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Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 7-17

szombat 7-12

BÉCS KFT
8960 Lenti Kossuth L.113

Tel / FAX: +36 92 351 469

BÉCS PÉTER

Tel: +36 70 9777 127

Rendkívüli Sadolin és Dulux akció
júliusban az összes termékbõl

kedvezményt biztosítunk.
Ehhez csupán annyit kell tennie,hogy behozza

üzletünkbe a hirdetést.

12%

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!
Felnõtt belépõ: 2 000 Ft

Gyermek belépõ : 1 500 Ft
Családi belépõk:

(2 felnõtt + 2 gyerek): 6 200 Ft
(2 felnõtt + 3 gyerek): 6 800 Ft
(2 felnõtt + 4 gyerek): 7 500 Ft

(3-14 éves korig)

Hagyományos ünnepségen
az egészségügyben dolgozókat
köszöntötték a

alkal-
mából. Mint ilyenkor lenni
szokott, többen is elismerés-
ben részesültek áldozatos, ki-
emelkedõ munkájukért.

A település
és a

szervez-
te meg idén is a

, ahol
az önkormányzat egészségügyi
és szociális bizottságának tagja
köszöntötte az egészségügy-
ben és a szociális hálózatban
tevékenykedõ munkatársakat.

A képviselõ ünnepi beszé-
dét követõen kitüntetéseket
vehettek át színvonalas mun-

Lentiben Ma-
gyar Egészségügy Napja

önkormányza-
ta dr. Hetés Ferenc Szak-
orvosi Rendelõintézet

Semmelweis-
napot dr. Fekete Zoltán,

Elismerés a kiemelkedõ munkáért
Semmelweis-nap Lentiben

kájuk elismeréseként a Kol-
ping Gondozási Központ Lenti
és Kistérsége intézményébõl

gon-
dozónõ és
személyi segítõ. Kitüntették

a Bölcsõde Len-
ti dolgozóját,
mentõ-gépkocsi vezetõt,

a „Napsugár” Csa-
ládsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat családgondozóját, to-
vábbá asszisz-
tenst és la-
borasszisztenst, a dr. Hetés
Ferenc Szakorvosi Rendelõin-
tézetbõl.

Az elismeréseket
polgármester és

a Kolping Gondo-
zási Központ vezetõje adták át.

Némethné Farkas Andrea
Horváth Lászlóné

Pál Istvánnét,
Horváth Tibor

Cseke
Lászlónét,

Varga Gyuláné
Dornfeld Attiláné

Horváth
László Gás-
pár Lívia,

Állnak (balról jobbra): Cseke Lászlóné, Horváth Tibor, Gáspár
Lívia, Horváth László. Ülnek: Pál Istvánné, Horváth Lászlóné,
Dornfeld Attiláné, Némethné Farkas Andrea, Varga Gyuláné.

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán
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www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo;

furdo@lenti.hu; tel: 0670/704-4372

Családi játékos szabadidõs programok

a Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban
A következõ hétvégéken:

• július 12. - 13.

• augusztus 9. - 10.

• augusztus 23. - 24.

Szombaton 13.00 - 18.00 óráig:

• Vízi aerobik mindenkinek az élménymedencében

Strandröplabda torna kicsiknek, nagyoknak

(óránkénti kezdéssel)

•

Vasárnap 14.00 - 17.00 óráig:

• „Családi Villámtorna” játékos

(szülõ-gyermek) fociversenyek!

Július 5-én (szombaton) Keleti Harcmûvészetek bemutatója
a Szent György Energiaparkban!

(A programok rossz idõ esetén más idõpontban kerülnek megrendezésre.)

Szükség van hõsökre… –
hangzott

polgármester beszédé-
ben a helyi, hõs ellenállóknak
állított emlékmû avatásán.

alpolgár-
mester a következõképp idézte
fel az akkoriban történt ese-
ményeket:

Az országos Hõsök Napja
megemlékezések idõszakában
ki kell emelnünk, hogy falubeli
honfitársaink is hõstettet haj-
tottak végre, ha nem is tudták
akkor ezt…Gondoljunk csak
bele: csellel, bátorsággal meg-
szerezték a szedett-vedett dél-
szláv betolakodók géppus-

Léránt Ferenc, Lo-
vászi

Kondákor Gyõzõ

Emlékmû a falu hõseinek Lovásziban

káját, ami akkor, az I. világ-
háború idején a haditechnika
egyik csúcsának számított. Majd
a kápolna harangjának meg-
mentése következett, mely

életébe került. Nem vir-
tus, hanem egyszerû emberek
igazi hõstette volt mindez.

, a

elnöke a következõket emelte
ki a történeti háttérrõl és az
emlékmû felállításának körül-
ményeirõl:

– Lovásziba annak idején
szerbek és horvát szabadcsa-
patok törtek be, kialakítva egy
demarkációs vonalat, amely

Csóra
Ferenc

Jánosi Ferenc Kerka-
völgye Baráti Kör Egyesület

nagyban sértette a helyiek ér-
dekeit, hiszen nem volt lehe-
tõség a hegyre járni, a ma rom-
kápolnának nevezett épületet
látogatni. 1919-ben belövöl-
döztek, majd bevonultak a fa-
luba, bejelentve, hogy a határ
ezek után a Kerka-pataknál
lesz és Lovászi is a szerb-
horvát-szlovén királysághoz
tartozik ezek után. Termé-
szetesen konfliktusokhoz ve-
zetett mindez, mely végén egé-
szen Lendva határáig zavarták
õket a helyiek. Mindezzel csat-
lakozott településünk Balassa-

gyarmathoz

Kercaszomorhoz
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, amely a „Legbát-
rabb város”címet viseli, vagy a
Vas megyei ,
amely a „Legbátrabb község”
címet viseli. Ilyen elõzmények
után szerettünk volna egy
méltó emlékhelyet állítani hõ-
seinknek, amely most az uzsa-
bányai bányász cég önzetlen
támogatásával – ingyen bizto-
sították a gyönyörû emlék-
követ – és a helyi önkormány-
zat támogatásával került fel-
állításra ebben a nagyon szép
környezetben.

Jánosi Ferenc elnök is beszédet mondott a megemlékezésen.

Június elsõ vasárnapján
tartották a

városrészben a búcsút.
Délelõtt tábori misét celebrált

káplán az elsõ
világháborús emlékmûnél a
Nemzeti Összetartozás Napja

bárszentmihály-
fai

Németh Csaba

Megemlékezés a búcsú napján
és a Magyar Hõsök Emléknapja
alkalmából, megemlékezve a
trianoni évfordulóról.

Az emlékmûnél koszorút
helyeztek el
polgármester és a

tagjai.

Horváth László
képviselõ-

testület

Az emlékmûnél misét és megemlékezést tartottak a búcsú
napján.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A
által kiírt

Falumegújítás, falufejlesztés jog-
címen a

a tor-
maföldi kultúrház felújításra 25
millió forint támogatást nyert el.

polgármester a
következõ tájékoztatást adta a
beruházásokról:

– A támogatásból a kultúrház
teljes felújítása történik meg, a
tetõtõl a nyílászárók cseréjéig,
külsõ hõszigetelés, mozgáskor-
látozott vizesblokk, mozgáskor-
látozott parkoló stb. kialakítása,

Zala Zöld Szíve Vidék-
fejlesztési Egyesület

Tormaföldi Gyermek-
rehabilitációs Egyesület

Kondákor József

Fejlesztések Tormaföldén

és ezen felül önerõbõl az épület
fûtéskorszerûsítését végezzük el,
ami 4 millió forintba kerül.

– Igen, a másik beruházás ke-
retében az önkormányzati hiva-
tal (Közösségi Ház) teljes felújí-
tása folyik éppen. Itt is a tetõtõl
indultunk, a nyílászárók cseréje,
fûtéskorszerûsítés, belsõ burko-
latok, festés, szociális helyiség
felújítása, orvosi rendelõ és váró,
iroda, tárgyaló, teleház kialakí-
tása, illetve felújítása lesz elvé-
gezve. A hitelkonszolidációban
részt nem vett önkormányzatok
támogatására kaptunk 6,5 millió
forint összeget és ahhoz, hogy a
teljes felújítást elvégezhessük
1,5 millió forintot saját erõbõl
kellett biztosítani ehhez a fej-
lesztéshez az önkormányzatunk-
nak. Egyébként a munkálatok
teljes egészében július végéig
befejezõdnek – zárta tájékozta-
tóját Kondákor József.

– Két felújítási munkálatot
is említett!

dj

A közösségi ház felújítás közben.

Záró projektjéhez érkezett a
közelmúltban a

elnevezésû foglalkozás-
sorozat . A rendez-
vényen
projektvezetõt kérdeztük a meg-
fogalmazott és elért célokról:

– Az volt a célunk, hogy a Za-
labaksán és a környezõ települé-
seken élõ gyermekeknek szak-
szóval kifejezve a kreatív iparral

„Múltunkból a
jövõnk”

Zalabaksán
Drávecz Egyed Enikõ

Projektzárás Zalabaksán
kapcsolatos délutáni és hétvégi
foglalkozásokat tartsunk. Neve-
sítve, helyi ételek, házi sajt-túró
készítése, dramatikus játékok,
fotózási alapismeretek, textil- és
tojásmûvesség és citerajáték al-
kották a foglalkozásokat. A fel-
sorolásból is látszik, a kreativi-
táson, kézügyességen, azok fej-
lesztésén alapuló foglalkozá-
saink hosszú távú tudást, akár a
pályaválasztást elõsegítõ ismere-
teket nyújtottak.

A több mint száz helyi gyer-
mek részvételével zajló prog-
ramsorozat megvalósulását

polgármester így
méltatta:

– Nagy öröm volt számunk-
ra, hogy nyertünk a közel 30
milliós pályázaton, annál is
inkább, hiszen gyermekeink zö-
me más településekre jár isko-
lába, körjegyezõségünk falvai pe-
dig a közös, megtartó erejû
programok iránt kötelezték el
magukat. Ezeket az alapokat tud-

Hor-
váth Ottó

juk biztosítani a most befeje-
zõdõ és futó pályázataink meg-
valósításával, mint például a
Tanoda vagy az egészségmeg-
õrzés témáját feldolgozó prog-
ramjaink – mondta Horváth Ot-
tó, Zalabaksa polgármestere.

A projektzáró ünnepségen a
zalaegerszegi együt-
tes szórakoztatta a megjelente-
ket, majd a projektvezetõk osz-
tották meg tapasztalataikat a
résztvevõkkel.

Énekmondó

D.J.

Horváth Ottó.

Nagy érdeklõdés kísérte a programot.

HIRDETÉSÉT feladhatja a

havilapban.
Lenti és Vidéke

Hirde
ssen

nálu
nk !

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

E-mail:
zalataj@zelkanet.hu
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– Elnök úr, melyek a leg-
frissebb információk a me-
gyei tervezéssel kapcsolatban?

– Milyen fázisban tart Za-
la megyében e dokumentu-
mok készítése?

– A kormány 1334/2014.
(VI.6.) számú határozatával el-
fogadta az egyes operatív prog-
ramok tartalmát és továbbí-
totta végleges jóváhagyásra az
Európai Bizottsághoz, tehát az
uniós döntést követõen tekint-
hetõk véglegesnek az egyes
ágazati operatív programok.
Ugyanakkor azok jelenlegi tar-
talmának megfelelõen vala-
mennyi megyében párhuza-
mosan zajlik a területfejlesz-
tési dokumentumok készítése.

– A területfejlesztési kon-
cepció elfogadásáról már a ko-
rábbi beszélgetés során tájé-
koztattam az olvasókat. Jelen-
leg a következõ dokumentu-
mok tervezése, illetve elõkészí-
tése történik: Zala Megyei Te-
rületfejlesztési Program, Za-
la Megyei Gazdaságfejlesztési
Részprogram, Zala Megyei

Manninger Jenõvel, a Zala Megyei Közgyûlés elnökével beszélgettünk

Készül Zala megye 2014-2020-as idõszakra vonatkozó fejlesztési terve és programja

Ágazati Operatív Programok-
hoz kapcsolódó részdokumen-
tum, valamint a Járási Projekt-
csomagok kidolgozása.

– A megyei önkormányza-
tok a 2014-2020-as uniós költ-
ségvetési ciklus forrásainak
minél teljesebb körû elnyerése
érdekében készítik e dokumen-
tumokat, melyek társadalmasí-
tása a Zala Megyei Önkormány-
zat részérõl is ezekben a na-
pokban történik. A www.zala.hu
honlapon olvashatók a doku-
mentumok tervezetei, ame-
lyekkel kapcsolatban 2014.
augusztus 2-ig várjuk az észre-
vételeket.

– Amint a megyei önkor-
mányzat honlapján is látható, a
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programhoz (TOP)
kapcsolódóan készült el a Za-
la Megyei Gazdaságfejlesztési
Részprogram. Ezen dokumen-

– Ezen dokumentumok elké-
szítése kapcsán mit emelne ki?

– Az egyes ágazati operatív
programok közül melyiket tart-
ja kiemelkedõen fontosnak?

tumban szerepel a két megyei
jogú város vezérprojektjeivel
együtt a legfontosabb TOP-ból
finanszírozható fejlesztések le-
hetséges köre. Ezen projekt-
csomagok a következõk: zalai
integrált gazdaságfejlesztési-,
zalai turizmusfejlesztési-, zalai
alternatív hálózati gazdaságfej-
lesztési-, zalai foglalkoztatási
együttmûködési-, és zalai kö-
zösségerõsítõ projektcsomag.

– A közgyûlési tárgyalás
elsõ és legfontosabb feltétele,
hogy az Európai Bizottság által

– Mikor kerülhet a megyei
közgyûlés elé a területfejlesz-
tési programok végleges vál-
tozata?

kerüljön elfogadásra az ope-
ratív programok végleges vál-
tozata, hiszen a Zala Megyei
Önkormányzat a társadalma-
sítás folytatásának lezárását
szeptember elejére tervezi, így
akár még ebben az önkor-
mányzati ciklusban is elfogad-
ható lenne a megyei terület-
fejlesztési program. Az ÁROP
(ÁROP-1.2.11/A-2013 „Terület-
fejlesztési tevékenység támo-
gatása a konvergencia régiók-
ban lévõ megyei önkormány-
zatok számára”) pályázat alap-
ján ugyanis a területfejlesztési
dokumentumok elkészítésé-
nek határideje 2014. szeptem-
ber 30.

Manninger Jenõ – Még ebben az önkormányzati ciklusban el-
fogadható lenne a program.

Megszépült a
településrészben a ren-

dezvényeknek is otthont adó
mûvelõdési ház.
városrészi képviselõ arról tájé-
koztatta lapunkat, hogy az épü-
let alsó szintjén, az elõcsar-
nokban és a vizesblokkokban
is festési munkákat végeztek,
valamint kicserélték a sokat

lentikápol-
nai

Vatali Ferenc

Megújult a kultúrház
látott bejárati ajtót, aminek
üvegét már többször cserélni
kellett. A modern kialakítású
új ajtó a hõszigetelés és fûtés
szempontjából is fontos, gaz-
daságosabb.

A munkálatokat és a cserét
városrészi és a település felújí-
tásra elkülönített költségveté-
sébõl finanszírozták.

Vatali Ferenc képviselõ mutatja az új bejárati ajtót, amit kisebb
felújítás keretében cseréltek ki.

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

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

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról

100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény

Akció a
Sári Fotónál

Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117

E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com
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Immár harmadik alkalom-
mal rendezte meg a

regionális történelmi verse-
nyét, ahova az egész Dunán-
túlról várták a 4 fõs csapatok
jelentkezését.

– Idén rekordnevezés szü-
letett, mivel a megadott határ-
idõig 51 csapat jelezte, hogy
indulna a versenyünkön – árult

lovászi
Buda Ernõ Általános Iskola

Regionális történelem verseny Lovásziban
el további részleteket a ver-
senyrõl történe-
lemtanár, szervezõ. – A ver-
seny „A kétfejû sas hatalmá-
ban” címmel került megrende-
zésre, mely Magyarország tör-
ténetét fogta át 1703-1815 kö-
zött. Elõzetes feladatként két
írásbeli forduló volt, melyben
a történelmi tudást igénylõ
feladatok mellett a kreativitás

Csáki Lajos

is szerepet kapott, hiszen ver-
set kellett írni egy történelmi
személyrõl, újságcikket az óno-
di országgyûlésrõl és még
térképet is kellett rajzolniuk a
csapatoknak. Az írásbeli fordu-
ló után az elsõ tíz csapat került
az iskolánkban megrendezett
szóbeli döntõbe.

A csapatok itt többek kö-
zött szóbeli feladatokban (be-
mutatkozó vers, monda elõ-
adása, villámkérdések), illetve
számos írásbeli faladatban
(rejtvény, totó, vaktérkép,
képfelismerés stb.) mérték
össze tudásukat. A nap vé-
gére a következõ sorrend
alakult ki: 1. Nemesi testõrség

(Balatonalmádi) 284, 2, Pan-
nongyíkok (Érd) 268, 3. Fe-
kete sereg (Budapest) 253
pont.

Egyébként a lovászi iskola
csapata a Debrecenben meg-
tartott országos vetélkedõn
vett részt, melyrõl következõ
lapszámunkban számolunk be.
Az iskolavezetés nevében köz-
zétesszük a köszönetet a szín-
vonalas verseny lebonyolításá-
ban segítõ Klik Lenti tanke-
rületének, a Lovászi Általános
Iskola Gyermekeiért Alapít-
ványnak, Lovászi Község Ön-
kormányzatának és Önkiszol-
gáló Éttermének.
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A nyertes balatonalmádi Vörösberényi Általános Iskola tanulói,
balról hátul a házigazda iskola igazgatónõje, Cserti Anikó,
jobbról hátul Csáki Lajos tanár.

Horváth László polgármester,
Ferenczi Róbert alpolgármester

Drávecz Gyula

Héra József

Héra József

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

2014. július 2-án (szerdán) 8.00-9.00 óráig,

2014. július 7-én (hétfõn) 15.00-16.00 óráig
tartanak fogadóórát a

2014. július 7-én (hétfõn) 16.15- 17.15 óráig a
tart fogadóórát.

Lenti Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozótermében.

mumori kultúrházban

Városrészben tartandó fogadóóra:

Fogadóórák

A

megalakulását követõn
látja el az ügysegédi

feladatokat heti 2 alkalommal

Zala Megyei Kormány-
hivatal Lenti Járási Hivatala

Szép
Ilona

Kerkafalva, Alsószenterzsé-

bet, Szentgyörgyvölgy, Ne-
mesnép, Csesztreg

Csesztreg

tele-
püléseken, majd ez év tava-
szától átszervezés következ-
tében további 1 nappal
bõvülve vonatkozá-

sában. Az ügysegédet mun-
kájáról kérdeztük.

– Azokban a községek-
ben, ahol addig nem volt
ügyfélfogadás, a kezdeti idõ-
szakban kevés számú ügyfél
jelent meg, de hamar hozzá-
szoktak az emberek, hogy
jöhetnek hozzám mindenféle
államigazgatással kapcsolatos
ügyükkel, más hatóságok ál-
tal küldött leveleik értelme-
zésével. Feladatunk a segít-
ségnyújtás és az állampol-
gárok ügyeinek eljuttatása az
érdemi ügyintézés helyszíné-
re, így jelentõsen csökkentve
az ügyintézési határidõt –
mondta Szép Ilona. – Mind a
kormányhivatal, mind a járási
hivatal vezetésének joggal el-
várt kívánalma volt, hogy mi-

ni kormányablakként funkcio-
náljunk a falvakban, így lehe-
tõség nyílt arra, hogy még a
földhasználati bejelentések-
kel és nyugdíjjal kapcsolatos
ügyekben is intézkedjünk. A
megjelenõ állampolgárok nö-
vekvõ számából is látszik, hogy
egyre népszerûbb az ügysegé-
di rendszer, hétrõl-hétre már
várnak a településeken, ahol
jó szívvel, gyorsan, kellõ szak-
értelemmel intézzük ügyeiket,
illetve a megfelelõ útbaigazí-
tást megadjuk az ügyfeleknek.
Nem csak a magam, de a töb-
bi kollégám részérõl is bizton
állíthatom, hogy a lenti járás-
ban megvalósult és jól mûkö-
dõ ügysegédi rendszer betölti
az összekötõ híd szerepét az
ügyfelek és a hivatal között.

Híd az ügyfelek és a hivatal között

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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– Településünk hagyomá-
nyait tisztelõ és ápoló közös-
ség, így igyekszünk az eddigi
szokásainkat megõrizni és egy
kicsit továbbfejleszteni – kezd-
te gondolatait pol-
gármester legutóbbi program-
jaikról.

– Így van ez a pünkösdi
nagyrendezvényünk esetében
is, így az idei programkíná-
latunk összeállításakor is alap-
vetõen az eddigi jól bevált tra-
díciókat követtük, néhány ap-
róbb finomításon kívül a ren-
dezvény lényegén nem változ-
tattunk. A pünkösdvasárnapot
alapvetõen továbbra is meg-

Tóth Lajos

hagytuk a családoknak és a
barátoknak. Ezen a napon ün-
nepi szentmise keretében ke-
rültek megáldásra települé-
sünk rovásos helynévtáblái,
délután sportegyesületünk szer-
vezett egy barátságos labda-
rúgó-mérkõzést, illetve az egye-
sület új szakosztálya, a sport-
íjász tartott egy bemutatót. Az
esti program pedig a már
tradicionálisnak mondható Fá-
raó bállal folytatódott.

– Pünkösdhétfõn hagyomá-
nyos programjainkkal vártuk
az érdeklõdõket, így idén is

– Mi történt pünkösd-
hétfõn?

Ha Pünkösd, akkor változatos programkínálat Rédicsen
megszerveztük a bográcsgu-
lyás fõzõversenyt, melyre 19
csapat nevezett. A zsûriben
Goórné Lelkes Marianna mes-
terszakács, Dénes Elek, a lenti
Denis Hotel és Étterem tulaj-
donosa és Szente Endréné sza-
kács tevékenykedett. A délutá-
ni kulturális programot Vigh
László országgyûlési képviselõ
nyitotta meg. Igyekeztünk tar-
talmas programkínálatot össze-
állítani, így 10 kulturális fellé-
põvel és az elnyert Leader tá-
mogatásnak megfelelõen két
sztárvendéggel, a Dred & Do-
ris, valamint az MC Hawer és
Tekknõ mûsorával vártuk a
szórakozni és kikapcsolódni
vágyókat.

S ha már pünkösd és ha-
gyományápolás, akkor termé-
szetesen szívügyünk volt, hogy
több évnyi kihagyás után ta-
valy az újraindított pünkösdi
király- és királynõválasztást idén

is megszervezzük. 5 csapat ne-
vezett és a gyõztes király és
királynõjelöltje nyerte el a
pünkösdi király és királynõ cí-
met. Idén ügyességi felada-
tokkal készült kis kreatív csa-
patunk, melynek kapcsán a
Tökös Ötös szerezte meg az
elsõ helyet, így a csapat részé-
rõl jelölt Petõ Csenge lett a
pünkösdi királynõ, Melke Ádám
pedig a király.

Tóth Lajos polgármester
még hozzátette: külön megkö-
szöni a csapatoknak, hogy in-
dultak a bográcsgulyás fõzõ-
versenyen és a pünkösdi király
és királynõválasztáson, s szív-
bõl gratulált az elért eredmé-
nyekhez, továbbá köszönetét
fejezte ki mindenkinek, aki
bármiben segítette, hogy a
rendezvényük ezzel a tarta-
lommal, ebben a formában
megvalósulhatott.

dj

A pünkösdi királynõ, Petõ Csenge hajtja végén az akadálypá-
lya egyik feladatát, a hordón lovaglást.

HarmonikÁcs Együttes

Érdeklõdni: 06 - 20 - 336 5202
Hagyárosbörönd, Fõ út 37.

kocsishuszonhat@freemail.hu

magyarnóta mûsora
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TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0047
Öngyógyító Lenti Kistérség

Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet
székhely címe: 8960 Lenti, Kossuth út 10.

Tel./Fax: 06/92/351-485

e-mail: lenti_efi_kisterseg@zalaszam.hu

honlap: www.lentirendelo.hu/efi

Receptoldal egészséges ételekrõl

Mediterrán lecsó

Hozzávalók:

Elkészítés:

2 fej közepes

vagy nagyobb vöröshagyma, 2

nagyobb szép, fényes, érett

padlizsán, 8 darab közepes pa-

radicsom (kemény), 8 db ki-

sebb vagy közepes TV paprika,

1 db kápia paprika, 3-4 gerezd

fokhagyma, olívaolaj, só, étel-

ízesítõ, bors, bazsalikomlevél,

petrezselyemzöld, 1 kanál méz.

ugyanúgy készül,

mint a hagyományos lecsó,

csak ebbe padlizsán és fok-

hagyma, na és persze bazsa-

likom és olívaolaj is kerül.

A felaprított hagymát kevés

olívaolajon megdinsztelem,

majd hozáadom az aprított

fokhagymát, majd a darabolt

TV paprikát és kápiapaprikát.

Ha kicsit összeesett, hozzá-

adom a felkockázott padlizsánt

és paradicsomot, ha szükséges,

pici vizet öntök alá, sózom.

Amikor a zöldségek meg-

párolódtak, összesültek, fûsze-

rezem borssal és pici mézzel,

majd hozzáadom a felaprított

petrezselymet és bazsali-

komot.

30 dkg cuk-

kini, 5 dkg pármai sonka,

Sonkás tésztafészek cuk-

kinivel

Hozzávalók:

maréknyi magozott olajbogyó,

2 gerezd fokhagyma, 25 dkg

hosszúmetélt, 2 evõkanál olí-

vaolaj, 1 konzerv hámozott pa-

radicsom (40 dkg), maréknyi

aprított bazsalikom, 1 nagy go-

lyó mozzarella sajt

A cukkinit meg-

mossuk, vékony fél karikákra

vágjuk. A sonkát 3 cm széles

csíkokra metéljük. Az olajbo-

gyókat kettévágjuk. A fokhagy-

mát meghámozzuk, össze-

zúzzuk.

Az olajat mélyebb edény-

ben felforrósítjuk, megfuttat-

juk rajta a fokhagymát és a

cukkinit. Sózzuk, borsozzuk,

hozzáadjuk a paradicsomot a

Elkészítés:

levével együtt, és kanállal

szétnyomkodjuk. Felforraljuk,

beleszórjuk a fûszereket meg

az olajbogyót.

Vizet forralunk a tészta-

fõzéshez, a tésztát a csomago-

láson olvasható utasítás szerint

megfõzzük, leszûrjük.

A sütõt 220 C-fokra elõme-

legítjük.

A tésztát összekeverjük a

sonkával, és villával nagyobb

adagokat feltekerünk, azaz fé-

szekké alakítjuk. Kiolajozott

tûzálló tálba rakosgatjuk, rá-

öntjük a mártást, ráreszel-

jük a sajtot, és a sütõben

10-15 percig pirítjuk. Azon-

nal tálaljuk.
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BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület az
alábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon

Targoncavezetõ, Emelõgép kezelõ,

Földmunkagép kezelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Fakitermelõ, Kisteljesítményû kazán fûtõ.

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
Nyilvántartási szám: 20-0212-05, Akkreditációs lajstromszám: AL-0047,

MSZ EN ISO 9001:2001

A Zala megyei építõipar
helyzetérõl, a növekvõ lakás-
építésekrõl, valamint a Tandor
Ottó Mûemlékmentõ prog-
ramról beszélgettünk

, a Zala Megyei Kor-
mányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatalának
vezetõjével.

– 2013-ban rengeteg újdon-
ság nyert teret az építésigaz-
gatás területén, amely termé-
szetesen a Zala megyei ható-
ságok munkáját is érintette. A
járási hivatali rendszer kiala-
kítása során létrejöttek a me-
gyei építésügyi hivatalok mel-
lett a járási építésügyi hiva-
talok is. A közigazgatást érin-
tõen elsõként az építésigaz-
gatás területén vezették be a
teljes engedélyezési folyama-
tot elektronikusan támoga-
tó informatikai rendszert, az
ÉTDR-t. Ezt követte októbertõl
az elektronikus építési napló
beindítása, amellyel már nem
csak az engedélyezés, hanem a
kivitelezés folyamatának doku-
mentációja is elektronikus for-
mában történik. Ügyeiket és
adminisztrációs kötelezettsé-
geiket otthonról, a saját számí-
tógépükön keresztül bármikor
intézhetik, a folyamatokba bár-
mikor betekinthetnek, kont-
rollálhatják. Ezek az újdonsá-
gok európai viszonylatban is
egyedülállóak.

Lengl
Zoltánnal

– Hogyan alakult az épí-
tésügy Zala megyében az el-
múlt idõszakban?

– Több fórumon olvashat-
tuk, hogy jelentõsen nõtt a la-
kásépítési engedélyek száma
Zalában. Talán ezen változá-
soknak köszönhetõek ezek az
eredmények?

„Mentsük meg örökségünket!”
Interjú Lengl Zoltánnal, a Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának vezetõjével

Lengl Zoltán: – Felkutatjuk a megye épített, környezeti értékeit.

– A KSH 2014. I. negyed-
évére kiadott gyorsjelentése
alapján, az egy évvel korábbi
alacsony bázishoz viszonyítva
20%-kal több, azaz 1654 új
engedélyt adtak ki, ami ugyan
a 2008. I. negyedévinek még
az egyötödét sem teszi ki, de
bizakodásra ad okot. Országos
viszonylatban az új lakásépí-
tések számának bõvülése Zala
megyében volt a legjelentõ-
sebb. A tavalyi adatokhoz vi-
szonyítva megyénkben több,
mint a duplájára emelkedett a
kiadott lakásépítési engedé-
lyek száma 2014. elsõ negyed-
évében, amelybe beletartozik
a lakó- és a nem lakóépületek
építése is.

– Annak érdekében, hogy
az új rendszer minél gördülé-
kenyebben mûködjön, az év
elején rendszeres és ingyenes
szakmai képzésekkel és gya-
korlati oktatással segítettük a
kivitelezõk feladatait, melyhez
a Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara is segítséget nyúj-
tott. Mindent megtettünk an-
nak érdekében, hogy partner-
ként kezeljék az építésfelügye-
lõ kollégáimat. A tapasztalatok
szerint a megnyitott e-építési
naplók vezetésénél töreked-
nek a szabályosságra, összessé-
gében javuló tendenciát ta-
pasztalunk. Úgy érezzük, a ko-
rábban tapasztalt kezdeti ellen-
állást felváltotta a partnerség,
mind az építtetõi, mind a ki-
vitelezõi oldal részérõl

– Milyen tapasztalatokról
tud beszámolni az elektroni-
kus építési napló alkalma-
zásával kapcsolatban?

– A tavalyi átalakítás a fel-
adataikat is érintette.

– Igen, a Zala Megyei Kor-
mányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala 2013
januárjától alaptevékenységén
túl mûemlékekkel kapcsolatos
örökségvédelmi feladatokat is
ellát. Ez a terület az építés-
igazgatás egy nagyon speciális
területét érinti, amely nem
állhat meg kizárólag a hatósági
tevékenység elvégzésénél, ha-
nem plusz feladatokat is jelent
magam és a munkatársaim ré-
szére is. Zala megye kedvezõ
kulturális adottsága, a telepü-
lések építészeti képe országos
viszonylatban is kiemelkedõ
jelentõségû. A közel félezer or-
szágos védelem alatt álló mû-
emléki értéket képviselõ épít-
ményeink országosan Zala me-
gyét az erõs közép-mezõnybe
sorolják. A Zala megyei mûem-
lékek közel 20 %-a veszélyez-
tetett állapotban van, emiatt a
közvélemény figyelmének a
felhívása rendkívül fontos! A
veszélyeztetett mûemlékek fel-
kutatása és megmentésük elõ-
segítése jelentõs feladat. En-
nek érdekében hoztuk létre –
teljesen saját kezdeményezés-
ben – a Tandor Ottó Mûem-
lékmentõ Programot.

– A program lényege, hogy
a közvélemény és a lelkes he-
lyiek segítségével felkutatjuk a
megye épített, környezeti ér-
tékeit. Ezek állapotát rögzítjük
és dokumentáljuk hivatalunk
feladatellátásának elõsegítése
és védelmük indokoltságának
felülvizsgálata érdekében. To-
vábbá szeretnénk eljutni a fia-
talokhoz is, hogy a lehetõsé-

– Mit kell tudnunk a prog-
ramról? Kérem mutassa be!

geikhez mérten foglalkozza-
nak épített örökségünk védel-
mével. Ennek elsõ lépéseként
egyedülálló módon a Zala Me-
gyei Kormányhivatal Építés-
ügyi és Örökségvédelmi Hiva-
tala rajz- és fotópályázatot hir-
detett általános és középisko-
lások számára.

– Azt gondolom, hogy sike-
rült eljutni hozzájuk. A ha-
gyományteremtõ szándékkal
életre hívott pályázatra min-
den elképzelésünket felülmúl-
va több, mint 150 komoly
munkával készült pályamû ér-
kezett. A fáradozásaikat érté-
kes díjjakkal jutalmaztuk, ame-
lyek között családi belépõk
szerepeltek a zalaegerszegi, a
zalakarosi és a lenti fürdõbe, a
márokföldi kalandparkba és a
keszthelyi Helikon kastélymú-
zeumba. Ezúton is szeretném
megköszönni a támogatók ön-
zetlen felajánlásait a díjakkal
kapcsolatban.

– Valóban, a pályamûvek
bemutatásának ötlete már a
kezdetekben felmerült. A kiál-
lításra legalkalmasabb hely-
színnek a megyeszékhely köz-
pontjában lévõ zalaegerszegi
kormányablak bizonyult. Az
ügyüket intézõ állampolgárok
számára mindenképpen üde
színfolt megyénk épített kör-
nyezeti értékeirõl készült alko-
tások megtekintése, melyre
mindenkinek lehetõsége van
2014. július 4-ig.

– Mennyire sikerült meg-
szólítani ezt a korosztályt ez-
zel a lehetõséggel?

– Említette, hogy a pálya-
mûvekbõl kiállítást is szer-
veztek.

8 2014. júniusLenti és Vidéke
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Tizenharmadik alkalommal
rendezték meg a
településrészben a júniusi csa-
ládi napot.

– Amióta képviselõként dol-
gozom, minden évben megszer-
veztük ezt a rendezvényt, így
sikerült hagyományt teremte-
nünk ezzel az egész napos prog-
rammal – mondta
városrészi képviselõ. – Ez alka-
lommal a helyi sportegyesület is
bekapcsolódott a szervezésbe, a
rendezvény lebonyolításába egy
pályázatuk kapcsán. A progra-
mok között szerepelt kispályás
labdarúgás, ahol a legjobb csapa-

lentikápolnai

Vatali Ferenc

Családi hétvége Lentikápolnán

tokat és játékosokat kupával dí-
jaztunk. Emellett íjászat, amibe

polgármester is
bekapcsolódott, valamint arcfes-
tés, élõcsocsó, léppuska lövészet
és kutyás bemutató is várta az
érdeklõdõket. Minden korosz-
tály találhatott magának érdekes
és kellemes szórakozást. A lenti-
kápolnaiak mellett többen ér-
keztek a szomszédos települé-
sekrõl is.

A rendezvényen bemutatko-
zott a is,
amelynek tagjai érdekes és lát-
ványos bemutatót tartottak négy-
lábú kedvenceikkel.

Horváth László

Kutya Sport Lenti Klub

Íjászatot is szerveztek a családi nap keretében.

Az
projekt keretében szervez-

ték meg a közelmúltban a „Tér-
ségi romanap” elnevezésû ren-
dezvényt. A program célja töb-
bek között a hátrányos szociális
szinten élõk egészségtudatának
kialakítása, egészséges életmód-
ról való felvilágosítás volt (ké-
pünkön).

– Az egészséges ételek be-
mutatója, gyógynövények és
azok hatásainak ismertetése is az
eladások része volt, sok-sok hasz-
nos tudnivalóval még a prog-
ramon jelenlévõ orvosok számá-

Öngyógyító Lenti Kistér-
ség

Térségi romanap

ra is – tette hozzá a tudnivalók-
hoz projektfe-
lelõs. – Az elõadások, tájékozta-
tók után természetesen meg is
lehetett kóstolni a különbözõ
gyógynövényekbõl készített teá-
kat és egyéb egészséges táp-
lálkozás alapjait jelentõ ételeket.
Programunk a jelenlévõk számá-
ra az egészségi állapotfelmérést
szolgáló vércukor, vérnyomás,
koleszterin, testzsír, véroxigén
szintek mérésével, további hasz-
nos egészségmegõrzésre vonat-
kozó tanácsokkal zárult.

dr. Fekete Zoltán
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A pályázat meghirdetése és benyújtása a
9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályá-

zat lebonyolítója a .

A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató pályázhat,
aki

– állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
– érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik

pécsi egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve tárgy-
évben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és fõiskola
kollégiumi férõhely elbírálási szempontjainak,

– kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
– akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4)

bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben
a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert fé-
rõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiíró-
jának. A férõhely másnak nem adható át.)

– a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi
ellátást indokolttá teszik.

– a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben elért jó
tanulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az
érettségi eredménye), választott szakterületével vagy más ta-
nulmányaival összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.

A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szük-
séges mellékletek csatolásával) lehet.

A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:
– a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos iga-

zolása, elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány
másolata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a fel-
vételrõl,

– tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
– a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkál-

tatói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíj-
szerû rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkor-
mányzat, munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátás-
ról szóló igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló
(pl. egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.

Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett, felbé-
lyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hiva-
tal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u.
10.), vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról
( ).

A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.

A pályázók értesítése az elbírálásról: 2014. augusztus 31-ig.

– A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
– Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt

az általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt je-
lezni a pályázat kiírójának.

– A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.

– Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallgatók.

Zala Megyei Köz-
gyûlés

Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
1. A pályázat benyújtásának feltételei:

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:

3. A pályázat benyújtásának módja:

www.zala.hu

4. A pályázatok beérkezésének határideje: 2014. au-
gusztus 10.

5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó
pályázó automatikusan kizárja magát a részvételbõl.

6. Egyéb:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
– a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férõhelyeire
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A
nagy figyelmet fordít a

turisztikai szezon beköszönté-
vel, valamint piac- és vásár-
napokon a városba látogatók
nyugalmára és biztonságára.

törzszászlós és
fõtörzsõrmester

piac-ellenõrzési munkáját leg-
utóbb két kortárssegítõ hölgy
( és

, mindketten a Gönczi Fe-
renc Gimnázium 12. osztályos
tanulói) is segítette. Az ellen-

Lenti Rendõrkapitány-
ság

Nyári Ernõ
Kiss Attila

Beke Klaudia Varga Vi-
vien

Bûnmegelõzés nyáron is…

õrzés célja a városba piac-vá-
sár napján idelátogató külföl-
diek és helyi bevásárlók fi-
gyelmeztetése, ne hagyjanak
parkoló gépjármûveikben ér-
tékeket, csomagokat, továbbá
hogy fokozottan vigyázzanak
értékeikre a Lenti Fürdõ te-
rületén is az önfeledt szóra-
kozás közben.

Mindezt figyelemfelkeltõ
szóróanyagok szélvédõn való
elhelyezésével is megerõsítet-
ték a kortárssegítõ fiatalok.

Figyelemfelhívó szóróanyagokat helyeznek el az autók szél-
védõin.

Mecseknádasdon
Lenti Kertbarát Kör

Röszler Attila

– Miért különleges ez a
pince?

járt a
tagsága. A

részletekrõl el-
nökkel beszélgettünk:

– Dr. Tánczos Frigyes tag-
társunk jóvoltából és támoga-
tásával jött létre ez a kirán-
dulás Mecseknádasdra, Heté-
nyi János Pincészetéhez. Itt na-
gyon szívélyes és kedves fogad-
tatásban volt részünk, többfaj-
ta borbemutatóval és különle-
ges pincéjének megismerésével.

– A boltívek, a föld alá épí-
tett járatok azt a hatást keltik,
mintha egy több évszázados
kazamatában járnánk, holott
egy teljesen új építésû pincét
látogattunk meg. Útközben Szi-
getváron pihentünk meg, ahol
megtekintettük a török-ma-
gyar emlékmûvet. Az ebédün-
ket a Hetényi pincészetben
költöttük el, majd egy kisebb

borászatot látogatunk meg
ugyanitt. Nagyon érdekes tele-
pülésszerkezete van ennek a
sváb településnek és kiemel-
ném a rendezett szõlõbirtokok
és porták sorát, amit láthat-
tunk. Megtekintettünk egy tel-
jesen felújított vízimalmot is,
amely egyedülálló látványosság
országos szinten is. Vacsorán-
kat szintén korábbi vendég-
látóinknál fogyasztottuk el,
amely végül egy igen jókedvû
mulatságba csapott át, ugyanis
Csondor József harmonikás
barátunkat is magunkkal vit-
tük, aki aztán gondoskodott a
hangulatról.

Röszler Attila kiemelte: dr.
Tánczos Frigyes önzetlen fel-
ajánlását egy olyan festmény-
nyel hálálták meg, melyen

csesztregi fes-
tõmûvész a tagtárs kerkates-
kándi birtokát örökítette meg.

Zsuppán József

D.J.

Kirándulás Mecseknádasdra

Több alkalommal is meg-
károsították már a rendelõ-
intézetet, a mellékhelyiségek-
bõl a folyékony szappant, a
toalett papírt rendszeresen el-
tulajdonítják, de a hónap ele-
jén olyan esemény történt,
amely igen elkeserítette

, az intézet szak-
orvosát:

– A férfi vécé ultrahangos
vizeletöblítõ szabályzóját ron-
gálták meg ismeretlen tette-
sek, kifeszítették a falból, majd
a csészébe dobták (képün-
kön). Az egész értelmetlennek
tûnik, nem színes fémbõl van-
nak, és nem is használhatók
másra. Természetesen azonnal
értesítettük a rendõrséget,
egyelõre mindez szabálysér-
tési tétel, de összességében
több százezer forintra rúg az
évente nekünk okozott kár.
Felhívásom lényege, mellyel
Lenti és környéke lakóit szó-
lítom meg, a következõ: vigyáz-
zunk a rendelõintézetre! Az itt
dolgozók gyönyörû feltételek

dr.
Fekete Zoltánt

Vandál pusztítás a lenti rendelõintézetben

között dolgozhatnak a bete-
geinkért és sokáig szeretnénk
megõrizni ezeket a szép körül-
ményeket. Tegyük mindezt jó
érzésû emberként, hogy kö-
zösen megbecsüljük intéze-
tünket!

– Igen, a közelmúltban el-
indult a rendelõintézet hon-
lapja www.lentirendelo.hu cí-

– Témát váltva: azért jó
hírei is vannak!

men. Az oldalon az összes
szakrendelés rendelési ideje
megtekinthetõ, nyomon követ-
hetõk az elõforduló rendelési
szünetek, tehát naprakész in-
formációval szolgáljuk bete-
geink tájékozódását. A honlap
egyik alpontjában pedig az
udvari épületben mûködõ
Egészségfejlesztési Iroda hon-

lapja is megtekinthetõ, tájéko-
zódni lehet az aktuális szûrõ-
vizsgálatok idõpontjáról, kam-
pányszûrésekrõl és tájékoztató
elõadásokról, valamint fotók-
kal és videóval dokumentált
anyag is látható az egészséggel
kapcsolatos megvalósított prog-
ramjainkról.

dj

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon 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



112014. június Lenti és Vidéke

Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér

Közéleti havilap

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

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

Kiadja: Zalatáj Kiadó
Készült:

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

Göcsej Nyomda Kft.;

ISSN 1585-3411

Lenti és Vidéke

Magasabb szinten, a me-
gyei másodosztályú labdarúgó
bajnokságban szerepel az õszi
szezontól a

együttese.
Korábban, a tavaszi idény

záró mérkõzésén 5-1-es arányú
gyõzelemmel ünnepelte a csa-
pat a megyei harmadosztályú
bajnoki gyõzelmét a
ellen. A mérkõzést követõen

polgármester
és , a Zala Megyei
Labdarúgó Szövetség képvise-
lõje adták át az érmeket és a
kupát a csapat tagjainak. Kü-
lön elismerésben részesült

a Lenti TSZ
kapusa, aki idén már 33 éve az
együttes hálóõre.

A legnehezebb mérkõzést
a ellen játszották,
kikaptak, de a megyei har-
madosztályban kiegyenlítettek
az erõviszonyok, több hasonló

lentikápolnai Len-
ti TSZ SE

Lovászi

Horváth László
Györe László

Sabján Sándor,

Zalabaksa

Bajnokcsapat Lentikápolnán

erõkbõl álló csapat is van,
mindenki képes meglepetést
okozni. A bajnokság a Pór-

szombat

Nagy-
lengyel

ellen dõlt el, ellenük
kétgólos gyõzelmet aratott a
lentikápolnai együttes.

Egy héttel a bajnokit kö-
vetõen osztályozó mérkõzést
játszott a Lenti TSZ a

ellen, ezen a meccsen
biztosították a feljutást a má-
sodosztályba.

– Az õszi szezonban végig
vezettük a tabellát, tavasszal
volt pár hét, amikor gyengéb-
ben szerepelt a csapat, de a
végére sikerült a gyõzelem.

Fiatal, jó képességû játéko-
saink vannak, összeállt a csa-
pat erre az évre és két ezüst
után harmadszorra sikerült az
arany és õsztõl magasabb osz-
tályban is szerepelhetünk
mondta , a Lenti
TSZ SE elnöke.

Az arany mellett a feljutás
is sikerült az együttesnek, ahol
új kihívásokkal néznek szem-
be, melyhez támogatásra szá-
míthatnak az önkormányzat
részérõl is.

Piskor Ervin

A Lenti TSZ csapata a bajnoki gyõzelem után. Az együttes a másodosztályban folytatja.

Ebben az évben is ered-
ményesen szerepeltek a rajz-
pályázatokon a diákok.
A zánkai Országos Gyermek
Képzõ- és Iparmûvészeti Pá-
lyázaton elért teljesítményé-
ért arany,
Soós Milánt ezüst díjjal ju-
talmazta a zsûri. Felkészítõ
tanárok:

Egy nemzetközi rajzpá-
lyázaton – melyet 14 éve To-

lenti

Teperics Pétert

Némethné Molnár
Ibolya, Paksa Tibor.

kióban szerveznek – a lenti

diákjai kilencedik alkalom-
mal szerepeltek sikeresen.
Idén 6 földrészrõl, 77 or-
szágból közel 17 ezer kép-
zõmûvészeti alkotást érté-
keltek.

Hazánkból 714, Lentibõl
22 fiatal pályázatát tartották
sikeresnek. Felkészítõ tanár:
Paksa Tibor.

Móricz Zsigmond Egységes
Gyógypedagógiai Intézmény

Rajzos sikerek

„Zala Kétkeréken”
Túrakerékpáros rendezvény Lentiben!

Idõpont: 2014. július 13. 9.30 óra
Helyszín: Lenti, rendezvénytér
A túra során egy 20 km-es és egy 40 km-es túraszakasz
kerül bejárásra a térség turisztikai attrakcióinak
bemutatásával.

• 09.00 - 9.30 Regisztráció
• 9.30 - 10.30 Túrakerékpár road-show, 10 db külön-

leges bringa bemutatása kipróbálási lehetõséggel
• 10.30-17.30 Kerékpározás a túraszakaszokon. (Cso-

portonkénti indítás a túravezetõ kerékpárossal 2
óránként.) (A 2 különbözõ szakasz indulási idõpontjai:
10.30, 12.30, 14.30.). Egy résztvevõ, akár 2 szakaszt is
teljesíthet 1 napon.

• 14.00 - 15.00 Ebéd
• 15.00 - 16.00 Extrém kerékpáros bemutató
• 16.00 - 18.00 Térségi/települési turisztikai attrak-

ciók megtekintése
• 18.00 - 18.30 Programzárás - a résztvevõk számára

emléklap átadása
(Az elsõ 50 regisztrálónak ebédet, emléklapot és

túracsomagot biztosítunk!)

Program:

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Elõzetes jelentkezés információ:

lentitur@enternet.hu; Tel: 0620/203-1322

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A Balatonon, Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó

4-8 személy részére.
Érdeklõdni a

30/642-0330-as telefonon.

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen

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

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:

5 % kedvezmény a hirdetés felmutatójának!

DÉLI végeken: Orsova-Kis-és Nagy-Kazán-szoros

Dolomitok-Garda-tó-Trieszti-öböl

ÉSZAK-ERDÉLY és moldvai kolostorok

DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL
(SZÉP KÁRTYA)

DALMÁCIA városai: üdülés TROGIRBAN

ISZTRIA-KVARNER ÖBÖL szépségei
(Új + Félpanzió)

NÉMETORSZÁG csodái

VELENCE és szigetei

GÖRÖG KÖRÚT: üdülés a festõi TOLOI-öbölben

TOSZKÁNA bûvöletében:
MODENA-PARMA-FIRENZE

ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK és mûemlékvárosok

(más kedvezménnyel nem vonható össze)

Júl. 23-27. 62.900 Ft/fõ

Aug. 1-3. 47.300 Ft/fõ

Aug. 5-10. 69.900 Ft/fõ

Aug. 19-21. 28.900 Ft/fõ

Szept. 3-7. 52.300 Ft/fõ

Szept. 10-14. 71.900 Ft/fõ

Szept. 10-14. 77.900 Ft/fõ

Szept. 12-14. 44.500 Ft/fõ

Szept. 14-22. 111.900 Ft/fõ

Szept.16-21. 92.500 Ft/fõ

Szept.17-21. 74.500 Ft/fõ

Részletes információért keresse a Zala Volán Utazási
Irodákat:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716

Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061

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

A (Lenti, Templom tér 5.) 2013
évi gazdálkodásának fõbb mutatói:

Saját tõke: 1 395 eFt
Tárgyévi eredmény: 373 eFt
Közhasznú tevékenység bevételei: 2 640 eFt
Közhasznú tevékenység ráfordításai: 2 267 eFt
SZJA: 281 eFt
Köszönjük az 1%-os felajánlásokat!
Kérjük, hogy a jövõben is támogassák egyesületünket!

Kerka Kulturális Egyesület

Közzététel

Hullott

szarvasagancsot,

trófeát

vásárolnék

saját részre

-ig.2.500 Ft - 6.500 Ft/kg

Telefon:
06-30/532-6507,
06-30/849-4786.


