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Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

Felnõtt belépõ: 2 000 Ft
Gyermek belépõ 1 500 Ft

Családi belépõ 6 200 Ft
Családi belépõ 6 800 Ft
Családi belépõ 7 500 Ft

(3-14 éves korig):

(2 felnõtt + 2 gyermek):

(2 felnõtt + 3 gyermek):

(2 felnõtt + 4 gyermek):

(A családi belépõ a gyermek 3-14 éves koráig érvényes!
0-3 éves gyermeknek INGYENES!)

2015. június 17-én
debütált a
elsõ, nyilvános rendezvénye,
amelyre közel 60 résztvevõ
érkezett.

A résztvevõket
, a Zala Megyei Közgyûlés

elnöke és , a
Zala Megyei Kormányhivatal
fõigazgatója köszöntötte, majd
a Zala Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány részérõl

és
ismertette a kis- és középvál-
lalkozások részére történõ ta-
nácsadás, finanszírozás lehe-
tõségét, bemutatva az aktuális
pályázatokat is.

, a Zala
Megyei Kormányhivatal Foglal-
koztatási Fõosztályának fõosz-
tályvezetõ-helyettese a munka-
felügyeleti szakhatósági ellen-
õrzések tanulságait vázolta.

(Zala
Megyei Kormányhivatal Mû-

Lentiben
Nyitott Igazságügy

dr. Pál Atti-
la

dr. Sifter Rózsa

Filó Gabriella Kiss Gergõ

Dr. Babati Szabolcs

Dr. Németh Gyöngyi

Nyitott Igazságügy - Lentiben
szaki Engedélyezési és Fo-
gyasztóvédelmi Fõosztály, Fo-
gyasztóvédelmi osztály) a fo-
gyasztóvédelem területével is-
mertette meg a hallgatókat,
akiknek nem csak vállalkozói,
hanem fogyasztói mivoltukban
is szolgált hasznos, gyakorlati
információkkal. A fogyasztóvé-
delem témaköréhez kapcsoló-
dott , a Zala
Megyei Békéltetõtestület elnö-
kének elõadása is: a békélte-
tés, mint alternatív, ingyenes
vitarendezés mibenlétét és
menetét vázolta fel a vállalko-
zóknak.

Az elõadások sora a me-
diáció témakörével zárult.

, a Zalaegerszegi
Törvényszék mediációs mun-
kacsoportját vezetõ bíró, me-
diátor ismertette a bírósági
közvetítés elõnyeit, s a vállal-
kozók számára kínált lehetõ-
ségeket. A módszer ingyenes-

dr. Molnár Sándor

dr.
Vándor Virág

ségét, hatékonyságát és gyorsa-
ságát a témában szintén elõ-
adóként szereplõ

pártfogó felügyelõ (Za-
la Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Fõ-
osztály) is hangsúlyozta, aki a
büntetõ jogi mediációt mutat-
ta be.

dr. Kulcsár
Bálint

Az elõadásokat kerekasztal
beszélgetés követte.

A program zárásaként
, a Zalaegerszegi

Törvényszék elnöke elmondta:
a Nyitott Igazságügy legfõbb
célja a jogalkalmazás, jogértel-
mezés megkönnyítése az ál-
lampolgárok számára.

dr.
Sorok Norbert

Dr. Pál Attila köszönti a résztvevõket.

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán



2 2015. júniusLenti és Vidéke

Lenti Város Önkormány-
zata Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ

Horváth László

Farkas Ka-
talin

Rákos Istvánné,

Varga Ernõné

Tájcsnek Károly

Csiszárné
Németh Szilvia

Horváth Ferencné

ifj. Sabján
Sándor

Tóthné Piros Ilona

és a
szervezésé-

ben került sor június elsõ pén-
tekén a Pedagógus-napi ün-
nepségre, melynek idén is a
mûvelõdési központ színház-
terme adott otthont.

A rendezvényen elsõként
polgármester

köszöntötte a megjelenteket;
majd rövid zenés színpadi pro-
dukciót követõen

, a Lenti Tankerület igaz-
gatója is beszédet intézett az
ünnepség vendégeihez.

Mint minden évben, idén
is a beszédek elhangzását kö-
vetõen került sor a hagyomá-
nyos Pedagógus-napi elismeré-
sek átadására, melyeket ez al-
kalommal Horváth László pol-
gármester és Farkas Katalin
tankerületi igazgató, illetve a
tankerület egyes településeirõl
érkezett díjazottak számára az
adott település polgármestere
adott át.

Kitüntetést vehetett át
a rédicsi Mó-

ra Ferenc Általános Iskola ta-
nára, , a pákai
Öveges József Általános Iskola
iskolatitkára, ,
a Budai Ernõ Körzeti Általános
Iskola pedagógusa,

, a Kerkai Jenõ
Általános Iskola pedagógusa,

, a Lenti
Napközi Otthonos Óvoda óvo-
dapedagógusa,

, a Lámfalussy Sándor
Szakképzõ Iskola szakképzési-
intézményvezetõ helyettese,

, a lenti
Arany János Általános Iskola és

Pedagógusok köszöntése

Alapfokú Mûvészeti Iskola he-
gedû tanára,

, a lenti Vörösmarty
Általános Iskola tanítónõje,

, a lenti
Arany János Általános Iskola és
AMI pedagógusa,

, a Móricz Zsig-
mond EGYMI gyógypedagó-
gusa,

a lenti Vörösmarty Mi-
hály Általános Iskola pedagó-
gusa és

a Gönczi Ferenc Gimná-
zium és Szakközépiskola ta-
nárnõje.

Az elismerések átadása
után került sor az arany- és
gyémántdiplomás pedagógu-
sok köszöntésére.

Aranydiplomát vehetett át
nyugalmazott

gyógypedagógus,
nyugalmazott peda-

gógus és nyu-
galmazott pedagógus.

Az idei ünnepségen gyé-
mántdiplomát vehetett át

nyugalmazott
pedagógus,
nyugalmazott pedagógus és

nyugalmazott
pedagógus, kinek elismerését
fia, Tabáni Miklós vette át.

A pénteki ünnepség foly-
tatásában a Lámfalussy Sán-
dor Szakképzõ Iskola diák-
jainak színpadi ajándékmûsora
következett. Az est állófoga-
dással ért véget, melyen

, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke köszöntöt-
te a megjelenteket és az elis-
merésben részesített pedagó-
gusokat.

Móriczné Gyu-
ricza Éva

Weinhoffer Tibor

Babolcsayné
Boczkó Rita

Wigmondné Németh Ka-
talin

Jankóné Bazsika Ág-
nes,

Czigány Ernõné
Varga Lász-

lóné dr.
Takács Lászlóné

From-
vald Károlyné

Rákos Lajosné

Tabáni István

Pá-
csonyi Imre

Kósa Róbert

A kitüntetettek…

A 86. könyvhét elsõ napján,
néhai

körorvos életérõl, családjá-
ról szóló könyvet mutattak be
a városi könyvtárban. A

címet viselõ életrajzi
könyv szerzõje a volt körorvos
felesége
elmondta, ez a második kötet
melyet eddig megjelentetett és
egy újabb, betegségben el-
hunyt kislányának történetét

dr. Fiedler Sándor rédi-
csi

Tíz fa-
lu orvosa

dr. Fiedler Sándorné

„Tíz falu orvosa”
feldolgozó könyv kiadását is
tervezi.

A második könyvben férje
életének mindennapjait, munkás-
ságát mutatja be, de a család
utazásai és a közös élmények is
több fejezetben megjelennek.

A hétfõ esti bemutatón
, nyugalma-

zott pedagógus beszélgetett a
szerzõvel (képünkön).

Horváth Erzsébet

-k-

A és ta-
lálható tárgyi és szellemi érté-
kek bemutatását célozta meg a
Városi Mûvelõdési Központ ál-
tal június 20-án szombaton meg-
szervezett

címû kulturális-gasztronó-
miai rendezvény.

A
„Értéktárak, népsze-

rûsítése, helyi értékek feltárá-
sa” projekt támogatásával lét-
rejött eseményen a délelõtti
órákban termelõi termékpre-
zentációval, kóstolóval egybe-
kötött piacon ismerkedhettek
meg a látogatók a helyben és a
környék településein készült
ételekkel, italokkal, kézmûves
ajándéktárgyakkal, továbbá a tu-
risztikai érdekességekrõl, látni-
valókról és a térségben mûködõ
turizmussal foglalkozó civil szer-
vezetek munkájáról és ered-

Lentiben térségében

Lenti Járási Érték-
nap

Zala Megyei Önkor-
mányzat

Lenti Járási Értéknap
ményeirõl is bõvebb informá-
ciót kaphattak az érdeklõdõk.

A déli órákban váratlanul
lecsapó zivatar miatt a kul-
turális mûsorokat és a nap to-
vábbi kiegészítõ programjait a
mûvelõdési központba költöz-
tették a szervezõk. A kora dél-
utáni órákban
polgármester köszöntõje után
színpadra léptek a járásból ér-
kezett mûvészeti csoportok,
szólisták, köztük

népdalénekes, a
, a

és a
.

Fõként gyerekeknek szóló
kiegészítõ programokkal is ké-
szültek a szervezõk, õket az
épület aulájában vesszõfonás,
agyagozás, népi,-és kézmûves
foglalkoztató játékok várták.

Horváth László

Gubinecz
Ákos Kerka
Táncegyüttes Nefelejcs Nép-
dalkör Kelta Álom Ír
Sztepp Tánccsoport

k.r.

Csondor Kata Szécsiszigetrõl érkezett helyi termelõ gyógynö-
vényekbõl készített termékeit mutatta be a járási értéknapon.

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu



32015. június Lenti és Vidéke

A közelmúltban
tartott kihelyezett ülést az

, ahol az országos
szervezet tevékenységérõl, já-
rási szövetségek helyzetérõl és
az érdekvédelemmel kapcsola-
tos tennivalókról is tárgyaltak.

A mintegy kétszáz kis-, és
középvállalkozást tömörítõ szö-
vetség egyik célkitûzése a
taglétszám növelése, a duális
szakképzés megerõsítése, vala-
mint a tagok számára jelenleg
is elérhetõ jogsegély,- és kép-

Lentiben

Ipartestületek Zala Megyei
Szövetsége

Sári Zoltán kitüntetése

zési szolgáltatások körét is
szélesíteni kívánják.

Az IPOSZ Lentibe kihelye-
zett ülésén részt vett

fényképész mester, aki
az elmúlt fél évszázadban ma-
gas minõségben és színvona-
lon végzett fotográfusi tevé-
kenységének elismerésként az
országos szövetség legrango-
sabb elismerését, az IPOSZ
díjat vehette át

, a
vezetõjétõl.

Sári
Zoltán

Németh Lász-
lótól Lenti és Vidéke Ipar-
testület

(k)

Sári Zoltán (balról) átveszi az elismerést.

Hála a Start munkaprog-
ramnak a település-
részen lévõ tájház körül több
mint 100 méter fonott kerítés
felállítására került sor a közel-
múltban – tájékoztatta lapun-
kat község
polgármestere.

– Nagy segítség a falu szá-
mára a munkaprogram, hogy
sok, eddig el nem végzett fel-
adatot meg tudunk valósítani a
helyi munkaerõ felhasználá-

dömeföldi

Lukács Tibor, Páka

Felújítások a munkaprogramból
sával – tette hozzá a polgár-
mester. – A következõ munka-
terület a turisztikai látványos-
ságként mûködõ bunkerek lö-
vészárka lesz, ezek bepadlózá-
sára kerül sor. A továbbiakban
pedig szeretnénk a belterületi
útjaink kátyúzását elvégezni,
ugyanis a tavalyi szeptemberi
nagy esõzés és a tél rajta
hagyta nyomait, sok helyen
tönkretette az útfelületet.

(d)

Elsõ alkalommal rendeztek
fogathajtó ver-

senyt, mely egyébként a tele-
pülés Családi Napjának egyik
fõ programja volt.

– A Családi Nap horgász-
versennyel kezdõdött, mely-
nek indulói régi pecások és a
közelmúltban állami engedélyt
szerzett ifjak voltak – avatott
a programok részleteibe

program-
szervezõ. – Mindannyiuk feltett
szándéka egy helyi horgász-
egyesület alapítása a késõb-
biekben, majd rendszeres hor-
gászversenyek szervezése. A
versenyt Bundics Lajos nyerte,
második Mátrai Dániel lett, a
3. helyen Bundics Réka vég-
zett, egyben õ volt a legfia-
talabb, és a legtöbb darab ha-
lat kifogó horgász is.

Délelõtt kispályás focimeccs
várta még az érdeklõdõket,
ahol a régi hagyományokat
felelevenítve helyi nõsök-nõt-
lenek összecsapásra került sor.

Már délelõtt kezdetét vette
a Zala megyei fogathajtó baj-

Reszneken

Csi-
szárné Fliszár Eszter

Családi Nap Reszneken
nokság reszneki fordulója,
melyrõl pol-
gármestert kérdeztük:

– A rajthoz állók vadász-
hajtásban és akadályhajtásban
bizonyíthatták tehetségüket.
Még a viszontagságos idõjárás
(jégesõ, zápor és zivatar) sem
szegte kedvét a fõzõversenyen
kakaspörköltet készíteni vágyó
csapatoknak. Az ízletesebbnél
ízletesebb finomságok verse-
nyén megdõlt a „férfiak a leg-
jobb szakácsok” hiedelem, hi-
szen a „Helyi Tikok” csapa-
tának fõztje bizonyult a leg-
finomabbnak. A kisebb kor-
osztályra is gondolva a gyer-
mekeket arcfestés és csillám-
tetoválás, valamint ingyenes
ugráló vár játék várta két zápor
között. Éder Gabee fellépése a
rossz idõre való tekintettel el-
maradt, várhatóan az augusz-
tus 22-én megrendezésre ke-
rülõ IX. Reszneki Paraszt-
olimpián lép majd színpadra
nálunk – hangzott a polgár-
mester tájékoztatójában.

Kercsmár István

dj

A záporok sem vették el a résztvevõk kedvét.

Jelentkezés és regisztráció:

TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Tel./fax: 92/510-159

Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70

E-mail: titzala t-online.hu

Honlap: www.titzala.hu

Nyilvántartásba vételi szám:

E-000803/2014

@

Szerezzen képesítést

tanfolyamainkon!

Befektetés a jövõbe!

Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,

Emelõgép-vezetõ,

Földmunkagép-vezetõ,

Tûzvédelmi szakvizsga.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó
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Nagyszabású „villámcsõdü-
let” rendezvény tartott a közel-
múltban a KLIK Lenti Tanke-
rülete által megrendezésre ke-
rülõ gyermeknapi program ré-
szeként a

vala-
mint a

. Az esemény apropó-
ját – mint már arról lapunk
korábbi számában beszámol-
tunk – a fenntartó pályázata
adta, amely a drogprevenció
jegyében zajlott az iskolákban.

– Áprilisi eseményünk té-
mája – az új típusú (dizájner)
drogok – voltak, most közös
tánccal, flashfutással és „flash-
mob” akcióval vállaltunk egy
közösséget a „Legyen más a

lenti Arany János Ál-
talános Iskola és AMI,

Gönczi Ferenc Gim-
názium

Villámcsõdület - sztárvendéggel
szenvedélyed” szlogenünk jegyé-
ben – tette hozzá

tanárnõ,
az esemény egyik szervezõje.

– Két részbõl állt. „Flashfu-
tással” kezdtünk, fehér pólóba
öltözve fejeztük ki az összetar-
tozás fontosságát. A városban a
járókelõk kíváncsi tekintettel
követték megmozdulásunkat,
többen fényképezték a gyere-
keket, és tapsoltak, amikor meg-
tudták, milyen célból zajlik az
esemény. Örömmel láttuk, hogy
büszkén, boldogan futottak a
gyerekek, hiszen tudták, mi-
lyen nemes cél érdekében te-
szik mindezt. A folytatásban,

Csernovicz-
né Gombócz Mária

– Hogyan zajlott a ren-
dezvény?

melyen tankerületünk hat ál-
talános iskolájának több száz
tanulója is részt vett, egy közös
tánc következett. A pályázat-
ban résztvevõ tanulók elõre
betanult koreográfiára táncol-
tak az MDC zenekar Maniac cí-
mû számára. A szám a Dal
2015-re íródott, és bár angol
nyelvû, a mondanivalója pon-

tosan az, amire mi is felhívtuk
a figyelmet a szlogenünkkel.
Hatalmas meglepetés várt a
gyerekekre, ugyanis csak néhá-
nyan a szervezõk közül tudtuk,
hogy az X-Faktor-ból is meg-
ismert együttes elfogadta fel-
kérésünket, ingyen elvállalta a
fellépést és adta elõ a dalt.

dj

Ingyen vállalták a fellépést.

A

és a

szervezésében
került sor a XXI. regionális

Szlovén Köztársaság Pol-
gárvédelmi és Katasztrófaelhá-
rítási Hivatala muraszombati
kirendeltségének Szlovén
Vöröskereszt lendvai területi
egységének Lend-
ván

elsõsegélyismereti versenyre. Az
erõpróbán a polgári védelem
elsõsegélynyújtó és a Vöröske-
reszt területi egységeinek csa-
patai vettek részt. Magyaror-
szágot két csapat képviselte:
Zala megyébõl Lenti Önkéntes

Polgári Védelmi elsõsegély-
nyújtó csapata

Körmend
Ru-

zsics Lajosnét

– Hogyan zajlott a verseny?

Vajdiè Rozalija

, a szomszédos
Vas megyébõl csa-
pata. A verseny részleteirõl

, a dr. Hetés Fe-
renc Rendelõintézet asszisz-
tensét, a csapat egyik tagját
kérdeztük.

– 14 csapat sorakozott fel a
lendvai színház- és hangver-
seny terem elõtti téren, hogy
felmérje tudását elsõsegély-
nyújtásból. A községben négy
munka, és hat bemutató hely-
színt rendeztek be, melyek kö-
zött volt egy feltétezett tö-
meges katasztrófaszituáció is.

, a Szlovén
Vöröskereszt lendvai egységé-
nek elnöke köszöntötte a részt-
vevõket, kiemelve, hogy ezt a
versenyt négyévente rendezik
meg Lendván, ahol a szervezé-
si munkálatok során a polgári
védelem készíti elõ a gyakorlato-
kat, a vészhelyzeteket, a Vörös-
kereszt pedig többek közt az
önkéntes munkát biztosítja.

–

– Több kategória is volt, el-
sõ kategóriában például 8
csapat indult – akik az orszá-
gos versenyre jutásért küzdöt-
tek –, és ott voltak a Szlovén
Vöröskereszt fiatal önkéntesei
is. Kemény megmérettetést je-
lentett a csapatok számára, a
felállított szituációk megoldá-
sa, hogyan tudják az elsõse-
gélynyújtást szakszerûen vég-
rehajtani az esetlegesen veszé-
lyeztetõ természeti, illetve más
balesetek esetén, különösen
nagy hangsúlyt fektetve a
munka, a szórakozás és kü-
lönbözõ játékok következté-
ben történõ tömeges balese-
tek sérültjeinek mentésére, el-
látására – mondta a lenti csa-
pat tagja.

Megtudtuk, hogy a ran-
gos versenyben a lenti dr.
Hetés Ferenc Szakorvosi Ren-
delõintézet csapata 3. helye-
zést ért el, melyhez ezúton is
gratulálunk!

Milyen kategóriákban
voltak?

Harmadik helyezés Lendván

A dr. Hetés Ferenc Rendelõintézet önkéntes polgári védelmi
elsõsegélynyújtó csapata: Bécsné Torhács Katalin, Farkasné
Horváth Anita, Horváth Nikolett, Kámán Lászlóné, Ruzsics La-
josné, Dóra Attiláné, Válicsné Völgyi Judit, Horváth Istvánné,
Vörös Istvánné.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A közelmúltban Budapes-
ten országos ren-
dõrfõkapitány és

, az Országos Polgárõr Szö-
vetség elnöke adott át ünnepé-
lyes keretek közt egy rendõrsé-
gi szolgálatból kivont Skoda
Octavia személygépkocsit a

(képünkön).
Az autót június közepén

mutatták be a Polgármesteri
Hivatal parkolójában ahol je-
len volt ve-
zérõrnagy, a Belügyminiszté-
rium szakmai fõtanácsadója,
aki az egyesület munkáját tá-
mogatva járt közben a gépjár-
mû beszerzésének ügyében.

– Nagy segítség számunkra
ez a gépjármû, mivel eddig sa-
ját autóval kellett megolda-
nunk a vállalt feladatainkat. Je-
lenleg 35 fõvel mûködünk és
évente több, mint ötven helyi
rendezvényen végzünk rend-
biztosítást, melyeken több al-
kalommal is szükséges a for-
galom irányítása és útvonal-
biztosítása is, ezért is komoly
segítség számunkra ez a jármû,
ami minden szükséges felsze-

Papp Károly
dr. Túros And-

rás

Lenti és Térsége Polgárõr Egye-
sületnek

Dömény Sándor

Autó a polgárõröknek
reltséggel – fényhíddal, hang-
jelzéssel, a láthatóságot biztosí-
tó fényvisszaverõ jelekkel és
feliratokkal – el van látva –
mondta , a pol-
gárõr egyesület elnöke.

A bemutatón jelen volt
polgármester

is, aki úgy fogalmazott, ezzel a
jármûvel elismerték a polgár-
õrök eddigi, a rendõrséggel
együttmûködve a lakosság biz-
tonságérzetének növelése ér-
dekében végzett munkáját és
ezáltal szervezet felszerelt-
ségének és megjelenésének
újabb mérföldkövéhez ér-
kezett.

A tájékoztatón Szabó Gá-
bor, a polgárõr egyesület
vezetõje arról is tájékoztatott,
hogy várják soraikba az új ta-
gokat, akik kellõ késztetést
éreznek magukban a polgárõri
szolgálat ellátásához és ön-
kéntes tevékenységükkel sze-
retnék segíteni a munkájukat.
Hozzátette, a jelentkezés fel-
tétele a betöltött 18 éves élet-
kor, büntetlen elõélet és ren-
dezett életkörülmények.

Szabó Gábor

Horváth László

K.R.

Az év legrövidebb éjszakája
és a nyári napforduló napját
június 24-én országszerte esti
mulatságokkal és hagyományos
tûzgyújtással ünneplik. A

napi tûzgyújtáshoz szá-
mos népi hiedelem fûzõdik,
többek közt az, hogy a tûz
megvéd a betegségektõl – fõ-
ként a pestistõl – és megóvja a
termést a jégveréstõl.

a
szervezésében

tartották meg a hagyományos
Szent Iván éji mulatsághoz
kapcsolódó programokat az in-
tézmény elõtti téren. Az este
nyolckor kezdõdött esti mûsor-
számok elsõ fellépõjeként az Or-
szágos Musical Verseny több-
szörös díjnyertese,

énekes hozott musical

Szent
Iván

Lentiben Városi Mûvelõ-
dési Központ

Bódis Bet-
tina

Szent Iván éji mulatság

dalokból álló zenei összeál-
lítást a lenti közönségnek, amit
a Nagykanizsáról érkezett

tánccsoport fellépé-
se követett.

Az idei évben harmadik al-
kalommal megrendezett Lenti
Táncversenyen szép ered-
ményeket elért sümegi

mûso-
rával folytatódott az esti mu-
latság, majd

színmûvész lépett
színpadra, aki operett és mu-
sical dallamokkal szórakoztat-
ta a látogatókat.

A Szent Iván éji mulatságok
látványos tûzzsonglõr show-al
(képünkön) és az utána követ-
kezõ hagyományos tûzugrással
zárultak.

Ma-
gic Ritmo

Za-
firah Hastánccsoport

György Rózsa
Sándor

k.r.

Három hazai és egy ven-
dégcsapat részvételével szer-
veztek június második szom-
batján öregfiúk labdarúgó-tor-
nát város-
rész labdarúgó pályáján.

A
és

által támogatott
sportrendezvényen a helyi fia-

Bárszentmihályfa

Zala Megyei Önkor-
mányzat Lenti Város Ön-
kormányzata

Focitorna Bárszentmihályfán

tal játékosokból álló csapat
mellett két, „öregfiúkból” álló
együttes is pályára lépett.

A mérkõzések végül a hazai
csapat gyõzelmével végzõdtek,
melyet követõen a szervezõk
zenés esti mulatsággal és va-
csorával vendégelték meg a
szurkolókat és a játékosokat.

(k)
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A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Köz-
gyûlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályá-
zat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.

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
férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat
kiírójának.
A férõhely másnak nem adható át.)

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:

A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:

• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos
igazolása,
elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány
másolata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a
felvételrõl,
• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkálta-

tói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerû
rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormány-
zat, munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról
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 Hi-
vatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u.
10.), vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlap-
járól (www.zala.hu).
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 kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
> Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt
az általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt
jelezni 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.

1. A pályázat benyújtásának feltételei:

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

• a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben
elért jó tanulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hall-
gató esetén az érettségi eredménye), választott szakte-
rületével vagy más tanulmányaival összefüggõ kiemel-
kedõ teljesítménye.

3. A pályázat benyújtásának módja:

4. A pályázatok beérkezésének határideje:
2015. augusztus 10.

A pályázók értesítése az elbírálásról:
2015. augusztus 31-ig.

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

6. Egyéb:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férõhelyeire

Lenti Város Önkormányzati Képviselõ-testülete tájékoz-
tatja a lakosságot, hogy a Lenti Kossuth úti (Lenti 971 hely-
rajzi számú) temetõ „Régi temetõ” helyén kegyeleti parkot kí-
ván kialakítani, és

218/2015. (V.27.) számú határozatával döntött a temetõ
2015. december 31. nappal történõ

A temetõben lévõ sírok használati ideje lejárt, ezért a te-
metõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény 10.
§ (3) bekezdésében foglaltak alapján Lenti Város Önkor-
mányzata

Felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy akik az e temetõben
nyugvó halottaik maradványait – síremlékét – máshol el kí-
vánják temettetni, illetve helyezni, errõl a kiürítésre megjelölt
idõpontig – 2015. december 31. napjáig – kell gondoskodni. E
szándék bejelentését a Lenti Városgazdálkodási Kft. 8960
Lenti, Petõfi u. 32. szám alatt személyesen, vagy a 92/551-240-
es telefonszámon tehetik meg.

Amennyiben – a kiürítésre megjelölt idõpontig – a holt-
testmaradványok más temetõben történõ elhelyezésérõl az
elhunyt hozzátartozója nem gondoskodik, a kiürítésre meg-
jelölt idõpontot követõ 6 hónap elteltével a temetõ üze-
meltetõje – Lenti Városgazdálkodási Kft. – a holttestmarad-
ványokat közös sírhelyben – a Lenti, Petõfi úti temetõben –
helyezi el.

Lenti Város Önkormányzata tájékoztatja továbbá az érde-
kelteket, hogy amennyiben a sírjelet, síremléket az arra ren-
delkezésre jogosult – a kiürítésre megjelölt idõpontig – nem
szállítja el, a kiürítésre megjelölt idõtartamot követõ egy év
elteltével a temetõ tulajdonosa értékesítheti azt.

megszüntetésérõl.

a temetõ kiürítését meghirdeti.

Lenti, 2015. május 27.
Lenti Város Önkormányzata

Hirdetmény

Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester

Héra József

Ferenczi Róbert

Dr. Fekete Zoltán

Kiss Tamás

Ferenczi Róbert

Helye:
Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem

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

2015. július 6-án (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,

2015. július 6-án (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,

2015. július 14-én (kedden) 15.00-16.00 óráig.

2015. július 6-án (hétfõn) 8.00-9.00 óráig a bárszentmihályfai
orvosi rendelõ épületében,

2015. július 6-án (hétfõn) 10.00-11.00 óráig a mumori
kultúrházban fogadják az érintett városrész lakóit.

Önkormányzati képviselõk fogadóórái:

Városrészekben tartandó fogadóórák:

Fogadóórák

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Lenti és Vidéke Hirde
ssen

nálu
nk !
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A , Lenti, Templom tér 5. 2014 évi
gazdálkodásának fõbb mutatói:

Saját tõke: 1 395 eFt; tárgyévi eredmény: 373 eFt; közhasznú
tevékenység bevételei: 3 289 eFt; közhasznú tevékenység ráfordításai:
1 257 eFt; SZJA: 214 eFt

Köszönjük az 1%-os felajánlásokat, kérjük, hogy a jövõben is
támogassák egyesületünket!

Kerka Kulturális Egyesület

Közzététel

Zánkán

Takács Dzseni-
fer

Ko-
sár Piroska Ko-
máromi Gábor Almási Dá-
vid

rendezték meg a
speciális tantervû iskolák ré-
szére kiírt atlétikai és kispályás
labdarúgó országos diákolim-
piai döntõt.

A Móricz-iskola diákjainak
eredményei:

Atlétikában
váltófutásban aranyérmet

szerzett (felkészítõ tanár:
, kísérõ nevelõ:

).
kislabdahajításban 12., ma-

gasugrásban 13. helyezést ért
el. (Felkészítõ tanára Kosár
Piroska).

Labdarúgásban a Móricz-
iskola futballcsapata a 16. or-
szágos döntõben 12. alkalom-
mal képviselte Zala megyét,

Diákolimpiai döntõk Zánkán
ami megyei rekord. A csa-
pat becsülettel küzdött, az
erõs mezõnyben a 10. helyet
szerezte meg (edzõ:

).
Paksa Tibor felkészítõ ta-

nár 27. alkalommal szerepelt
országos döntõben tanítvá-
nyaival (15 asztalitenisz, 12
labdarúgás). Ezzel az ered-
ménysorral az országos össze-
sített táblázaton az elsõk kö-
zött szerepel az edzõk között...

A rendezvény védnökei vol-
tak: MOB-elnök,

MOB-alelnök,
államtitkár,

államtitkár, FO-
DISZ elnök.

Paksa
Tibor

Borkai Zsolt
Deutsch Tamás
Simicskó István
Czunyiné dr. Bertalan Judit

Szabó László

Az Egerszegen gyõztes csapat. Álló sor, balról: Paksa Tibor,
Takács Dzsenifer, Almási Dávid, Fekete Krisztián, Horváth
Rozália, Bogdán Tibor, alsó sor: Bogdán István, Bogdán
András, Mátrai Márk, Csalódi Bence.

A
a közelmúltban szakmai

kirándulást szervezett a Bala-
ton-felvidékre.

– A kirándulás elsõ állomá-
sa a Reneszánsz Badacsonyi Pá-
linkaház volt – mondta

egyesületi elnök. – A
pálinkamûhely bemutatása so-
rán megismerkedtünk az alig
több, mint 3 éve mûködõ
üzemmel, ahol szemet gyö-

Lenti Kertbarátkör Egye-
sület

Rösz-
ler Attila

A Balaton - felvidéken járt a Kertbarát Kör

nyörködtetõ berendezésekkel,
laboratóriumi körülmények
között készíti a családi vállalko-
zás a saját prémium márkás
pálinkáit. Természetesen a ki-
váló minõségrõl meg is gyõ-
zõdtünk.

– Ezt követõen Szentantal-
fára, a Dobosi Pincészetbe lá-
togattunk el. Itt megismerked-

– Hol volt a kirándulás
következõ állomása?

hettünk a tradicionális – 1700-as
évek elején indult – családi
vállalkozás szõlészeti, borászati
tevékenységével, ahol a szõlõ-
mûvelési technikájában a régi
jól bevált módszereket alkal-
mazzák (nem használnak fel-
szívódó növényvédõ szereket),
melynek eredményeként való-
di biobort készítenek. A bor-
kóstolás után megtekintettük a
család Inox termékeket gyártó
üzemét is. A folytatásban a kör-
nyék nevezetességeit céloztuk
meg, jó kis gyalogtúra után
megtekintettük a Szent Balázs
templomromot, ahonnan cso-
dálatos a kilátás a Balatonra, a
Hegyestû kibányászott hegyé-

re is. Az út utolsó állomása a
Tapolcai-medence nyugati szé-
lén, Nemesvitán az egyedi pa-
norámával rendelkezõ Csali
Szõlõbirtok Krokodil pincéje
volt. A balatoni krokodil (kro-
kodilhoz hasonlító hegyvonu-
lat) látványa a pincészet egyedi
megjelenése, a borok ízvilága
– különösen az olaszrizlingbõl
készûlt jégbor – emlékezetessé
tette a látogatást – zárta be-
számolóját az elnök.

A szakmai kiránduláson
egyébként a hagyományoknak
megfelelõen az egyesületi ta-
gok mellett a családtagok is
részt vehettek.

(Dányi)
A Pálinkaházban…

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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A megbízója számára, felvételt hirdet az alábbi
munkakörbe:

partnerünk megbízásából keresünk
munkavállalókat:

:
min. középfokú végzettség

mûszaki beállítottság, 3 mûszakos munkarend vállalása

hosszú távú munkalehetõség
+ +

Étkezési utalvány, bejárás támogatás.

8900 Zalaegerszeg, Ady út 2. földszint 92-550-641
Munkaügyi engedélyszám: 20-004-2002; XX-M-001/407/2013

WHC Kft.

Csesztregi

Feltételek

Amit kínálunk:

Érdeklõdni lehet:
•

KIEMELT ALAPBÉR bónusz mûszakpótlékok.

Szakmunkás végzettséggel

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!

Az idén immár 5. alkalom-
mal vett rész a

csapata Debrecenben az or-
szágos történelmi versenyen –
tájékoztatott bennünket

, az intézmény vezetõje.
– „ A három részre szakadt

ország” címmel került megren-
dezésre a verseny, amely Ma-

lovászi Buda
Ernõ Körzeti Általános Iskola

Cserti
Anikó

Három részre szakadt ország…

A „Háremhölgyek” csapata balról: Tótiván Lilla, Végh Noémi,
Grózner Júlia, Lengyel Nikolett Csilla.

gyarország történetének 1526-
1699 közötti idõszakát foglalta
magába. A versenyre több
mint 40 csapat nevezett az or-
szág különbözõ részeirõl. Elõ-
zetesen két írásbeli fordulót
kellett teljesíteniük a csapatok-
nak. Itt a megadott történelmi
korhoz kapcsolatos feladato-
kat kellett megoldaniuk a tanu-

lóknak és különbözõ kreatív
feladatokat is vártak rájuk, pl.
várostrom bemutatása egy le-
vélen keresztül, térképrajzolás.
Az írásbeli fordulók alapján 13
csapat jutott be az országos
döntõbe. A helyszínen a törté-
nelmi feladatokon kívül (pl.
totó, képfelismerés, vaktérkép,
rejtvény) egy versben kellett
bemutatkozniuk a csapatok-
nak. Be kellett mutatniuk lakó-
helyüket is – különbözõ tár-
gyakon keresztül, – ezek mel-
lett még a korszakra jellemzõ
mondát kellett elõadniuk.

– Hogyan szerepeltek ta-
nulóik?

– A csapat egyenletes telje-
sítményt nyújtott az érdeke-
sebbnél érdekesebb feladatok-
ban, jól helytállt a döntõn,
ahol végül az 5. helyezést sike-
rült megszerezniük, mind-
összesen 9 ponttal elmaradva
a második helyezettõl.

A döntõ végeredménye:
1. „Hold”, Kálvin Téri Ref.

Ált. Iskola, Makó, 2. „Nyéklád-
házi vitézek”, Nyékládházi
Kossuth Lajos Ált. Iskola, 3.
„Bocskai hadinépe”, Bocskai
István Ált. Isk. és AMI, Hajdú-
nánás,… 5. „Háremhölgyek”,
Buda Ernõ Körzeti Ált. Iskola,
Lovászi.

A tavalyi árvíz szinte egy-
az egyben elvitte a
központjában lévõ fahidat,
amely így alapos felújítást
igényelt.

– Vis maior támogatásból
tudjuk megoldani a szinte
teljes felújítást, közel 2,2 millió
forintba kerül a beruházás,
amely 10 % önerõt is tartalmaz
– mondta érdeklõdésünkre

, a falu polgár-
mestere. – Egy lenti vállalkozás

Rédics

Soós Endréné

Helyreállítják a kedvelt hidat

Befejezéséhez közeledik a híd építése.

végzi a munkát, amely már a
befejezés elõtt áll, reméljük
szépre sikerül, hiszen a telepü-
lés közepén, a templom mel-
lett található. Szívesen sétálnak
itt a közeli szociális otthon
lakói, a megszokott, ugyancsak
tönkrement padot is pótoljuk,
hogy ismét a kedvelt helye le-
gyen a központi településrész
az itt lakóknak, idelátoga-
tóknak.

dj

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Több település önkor-
mányzati vezetése is a tavalyi
árvíz, illetve a szeptemberi
esõzések okozta károk helyre-
állításáról értesítette lapunkat.
Így történt ez is,
ahol az esõzés, szinte minden
– szilárd burkolattal nem ren-
delkezõ – utat tönkretett.

– Még tavaly õsz elején
kaptunk a viharból és az
esõzésbõl, amely hegyi útjaink-
ban, a vízelvezetõ árkokban és
például a belterületi Vadász-
köznél okozott komoly káro-

Tormaföldén

Helyreállítások Tormaföldén is…

kat – részletezte a történteket
polgármester. –

9,4 millió forintot kaptunk a
helyreállítási munkálatokra,
majd az önerõnkkel együtt
10,5 millió forintból végeztük
el a munkát. Megpróbáltunk
az eredeti állapototokat vissza-
állítani, belterületi vízelvezetõ
árkainkból a beton elemeket
is elvitte a víz, melyeket pó-
toltunk, a hegyi utak pedig
hengerezett mészkõburkolatot
kaptak.

Hajdú László

(d)

A járás védõnõi és a fenn-
tartó önkormányzatok szerve-
zésében ünnepelték meg a kö-
zelmúltban a Védõnõi Szolgá-
lat megalakulásának 100. év-
fordulóját. A bensõséges ün-
nepség elõtt

védõnõt kérdeztük
munkájukról:

–

– Lentiben négy, a járás
területén tizenkét fõ látja el a
védõnõi feladatokat és van
még tíz nyugdíjas védõnõnk is,

Lapatné Szalai
Marianna

Milyen feltételek mellett
teljesítik feladatukat a já-
rásban?

100 éves a Védõnõi Szolgálat
akik ma is velünk ünnepelnek.
A feltételek változóak, komo-
lyabb számítástechnikai háttér-
re lenne szükségünk, nem min-
denhol adottak ezek a mai elvá-
rásoknak megfelelõ eszközök.

– Az a jó, ha már ismerjük
gyermekkora óta, de általában
a várandóságuk megállapítása
után keresnek fel bennünket,
ami után folyamatosan gon-
dozzuk az egész családot.

– Mikor kerül egy anya az
Önök látókörébe?

– Mi történik, ha a védõnõ
nem oda illõ dolgot tapasztal,

legyen az például a csecsemõ
ellátásának hiányossága?

– Milyen a megbecsülése
hivatásuknak?

– Nagyon nehéz feladat ez,
hiszen döntést kell hozni, ha
kell be kell avatkozni a gyer-
mek veszélyeztetése esetén,
úgy, hogy közben nem felejt-
hetjük el: a gyermeknek a csa-
ládban van a legjobb helye!

– Nagyon sok erkölcsi ki-
emelést kapott a Védõnõi Szol-

gálat, Örökség díjasok va-
gyunk, az idén bekerültünk a
Hungaricumok közé, ugyanis
hazánkban mûködik egyedül
ilyen formában a gondozás,
június 13-a pedig a Védõnõk
Napja lett. A mai ünnepsé-
günkön köszöntjük nyugdíjas
védõnõinket, hiszen az Örök-
ség díjat nekik köszönhetjük.
Gyermekeink is fellépnek a
program során.

dj

Balról Kovácsné Varga Ágnes, Grófné Östör Márta, Stángliné
Féja Ágnes, Jakabfy Krisztina, Joósné Cseh Annamária,
Vargáné Milei Klára, Mikóné Kiss Éva, Bazsika Katalin,
Lapatné Szalai Marianna, Óbiró Anita. Hiányzik a képrõl:
Varga Anita, Bajsz-Berta Anita.

Az akció vége július 10 vagy a készlet erejéig tart.
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Május utolsó vasárnapján
hagyomá-

nyos Hõsök napi megemléke-
zéssel egybekötött búcsút szer-
vezett a városrész önkormány-
zata. A programok délelõtt 11-
kor a falu központjában találha-
tó fûzsátornál megtartott szent-
misével kezdõdtek. Az isten-
tiszteletet követõen
városrészi képviselõ,

alpolgármester,
képviselõ, és a helyi

városrészi képviselõk fõhajtás-
sal, koszorúk és mécsesek elhe-
lyezésével emlékeztek a világ-
háborúban elesett hõsök tisz-
teletére állított emlékmûnél.

Mivel ez a hétvége az or-
szág minden pontján a gyere-
kekrõl szólt, így a bárszentmi-
hályfai apróságok sem marad-
hattak ki a mulatságból, szá-
mukra ugrálóvárral kedvesked-
tek a szervezõk.

Minden búcsú kötelezõ
programjának számít a délutá-

Bárszentmihályfán

Kiss Tamás
Drávecz

Gyula dr. Feke-
te Zoltán

Búcsú Bárszentmihályfán

ni labdarúgó-mérkõzés, amely
az idei évben különlegesnek
számított, mivel a Bárszentmi-
hályfa együttese a Veszprém
megyébõl érkezett tele-
pülés csapatával mérkõzött
meg. Az eplényi csapat tavaly a
helyi labdarúgókat hazai kör-
nyezetben vendégelte meg,
idén pedig õk látogattak el
hozzájuk, hogy egy kellemes
délutáni fürdõ-, és városláto-
gatást követõen összemérjék
tudásukat a városrész játéko-
saival.

A barátságos meccs végül a
vendégcsapat 3-2-es gyõzelmé-
vel végzõdött és az eredmény-
hirdetés után ,
Lenti és , Eplény
polgármestere adtak át ajándé-
kokat a játékosoknak.

Az estébe nyúló búcsúi
program a mûvelõdési házban
megtartott zenés mulatsággal
és karaoke esttel zárult.

Eplény

Horváth László
Fiskál János

k.r.

Fiskál János, Eplény polgármestere.

A sport és a mozgás került
középpontba a június 20-án

városrészben ha-
gyományosan megtartott csa-
ládi napon, melynek idén is a
településrész labdarúgó-pályá-
ja adott otthont. A

és a
közös szervezésében létre-

jött esemény a kora délelõtti
órákban kispályás labdarúgó-
mérkõzésekkel kezdõdött, mely-
re három helyi csapat mellett
négy, a térség több települé-
sérõl –

–
érkezett csapat nevezett. Ezen
a hétvégén a többi környék-
beli programhoz hasonlóan az
idõjárás itt is felborította a
program menetrendjét, de sze-
rencsére még az esõ megérke-
zése elõtt sikerült a döntõ mér-
kõzést lebonyolítani, melyek

Lentikápolna

városrészi
önkormányzat Lenti TSZ
SE

Lentibõl, Mumorból,
Csesztregrõl, Szécsiszigetrõl

Családi nap Lentikápolnán
végeredményeként a

csapata állhatott a dobogó
legfelsõ fokára, megelõzve ez-
zel a és a

együttesét.
A délutáni programok a

változékony idõ ellenére is sok
érdeklõdõt vonzottak, akik ki-
próbálhatták az íjászatot, a lég-
puska lövészetet. A kicsiket lég-
vár, arcfestés, ügyességi játékok
és kézmûves foglalkozások vár-
ták, a nap végén pedig helyben
készül gulyással vendégelték
meg a családi nap látogatóit.

városrészi kép-
viselõ elmondta: a program-
mal elsõsorban a helyben élõk
számára kínálnak kikapcsoló-
dási lehetõséget, de szívesen
várják minden évben a térség
többi településérõl érkezõ lá-
togatókat is.

Sporttig-
ris

Czupi Csárda Mar-
garéta presszó

Vatali Ferenc

(k)

A korábbi évektõl eltérõen idén a sport kapta a fõszerepet a
városrészi családi napon.

A közelmúltban
rendezték meg a

megyei úszó körver-
seny utolsó fordulóját, me-
lyen a

fiatal versenyzõi is
rajtkõre álltak. A Balaton-par-
ti városban megtartott ese-
mény az idei öt helyszínbõl
álló versenysorozat záróver-
senye volt, melyrõl a lenti
úszók ismét szép eredmé-
nyekkel tértek haza.

edzõ arról tá-
jékoztatott, hogy a két me-
gyét érintõ körverseny össze-
sített eredményeinek alapján
a lenti csapat végül a dobogó
harmadik fokára állhatott.

A verseny legeredménye-
sebb úszója

elsõ helyezett lett 50
m pillangó, 100 m gyors, 100
m mell, 100 hát és 100 m
vegyesúszás versenyszámok-

Keszthe-
lyen Zala-
Somogy

Lenti Gyógyfürdõ
Úszó Klub

Kiss Tamás

Kovács László
György

ban. Szintén dobogós leg-
jobb idõt úszott
aki 50 m pillangó, 50 m gyors
és 100 m vegyes versenyszá-
mokban ért el elsõ helyezést.
A keszthelyi versenyen arany-
érmes idõt úszott még

100 m hát és 50
m mell számokban, valamint

50 m pillan-
góban. A lenti csapat többi
tagjai is kiemelkedõen teljesí-
tett, több második és harma-
dik helyet is sikerült megsze-
rezniük a dobogón.

A versenyen eredménye-
sen szerepelt még

és
valamint a csa-

pat Kovács L. Györk, Holl
Hanna, Kõmûves Balázs, Hor-
váth Eszter alkotta váltója is
második helyen végzett.

Holl Hanna,

Hor-
váth Eszter

Borsos Blanka

Császár
Ferenc, Kõmûves Balázs, Ka-
szás Zsóka, Lukács Dorka
Boncz Maja,

-k-

Harmadik a lenti úszócsapat

Nem kell a következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Zalatáj

www.zalatajkiado.hu
facebook

Zalatáj naponta!

Ha elolvasta, adja tovább!



112015. 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

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2015.06.29.

ZAKÁLY ZSOLT E.V.
8956 PÖRDEFÖLDE KOSSUTH U. 11.
66707794-1-40

ZAKÁLY ZSOLT-EGYEDI FAIPARI TERMÉKEK ELÕÁLLÍTÁSA
TÁMOP-2.3.6.B-12-1/1-2014-0179

Zakály Zsolt egyéni vállalkozó támogatást nyert „A
fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása Nyugat-Du-
nántúlon” címû pályázaton. A pályázat célja egyedi
faipari termékek elõállításához szükséges eszközök
beszerzése Zakály Zsolt egyéni vállalkozásában. A
projekt összköltsége 3 333 333 Ft. A projekt keretében
10% saját erõ biztosításával 90%, azaz 3 000 000 Ft
vissza nem térítendõ támogatást kapott a vállalkozás.

A projekt keretében egyedi asztalosipari termékek gyár-
tásához szükséges eszközök, illetve berendezések beszer-
zése valósult meg. Mindezek mellett vállalkozásom mar-
keting tevékenységének javítása céljából egyedi honlap
fejlesztésére is sor került. A személyi jellegû ráfordítások
lehetõvé tették bérem finanszírozását, amely jelentõs
mértékben megkönnyítette munkám végzését. A beszerzett
számítástechnikai eszközöknek köszönhetõen az admi-
nisztrációs, illetve az interneten történõ tájékozódással járó
feladatokat hatékonyabban tudom ellátni. A beruházás ha-
tására lényegesen bõvült a vevõköröm, ugyanis az esz-
közök segítségével nagyobb volumenben, rövidebb ter-
melési idõ alatt állítom elõ a megrendelõim által kért
termékeket.

Immáron tizenegyedik al-
kalommal, viszont új helyszí-
nen és a korábbi évektõl eltérõ
útvonalt bejárva rajtolt el a

és a
hagyo-

mányosan megrendezett 24
órás kerékpáros maratonja.

A hétvégi hidegfronttal
együtt érkezõ esõ sajnos a
legrosszabbul idõzített és a
maraton délutáni három órás
kezdésére egy kiadós nyári zá-
por áztatta el a várost és kör-
nyékét, ezért az indulást jelzõ
dudaszó csak röviddel a ter-
vezett kezdést követõen szó-
lalt meg.

A verseny rajtja elõtt
polgármester kö-

szöntötte a kerékpárosokat,
akik az esõ ellenére is szép
számmal gyûltek össze a mara-
ton új helyszínének választott
Vörösmarty Általános Iskola
bejáratánál. Idén az új kiindu-
lási pont miatt új útvonalat is
kellett a szervezõknek választa-
ni, így a maraton résztvevõi ez
alkalommal a Vörösmarty, -
Kossuth,- Petõfi,- Bánffy, - Bé-
ke,- Sugár utcákon áthaladva

Mocorgók az Egészségért

Környezetért Egyesület

Hor-

váth László

24 órás kerékpáros maraton

tették meg az 5 kilométeres
köröket.

Bár a kezdeti nehézségeket
okozó idõjárási viszontagságok
miatt szombaton kevesebben
keltek útra, hogy részt vegye-
nek a megmérettetésen, de a
vasárnapi napsütés már sokkal
több kerekest csábított ki a
rendezvényre, így végül több
mint 300 regisztrált indulót
számoltak össze a szervezõk.
Közülük 14 fõ volt, aki a szom-
bati rajttal együtt indulva meg-
küzdött az éjszakai alig 5 fokos
hõmérséklettel, a fáradtsággal,
a kimerültséggel, hogy végül
61 kör, azaz 305 kilométer
megtétele után átvehesse a leg-
kitartóbb 24 órát kerékpáro-
zóknak járó elismeréseket.

Az idei év legkitartóbb ke-
rékpárosai: Tajti Dominik,

Szarka Dávid, Simon Róbert,

Végh László, Balogh Ákos,

Vajda Nóra, Molnár Zoltán,

Kovács Zoltán, Sümegi Zoé,

Sümegi Kincsõ, Völgyi Zoltán,

Lukács Máté, Kõmûvesné

Hantos Alexandra, Kõmûves

Balázs.

(k)

Szombaton az idõjárás nem kedvezett a résztvevõknek.

„Civilkurázsi” Lenti Civil Szervezeteiért és Sportjáért Közalapít-
vány 2014. évi tevékenységérõl az alábbi közleményt teszi közzé:
A Közalapítvány eredményének alakulása 2014. évben:

Helyi önkormányzattól 1.040.000 Ft
SZJA 1% felajánlásából 29.757 Ft
Vállalkozás általi felajánlás Dallas Club Kft. 20.000 Ft
MVH támogatás Hagyomány és Innováció 8.916.046 Ft
MVH támogatás feloldása Helyi Értékek Háza felújításra 143.652 Ft
Pénzügyi bevétel 488 Ft

Támogatások 2.015.000 Ft
Anyagköltségek 61.837 Ft
Igénybevett szolgáltatások 10.387.297 Ft
Egyéb szolgáltatások értéke 124.738 Ft
Személyi jellegû kifizetések 466.095 Ft
Bérjárulékok 16.830 Ft
Értékcsökkenési leírás 319.397 Ft
Egyéb ráfordítások 195 Ft

Az alapítvány célja a Lentiben mûködõ és nyilvántartásba vett
sportegyesületek mûködésének támogatása; sporttevékenységük
fejlesztése; a város sportéletének fejlesztése; a versenysport ki-
emelt támogatása; diáksport, tömegsport támogatása; új civilkö-
zösségek kialakulásának elõsegítése; a már mûködõ civilszerve-
zetek tevékenységének segítése; hozzájárulás mûködési feltéte-
leik megteremtéséhez, fejlesztéséhez; hátrányos helyzetû csopor-
tok társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése; munkaerõpia-
con hátrányos helyzetû rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elõsegítése, és a kapcsolódó szolgáltatások, kulturális tevékeny-
ség támogatása; kulturális örökség megóvása; környezet és ter-
mészetvédelmi mozgalmak létrehozásának, mûködésének támo-
gatása; közrend védelme; polgárõrség támogatása.
2014. évben a közalapítvány 21 civil szervezetet részesített tá-
mogatásban.

kuratórium elnöke

Összes bevétel

Összesen: 10.149.943 Ft
Összes kiadás

Összesen: 13.391.389 Ft
Adózás elõtti eredmény (veszteség) -3.241.446 Ft

Pálné Szalai Erika

Közzététel
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HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Lenti és Vidéke Hirde
ssen

nálu
nk !

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

Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 7-17

szombat 7-12

Itt van javában a nyár,

fessen velünk bevezetõ áron

új

egyrétegû színes falfestékkel.

Supralux Season

Itt van javában a nyár,

fessen velünk bevezetõ áron

új

egyrétegû színes falfestékkel.

Supralux Season

kiadósság: 14 m /l • kiszerelés: 2,5 l 3390 Ft; 5 l 5490 Ft
2


