke-
sport létrejöttét és fejlõdését
idézte fel:

– A tekepálya létrejötte és
fejlõdése szorosan kapcsoló-
dik, és tulajdonképpen elvá-
laszthatatlan része a hazai
szénhidrogén-bányászat Lová-
szit érintõ kialakulásának, fej-
lõdésének és jelenkori vissza-
szorulásának. A lovászi teke-
pálya a Magyar-Amerikai Olaj-
ipari Részvénytársaság (MAORT)
mûködése alatt épült 1944-
ben, majd 1953-ban megala-
kult a teke szakosztály is. Kez-

lovászi Ságh
Pál Tekecsarnokba gellén-
házi reszneki bázake-
rettyei lenti

Léránt Ferenc

Tekepálya-avató Lovásziban
detben Zala, Somogy, Baranya
megye csapataival a területi
bajnokságban szerepeltek, il-
letve vállalati szinten eljutottak
a Dunántúl bányászcsapatai-
hoz is. Idõvel a csarnok ki-
csinek bizonyult és 1958-ban
bõvíteni kellett. Kétsávos pálya
épült Sebes András neves asz-
faltburkoló irányításával, és
sok-sok társadalmi munkával,
az olajos dolgozók részvételé-
vel. Az 1960-as évek második
felétõl tekéseink sikert sikerre
halmoztak, még az NB I. kapu-
jában is voltak. A pályát 1981-
ben az OKGT Nagykanizsai Bá-
nyászati Üzeme beruházása ré-
vén automatizálták, majd 1988-
ban a pálya mûanyag borítást
kapott. A tekézõk eredményei,
és utánpótlásnevelésük példa-
mutató volt a megyében, de
mondhatnám az egész ország-
ban. Csak néhány nevet emlí-
tek a teljesség igénye nélkül:
Sütõ László, Nagy László, Ságh
Pál, és a fiatalabb nemzedék:
Bali József, Hermán Tibor,

Szabó Krisztián, Bíró Attila
és még sorolhatnám hosszan
a sort.

A polgármester a továb-
biakban kifejtette: önkormány-
zatuk az egyesület jelzésére
felelõsségteljesen döntött – a
szinte mindennapos anyagi
nehézségek ellenére – a pálya
felújítása mellett, és reményét
fejezte ki, hogy a közelmúlt
eredményei egy felfelé ívelõ

sorozat részeként gazdagítják
tovább a település tekés múlt-
ját. Zárszavában Léránt Ferenc
köszönetet mondott

sporttársnak, aki az ada-
tokat a rendelkezésére bo-
csátotta.

A lovászi tekecsapat egyéb-
ként a 2012/13-as bajnokság-
ban 2 hazai és 2 idegenbeli
gyõzelemmel kezdett.

Német
Tibor

dj

A pályaavató pillanata.
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Lenti és Vidéke

pattanásos
hegek

öregedõ bõr festékfoltok
napfény
cellulit strák
hajhullás

bõrkinövések
helyi zsírfelesleg
festékes anyajegyek

videókamerás számítógépes

- bõr, mitesszerek,
- aknés és egyéb , keloid,
- az elváltozásai, ,
- okozta károsodások, elszarusodási zavarok,
- , terhességi, hízási ,
- ,
valamint a
- jóindulatú eltávolítását,
- csökkentését,
- és egyéb bõrelváltozások nagy nagyítású

rögzítését és nyomon követését.

Kedves betegeink!

HOMEO-DERM Bt., Lenti, Béke u. 35.

Érdeklõdni és idõpontot kérni
(www.borgyogyaszmost.hu)

vagy a -es telefonszámon lehet.

interneten

0630/391-5811

A következõ kezelésében elkezdtük a
alkalmazását

bõrproblémák
legmodernebb bõrgyógyászati eljárások

Lenti Város Önkormányzat képviselõ-testületének a kitün-
tetõ címek, valamint díjak alapításáról és adományozásáról,
továbbá a „Lenti Város Tiszteletbeli Polgára” cím ado-
mányozásáról szóló 27/2012. (III.29.) önkormányzati ren-
delettel módosított 23/2011. (VIII.31.) önkormányzati rende-
lete értelmében

- Lenti Város Díszpolgára Cím,
- Lenti Városért Díj,
- Lenti Város Egészségügyéért Díj,
- Lenti Város Ifjúsági Sportjáért Díj,
- Lenti Város Környezetvédelméért Díj,
- Lenti Város Közszolgálatáért Díj,
- Lenti Város Közmûvelõdéséért Díj,
- Lenti Város Oktatásáért Díj,
- Lenti Város Sportjáért Díj,
- Lenti Város Szociális Gondoskodásáért és Gyermekvédel-
méért Díj,

- Lenti Város Gazdaságáért Díj,
- Lenti Város Közösségi Életéért Díjakra
vonatkozó javaslatokat – részletes indoklással –

lehet megküldeni a polgármesterhez
címezve.

A kitüntetések adományozására javaslatot tehet: a képvi-
selõ-testület tagja, a bizottság tagja, bármely lenti állampolgár,
helyi szervezet, egyesület.

2012.
november 30. napjáig

HIRDETMÉNY
Lenti Város Kitüntetései

A közelmúltban
több szempontból is
érdekes futballran-
gadóra került sor
Lentiben. A

összecsa-
pás önmagában is
jeles sportesemény,
ám fut-
ballszurkoló és ren-
dezõségi tag számára
egyéb aktualitással is
bírt a találkozó:

– Csesztregen vé-
geztem az általános

Cseszt-
reg - Lenti

Fentõs Tibor

Emlékezetes kezdõrúgás

iskolát, itt ismerkedtem meg
a számomra legnagyszerûbb
sporttal, a labdarúgással. Hato-
dikos koromban küldött el
tanárom Szabó József igazgató
úr – látva jó gömbérzékemet –
az elsõ edzésre, majd bemutat-
kozó mérkõzésemen, melyet
Gellénháza ellen játszottunk,
5-4-re nyertünk – emlékezett
Fentõs Tibor – A mai találkozó
egyik érdekessége számomra
az, hogy annak idején a má-
sodik fordulóban a ZTE ellen
vívott Magyar Kupa mérkõzé-
sünkön szereztem életem elsõ
gólját, melyen kikaptunk 10-2-
re. A másik gólt a LTE jelenlegi
edzõje, Hermán István lõtte
csapatunkból. Elsõ edzõm
egyébként Pintér László, je-

lenlegi országgyûlési képvi-
selõnk volt.

– Az ifjúsági csapatnak let-
tem tagja, majd kapitánya
Csesztregen, késõbb a katona-
ság ideje alatt már edzettem is
az ificsapatot. Ma már lenti
lakosként minden hazai mecs-
csen ott vagyok, tavaly óta a
rendezõség tagjaként tevékeny-
kedem, és a mai mérkõzésen a
Csesztreghez kötõ klubhûség
okán és a LTE rendezõjeként
végeztem el a kezdõrúgást.

A fotónkon a kezdõrúgást
elvégzõ Fentõs Tibor mellett sze-
replõ góljával nyert
egyébként a Lenti TE 1-0-ra.

– Hogyan folytatódott ez a
pályafutás?

Sebõk József

dj

A Decathlon-Kupáért kiírt,
a megyeszékhelyen megtartott
sporteseménynek lenti részt-
vevõi és gyõztesei voltak. Az
összesen 421 regisztrált ver-
senyzõ mezõnyében

a lövészet nõi, míg
a felnõtt férfi

asztalitenisz kategóriájában lett
elsõ helyezett (képünkön).

– Öt próbalövésünk volt,
majd tíz célzott lövést lehetett
leadni – emlékezett a verseny
menetére Vörös Diána, aki a
Lenti Gönczi Ferenc Gimná-
zium kilencedikes diákja. –
Egyébként 44 versenyzõ volt a
lövészeten és egy kis szeren-
csével már a nõi kategóriába
regisztráltak. Így a felnõttek
között sikerült a 87 körös ered-
ményemmel az elsõ helyezés.

– A lenti Lámfalussy aszta-
litenisz csapata minden évben
„keresi” a rendezvényt, figyeli
az épp aktuális helyszínt és
folyamatosan részt veszünk a
megyei megmérettetésben –
veszi át a szót Frisch Zoltán.

– Hány fõvel indultak az
idén?

Vörös
Diána
Frisch Zoltán

Lenti sikerek

– Janich Francz, Varsányi
György és jómagam alkotta
csapatunknak nyolc mérkõ-
zést kellett játszani személyen-
ként, majd egyenes kiesésben
folytatódott az egyébként 22
fõs verseny. Végül a hat közé
került Franczi barátom és én,
valamint Gyuri is a legjobb 12
között volt. Ebben az erõs
mezõnyben sikerült aztán elér-
nem az elsõ helyezést.

(d)
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A felírt gyógykezelésekre jelentkezni:
vagy a

lehet.
a fedett fürdõ pénztáránál

0692/351-320 telefonszámon

Fáj a háta? Dereka?
Fájnak az ízületei?

Kezeltesse magát a lenti gyógyfürdõben!

Utaltassa be magát illetékes
reumatológus szakorvosához:
Dr. Hamadeh Fuad,
(Szakorvosi Rendelõintézet Lenti)!

www.lentifurdo.hu

AKCIÓS GYÓGYKÚRA AJÁNLATOK:
Aki legalább vesz igénybe, azok részére

biztosítunk!

napi 3 gyógykezelést
INGYENES MAGNETOTERÁPIÁS (Bremer 3000) KEZELÉST

5 napos kúra esetén - 2 fürdõbelépõt
10 napos kúra esetén - 4 fürdõbelépõt
15 napos kúra esetén - 6 fürdõbelépõt

kap ajándékba!

Aki legalább vesz igénybe,napi 4 gyógykezelést
az ingyenes magnetoterápiás kezelésen felül

Amit kínálunk:

gyógymasszázs, iszappakolás, víz alatti sugármasszázs,
medencefürdõ, vízi torna

(Az akció 2012. október 1. és december 20. között érvényes!)

A kezeléseket az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár is támogatja!

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 ÉS ADVENTI AJÁNLATAI

Keresse egynapos adventi programjainkat is!

RÓMA- ORVIETO - TIVOLI

PRÁGA GAZDAGON

VELENCE ÉS SZIGETEI:Murano-Burano-Torcello

A FELVIDÉK történelmi városai

PLITVICEI TAVAK

ADVENT PRÁGÁBAN

ADVENT ZAKOPANE-KRAKKÓBAN

VELENCEI KARNEVÁL

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

Okt. 3-7. 74.610Ft/fõ

Okt. 5-7. 35.910 Ft/fõ

Okt. 12-14. 38.610 Ft/fõ

Okt. 19-23. 49.050 Ft/fõ

Okt. 13. 6.900 Ft/fõ

Nov. 30 - Dec.2. 34.900 Ft/fõ

Dec. 7-9. 35.900 Ft/fõ

2013. Febr. 8-10. 32.900 Ft/fõ

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.

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.


