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A megye második legnagyobb beruházása jelenleg
Ütemterv szerint zajlik a szálloda építése Lentiben

A beruházás nagy elõrelépés Lenti életében.
A kiírt ütemtervnek meg- liárd forint értékben megvafelelõen zajlik Lentiben a város lósuló turisztikai beruházása a
eddigi legnagyobb, 3,5 mil- négycsillagos, 94 szobás szál-

loda építése, illetve a gyógyfürdõ bõvítése, melynek jelenlegi
készültségi állapotáról és a
beruházáshoz kapcsolódó turisztikai elképzelésekrõl tartottak sajtótájékoztatót a napokban az építkezés helyszínén.
A bejáráson jelen volt Vigh
László országgyûlési képviselõ, dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke, Horváth
László polgármester, Kázmér
Judit, a Pannon Lapok Társasága ügyvezetõ igazgatója, Kutfej Attila, a Lenti Gyógyfürdõ
Kft. ügyvezetõ igazgatója és
Bischof Zoltán, a kivitelezés
mûszaki ellenõre.
– A szálloda vasbeton szerkezetépítési munkálatai a végéhez közelednek és a nyár
végére a fürdõ új részlegének

szerkezete is elkészül – tájékoztatott Kutfej Attila. – A kivitelezési határidõ miatt olyan
modern technológiákat alkalmaznak, mint az elõre elkészített fürdõszobák beszerelése,
melyek már minden szükséges
felszerelést tartalmaznak a törölközõ tartótól a csempéig és
kádig, így ezek beépítésével
jelentõs idõt takarítanak meg a
kivitelezés során. Bár a kezdés
idõpontja a közbeszerzési eljárások lefolytatásának okán
némileg eltolódott, de az idõjárás eddig kedvezõ volt a
munkához, ezért a beruházás
az elõre eltervezett ütemben
zajlik.
Dr. Pál Attila, a megyei
közgyûlés elnöke arról beszélt,
(Folytatás a 2. oldalon)

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Kedvezményes családi belépõk!
Családi jegy (2 felnõtt + 2 gyermek): 6 200 Ft
Családi jegy (2 felnõtt + 3 gyermek): 6 800 Ft
Családi jegy (2 felnõtt + 4 gyermek): 7 500 Ft
(A családi belépõ a gyermek 3-14 éves koráig érvényes!
0-3 éves korig a belépés INGYENES!)

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320
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A megye második legnagyobb beruházása jelenleg
Ütemterv szerint zajlik a szálloda építése Lentiben
(Folytatás az 1. oldalról)
hogy a beruházás nem csak
turisztikai, de gazdasági szempontból is jelentõs elõrelépést jelent Lenti és térsége
számára.
– A megyei beruházásokat
tekintve a lenti szálloda a második legnagyobb Zalában nem
csak az építkezés, de a munkahelyteremtés szempontjából
is. Lentiben a szálloda megépítését követõen 50 új mun-

kahely jön létre és mivel a
fürdõ kapacitása is bõvül,
ezért várhatóan ez utóbbiban
is újabb munkatársak felvétele
válik szükségessé. Ezzel a beruházással Lenti a térség turisztikai központjává válik, amely a
környéken található aprófalvak számára kitörési lehetõséget biztosít, mivel az itt megjelenõ programelemek nem
csak a fürdés lehetõségét biztosítják, hanem a térség turisz-

Várják a jelentkezõket
Minden segítõ kézre szükség van
Még az idei évben megalakul a várost és térségét érintõ
katasztrófahelyzetek során mozgósítható, civil önkéntesekbõl
álló Lenti Települése Önkéntes
Mentõcsoport, melybe augusztus végéig várják azokat a jelentkezõket, akik a tavaly szeptemberi árvízhez hasonló helyzetekben segíteni szeretnének a bajbajutottaknak.
Az önkormányzati kezdeményezésre létrejövõ szervezet kapcsán Horváth László
polgármester elmondta, bár a
járás területén szerencsére ritkán alakulnak ki katasztrófahelyzetek, de azok bekövetkezését nem zárhatjuk ki teljesen, ezért szükség van olyan
civil önkéntesekre, akik a hivatalos polgári védelmi és
katasztrófavédelmi szervekkel
együttmûködve segíthetnek a
károk felszámolásában és az
értékmentésben.
A tavaly szeptemberi árvíz
is jó példa arra, hogy a természet erõivel szemben minden település kiszolgáltatott

helyzetben van és szélvihar,
felhõszakadás, rendkívüli havazás bármikor bekövetkezhet,
ezért a veszélyeztetõ hatások
kivédésének, a bajba jutott
embertársaink megsegítése érdekében minden támogatásra
és segítõ kézre szükség van. A
legutóbbi események alatt is
önkéntesek százai segítették a
hivatalos szervek munkáját és
ennek köszönhetõen rengeteg
értéket sikerült megmenti az
áradás okozta pusztítástól, valamint a bajba jutottak elhelyezése és támogatása során is
példaértékû volt a városban a
civil lakosság összefogása.
A Lenti Települése Önkéntes Mentõcsoportba augusztus
31-ig folyamatosan várják azokat a jelentkezõket, akik részt
akarnak venni a szervezet munkájában és kritikus helyzetekben szeretnének segíteni. Jelentkezni a molnar.monika@lenti.hu
e-mail címen, vagy a 06 92
553-951-es telefonszámon lehet, illetve személyesen a polgármesteri hivatalban.

A bejárás résztvevõi.
tikai attrakcióinak bemutatását is. Ezek a kistelepülések
mindazokat a hagyományokat
és helyi értékeket is be tudják
mutatni, amelyek most még
egy láncra nem fûzhetõk fel a
turisták számára. A megyei
turisztikai fejlesztések kapcsán
a Zala Megyei Önkormányzat a
következõ uniós ciklusban felhasználható forrásokból közel
egy milliárd forintot különített
el a zalai kerékpárutak fejlesztésére, valamint Orbán Viktor
miniszterelnök nagykanizsai
tájékoztatóján bejelentette, hogy
150 km út megépítésére hazai
költségvetésbõl biztosít forrást. Ezekkel a lehetõségekkel
példaértékû elõrelépést tehetünk a megyei kerékpáros turizmus fejlesztésének érdekében és hasonlóképpen gondolkodunk a bakancsos turizmust
illetõen is – mondta dr. Pál
Attila.
Horváth László polgármester arról beszélt, mivel a megyében hatvan kilométeren
belül nincs hasonló színvonalú
létesítmény, így az új szálloda
négycsillagos színvonalon a
magasabb igényû vendégek
számára is megfelelõ pihenést
tud majd nyújtani. Szintén kiemelte az új munkahelyek létrejöttét és mivel a hotel mû-

ködtetéséhez szükséges eszközök és anyagok beszállítását is
helyi vállalkozásokkal tervezik
megoldani, ezzel a térség gazdaságára is jótékony hatást fog
gyakorolni a beruházás. Lenti
város polgármestere elmondta, a szállodát mûködtetõ menedzsment összeállítása jelenleg is zajlik, mivel a szállodát
már a befejezés elõtt el kell
kezdeni bevezetni a piacra és
ez is jelentõs elõkészítõ marketing munkát igényel. A
másik fontos szempont pedig, hogy a kivitelezés ne okozzon fennakadást a fürdõbe
érkezõ vendégek kiszolgálásában és az idelátogatók zavartalan pihenésének fenntartásával lehessen a munkálatokat
elvégezni.
Vigh László országgyûlési
képviselõ elmondta, hogy Lenti és térsége kiváló fekvése és a
környékben található számos
turisztikai attrakció, valamint
kikapcsolódási lehetõség okán
a legalkalmasabb hely egy
ilyen színvonalas komplexum
megépítéséhez. Ezek közül
kiemelte a fürdõ különleges
gyógyhatású termálvízét, melynek kapcsán évente több ezer
pihenni és gyógyulni vágyó
úticélja a Lenti Termálfürdõ.
K.R.

Akció a
Sári Fotónál
Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról
100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény
Szeptemberben a hirtelen lehullott sok csapadék miatt megáradt
Liponyak-patak miatt került víz alá a város egy része. A lakosság
példaértékû összefogással segítette a bajbajutottakat.

Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117
E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com
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Elismerés az egészségügyi dolgozóknak
Minden év július elseje a
magyar egészségügy legjelesebb ünnepe, ugyanis 197 évvel ezelõtt, ezen a napon született meg az anyák megmentõjeként ismert Semmelweis
Ignác, a gyermekágyi láz okának és gyógymódjának felfedezõje. Ezen a napon országszerte köszöntik az egészségügyi
dolgozókat és több helyen is
elismerésekkel, jutalmakkal köszönik meg áldozatos munkájukat.
Lentiben a hagyományoknak megfelelõen a dr. Hetés
Ferenc Szakorvosi Rendelõintézetben került sor a város ha-

gyományos Semmelweis-napi
ünnepségére.
Az ünnepségen Vargáné
dr. Geresits Gizella mondott
verset, majd Kiss Tamás önkormányzati képviselõ köszöntötte a megjelenteket. Beszédében méltatta az egészségügyben dolgozók áldozatos munkáját, valamint beszélt azokról
a feladatokról, melyek megoldásával a közeljövõben jelentõsen növekedni fognak a szférában dolgozók általános munkakörülményei, a betegellátás
színvonala és a dolgozók jelenlegi bérezésének kompenzációja is megtörténik.

Kézmûvesház gyerekeknek

Ülnek (balról-jobbra): Molnár Ildikó, Bagladi Károlyné, Mauseczné Kovács Tímea, Bicsák Anikó. Állnak (balról-jobbra):
Kiss Tamás képviselõ, Dezsõ Sándor, Horváth László polgármester.

A korábbi évek hagyományait követve az idén is nyári
kézmûvesházat szervezett a Városi Könyvtár Lenti gyermekrészlege, ahol június végétõl
augusztus elejéig szerda délutánonként kettõ órától várták
a vakáció alatt kreatív kikapcsolódást keresõ általános iskolásokat.
A foglalkozások különlegessége, hogy a gyerekek minden alkalommal valamely háztartásban is megtalálható, olykor hulladékként kezelt tárgy
újrahasznosításával készítettek
különbözõ alkotásokat.
Az elsõ kézmûves napon az
iskolások papírkorongra tekert
fonalból gyártottak pom-pom
kulcstartókat, valamint lufi és
liszt felhasználásával készítettek stressz-labdákat. Második
alkalommal szintén a lufi és a
papír kapta a fõszerepet, ugya-

Az idei évben kitüntetett
dolgozóknak Horváth László
polgármester és Kiss Tamás
képviselõ adta át az elismeréseket. Sok éves áldozatos és kiváló szakmai munkájáért elismerést vehetett át Bicsák Anikó, a dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet asszisztense, Mauseczné Kovács Tímea, a Kolping Támogató és
Foglalkoztató Központ személyi segítõje, Dezsõ Sándor, a
Nyugat-dunántúli Regionális

nis papírmasé technikával a
felfújt léggömbök köré építettek tálakat. A következõ hetek
programjai során a gyerekek
kipróbálhatták, hogy lehet a
kidobásra ítélt cipõs dobozokat újrahasznosítani, a régi
CD lemezeket kreatív módon
felhasználni, mûanyag palackból madáretetõt készíteni,
vagy hogy a tároláson kívül mi
másra lehet még jó a tojástartó.
A nyári programok utolsó
napján „Az elefánt fogkrémje
és társai” címmel kísérleteket
végeztek el a gyerekek. A foglalkozásokon résztvevõk létszámát a szervezõk 20 fõben
maximalizálták ezért a gyerekeknek, vagy a szülõknek még
az adott foglalkozási napot
megelõzõ hétfõig jelezniük
kellett részvételi szándékukat.
k.r.

Mentõszervezet Zala Megyei
Kirendeltség Lenti Mentõállomás mentõgépkocsi-vezetõje,
Bagladi Károlyné, a dr. Hetés
Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet dolgozója és Molnár Ildikó, a Bölcsõde Lenti intézmény dolgozója.
Az ünnepség állófogadással
zárult, ahol dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke
köszöntötte az egészségügyi
dolgozókat és az rendezvény
vendégeit.

www.zalatajkiado.hu
Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
Követték az elmúlt évek hagyományait.
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Lenti Nyári Esték
A nyár beköszöntével június elsõ heteiben Lentiben
immáron harmadik alkalommal indult útjára a Lenti Nyári
Esték zenés programsorozat,
melynek keretében zenei formációk és országosan ismert
népszerû elõadók mutatkoztak be péntek esténként a

város fõterén felállított szabadtéri színpadon. Az elmúlt két
hónapban a zenés estékre kilátogatók találkozhattak Radics Gigivel, Keresztes Ildikóval, Kovács Katival, Szandival, Galambos „Lagzi” Lajossal és zenekarával. A tavalyi
évben nagy sikerû mûsorral

A Best of zenekar

„Lagzi” Lajos és zenekara

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

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

www.zalatajkiado.hu

Keresztes Ildikó

Vastag Csaba

fellépõ, idén egész estét betöltõ mûsorral érkezett a Best
of Zenekar, szintén visszatérõ
vendégként lépett színpadra
Vastag Csaba, találkozhattunk
a Megasztárból ismert Tolvai
Renátával, valamint a Crystal
együttest alapító népszerû zeneszerzõ, énekes, mûsorvezetõvel, Kasza Tiborral.
A hétrõl hétre több száz
látogatót vonzó esti zenés mûsorok sztárvendégeinek fellépése elõtt minden este különbözõ stílusokat képviselõ zenei formációk léptek színpadra, így megismerkedhettünk a
country stílusú dalokat elõadó
Leslie Night Club duóval, a
forró latin talpalávalót játszó
Intermezzo Latin Club együttesével, a bajor zenei stílust
képviselõ Die Eber Kapelle
zenekarral. A modern kor slágerei sem maradhattak ki a

felsorolásból, ezeket az Silverband együttese és a Gríz zenekar hozta el a lenti közönségnek, és nyári táborának utolsó állomásaként
másfél órás elõadás keretében mutatkozott be újra Lentiben a nagykanizsai Orff Ütõegyüttes.
A programok augusztus 28ig folytatódnak és a rendezvényre rendszeresen látogatók
még találkozhatnak a tavalyi
évben is nagy sikert aratott
Marót Vikivel és a Nova Kultúr Zenekarral, Hien-el, Tóth
Verával és Csepregi Évával. A
sztárvendégek fellépése elõtti
jó hangulatról a nyár utolsó
hónapjában az A'la Carte
Showband, a Nagykanizsai
Fúvószenekar, a Rouge Együttes és a Tequilla zenekar fog
gondoskodni.
k.r.
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Egészségfejlesztés és bringa „téma” Lovásziban
Cserti Anikó, a lovászi Buda
Ernõ Körzeti Általános Iskola
igazgatója tájékoztatott legutóbbi sikeres pályázatukról, továbbá egy önzetlen támogatásból
megvalósult bringapályáról.
– Iskolánk pályázatot nyújtott be a „TIE - HÉTPRÓBA”
kiemelt projektre, melyet meg
is nyert. Ennek a lényege,
hogy teljes körû iskolai egészségfejlesztést, különbözõ programokat, elõadásokat kell megvalósítani. Kolléganõim (Kovács Éva, Kovácsné Soós Veronika, Vass Tiborné, Lérántné)
végezték iskolánkban ezt a
munkát, amely a Sérülés megelõzés-elsõsegély, Egészség kommunikáció, Ivóvíz, Élelmiszer-

táplálkozás, Test- és szájhigiéné, Iskolakert, Bringa, Délutáni szabadidõ, Sportos nagyrendezvény, „Lépés-számláló”
témákat ölelte fel. A Bringa
témához kapcsolódva jött az
ötlet, hogy jó lenne egy biciklis pálya az iskolának, hiszen
20 db kerékpárt már vásároltunk más-más pályázat keretében. Az ötletet meghallotta
az alapítványunk elnöke (Kovács Zoltán), aki azonnal felajánlotta, hogy a Bükkös Kft.
elkészít egy ilyent. Az avatása
pedig a Szécsiszigetben megtartott Madarak és Fák Napján
történt – hangzott az igazgatónõ tájékoztatójában.
dj

ÉNYKK Zrt. UTAZÁSI IRODA
Kedvezményes ajánlatai
(A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA JOGUTÓDJA) Eng. sz.:U-001588
DALMÁCIA városai TROGIRI nyaralással
Szept. 2-6.
56.500 Ft/fõ
SALZBURG-Zell am See-Grossglockner
Szept. 4-6.
41.900 Ft/fõ
VELENCE-Murano-Burano-Torcello
Szept. 11-13.
45.900 Ft/fõ
ISZTRIA és KVARNER-ÖBÖL gyöngyszemei (félpanzió)
Szept. 19-23.
74.900 Ft/fõ
TOSZKÁNA: CinqueTerre-Modena-Parma-Firenze
Szept. 8-12.
96.500 Ft/fõ
ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK: Milano-Lago Maggiore-Isola Bella
Szept. 16-20.
79.500 Ft/fõ
ERDÉLY kulturális és természeti szépségei (félpanzió)
Szept. 23-28.
71.900 Ft/fõ
SZICÍLIA másképpen-Dél Itália
Szept. 23 - Okt. 1.
166.900 Ft/fõ
Mesél a BÉCSI ERDÕ (Bécs másképpen)
Szept. 25-27.
32.500 Ft/fõ
TÖRÖK KÖRÚT, RODOSZI kirándulással (félpanzió)
Okt. 9-18.
194.500 Ft/fõ
PALÓCORSZÁG-SZLOVÁKIA (Szép kártya)
Okt. 23-25.
26.500 Ft/fõ

5% kedvezmény a hirdetés felmutatójának!
(Az akció visszavonásig érvényes)

Bõvebb információval várjuk irodánkban:
Zalaegerszeg: +36 92/ 511-045
Nagykanizsa: +36 93/ 536-716
Szombathely +36 94/311-134
Keszthely: +36 83/511-231
Hévíz: +36 83 540-399
Lenti: +36 92/551-061
Veszprém: +36 88/590-752

www.zalatajkiado.hu

Birtokukba vették a bringapályát.

„Életút”…
A Városi Mûvelõdési Központ Lenti és a Honismereti
Egyesület Lenti közös szervezésében „Életút” címmel nyílt
meg a Molnár István tervezõ
grafikus munkáit bemutató kiállítás.
A Bárszentmihályfán élõ
alkotó elmondta, hosszú ideig
tartó elõkészítés után sikerült
összeállítani a kiállítás anyagát,
melyen a legrégebbi alkotások
mellett a közelmúltban festett
képek is bemutatásra kerültek.
Molnár István úgy fogalmazott, hogy nincs igazán kedvenc képe, de minden alkotáshoz valamilyen személyes
kötõdés fûzi. A festmények
szépségének megítélését már
a nézõre bízza. Azt mondta, ha
mégis egy kedvenc képet meg
kellene neveznie, akkor a kilencven éves Mariska nénirõl
készült akvarell festményt
emelné ki a bemutatottak közül, mivel a képpel kapcsola-

tosan sok gyermekkori emléket tud felidézni. Ezt a képet
késõbb 90-ik születésnapjára
odaajándékozta az azon szereplõ idõs asszonynak.
A több évtized alatt elkészült munkákat bemutató tárlaton kiállított képek többnyire akvarell, pasztell és olaj
technikával készültek. Molnár
István nem vallja festõnek magát, szakmáját tekintve grafikusként végzett, a festészet
megmaradt kedvenc idõtöltésnek, hobbinak.
A kiállítás megnyitóján
Tantalics Béla nyugalmazott
pedagógus, helytörténész méltatta Molnár István munkáit,
majd maga az alkotó is röviden
beszélt a képek és a kiállítás
történetérõl.
A képeket július végéig tekinthették meg az érdeklõdõk
a mûvelõdési központ aulájában.
K.R.
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„Köszönet a támogatásért!” Pákai iskolások Tirolban

Balról Zakariás Zoltán ny. honvéd alezredes, Barta Ödön elnök,
Györe László nyugdíjas polgári alkalmazott.
Programjaik megvalósításához, az egyesület mûködéséhez 180.000 Ft támogatást kapott a közelmúltban a megyegyûléstõl a lenti Fegyveres
Erõk és Testületek Nyugállományúak Klubja.
– Ebbõl az összegbõl valósítottuk meg – többek között
– legutóbbi, éves programunkban tervezett nagyatádi kirándulásunkat is, melyért köszönetünket szeretnénk kifejezni dr. Pál Attilának, a
megyegyûlés elnökének –
kezdte beszámolóját legutóbbi
programjukról Barta Ödön, a
klub elnöke. – Kirándulásunkon a Lenti Honismereti
Egyesület is képviseltette magát, úti célunk pedig testvérklubunk székhelye, Nagyatád volt.

– Hogyan zajlott a kirándulás?
– Fülep István nyugalmazott
honvéd õrnagy, a nagyatádi
klub vezetõje fogadta delegációnkat, aki egyébként egész
nap a rendelkezésünkre állt és
mint idegenvezetõ mûködött
közre programunkon. Szakszerû
és minden tudnivalóra kiterjedõ irányítása mellett megtekintettük a Haditechnikai Múzeumot, a volt laktanyát, a város
egyéb nevezetességeit, köztük
a múzeumot is. Itt látogatásunk
emlékére szalagot kötöttünk a
múzeum falán kialakított emléktáblára. Összességében nagyon jól sikerült kirándulásunk, tartalmasan töltötte a 42
résztvevõ a napot – zárta gondolatait Barta Ödön.
(d)

A JEKA pályázati útján kedvezményes utat tehetett 15 pákai iskolás és kísérõik a tiroli
Bach községbe és környékére
– tudtuk meg Bicsákné Brenner Anikótól, az Öveges József
Általános Iskola tanárnõjétõl.
– Az utazás költségét a pákai önkormányzat, az „Öveges
a gyermekekért” Alapítvány és
a pákai Öveges József Általános Iskola Szülõi Szervezete
állta, melyet ezúton is köszönünk.
– Milyen programokon vettek részt?
– Elsõdleges volt a számunkra a német nyelv gyakor-

Emlékezetes kirándulás volt.

Lentibõl indult a kezdeményezés
Az utazók védelmezõje,
Szent Kristóf napja alkalmából
tartottak hagyományos jármûszentelést Lentiben, a Templom téren. A hagyomány immáron több mint két évtizede
Lentibõl indult el és azóta minden évben várják az autósokat,
motorosokat a város központjában tartandó eseményre.
Mint minden alkalommal, a
jármûszentelést vasárnapi ünnepi szentmise elõzte meg
Köbli Tamás plébános celebrálásával, majd ezt követõen
került sor a felsorakozott
autók, motorok és kerékpárok
megáldására.
Balogh Sándor, a Magyar
Autóklub lenti vezetõje elmondta, húsz évvel ezelõtt
még Tüske József esperessel

lása, de érdekességként a gyerekek készítették a menüket is.
Túráztunk a közeli hegyekben
– a legmagasabb pont 2200 m
volt – végigjártuk a Jöchelspizte-i tanösvényt, ismerkedtünk
a Lechtal Természetvédelmi
Park növény- és állatvilágával.
Holzgauban a Hängebrücke függõhídon sétát tettünk, a Simms
vízesést tekintettük meg, a
Lech turisztikai központban
veterán autófelvonulást láttunk, majd fenn a hegyen egy
hófoltot leltünk, örök emlék
marad a rövidnadrágban, nyáron végrehajtott csúszkálás,
hógolyózás. Kirándulás tet-

tünk Németországba, itt a
Neuschwanstein kastélyt tekintettük meg, melynek érdekessége, hogy a Walt Disney
filmekbõl köszön vissza a II.
Lajos, Bajorország királya építtette kastély látványa – zárta
gondolatait az emlékezetes kirándulásról a tanárnõ.
dj

Elérhetõségeink:
találták ki ezt a kezdeményezést, melynek eleinte az autóklub telephelye adott otthont,
majd a késõbbiekben áthelyezõdött a Szent Mihály plébánia
elõtti Templom térre. Hozzátette, büszke rá, hogy egy Len-

tibõl indult program mára
több mint tíz zalai településen
vált tradicionális eseménnyé,
melyre évrõl évre egyre nagyobb számban érkeznek a
jármûtulajdonosok.
k.r.

Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Megünnepelték lakótömbjük 40 éves évfordulóját
Lapunk egy korábbi számában már beszámoltunk az
összetartó lenti Lehel utcai
közösségrõl, akkor épp aszfaltozott utat építettek lakótömbjük elé, most Iványi Károlyné
szervezõ, közös képviselõ jóvoltából jubileumi ünnepségükrõl számolhatunk be.
– 1973-ben kezdõdtek az
építkezési munkálatok az akkori Kállai Éva, ma Lehel utcában, melynek során 10 lakásos
háztömbök épültek – emlékezik vissza a kezdetekre Iványi
Károlyné. – 1975-ben, tehát
éppen 40 éve adták át a 8.
számú háztömböt. A házsor
lakói javaslatára úgy döntöttünk, megünnepeljük – egy
közös kerti partival – ezt a
kerek évfordulót.
Megtudtuk, kisebb ünnepséget is szerveztek, melynek
során felelevenítették az elmúlt 40 év vidám és szomorú
eseményeit is, majd a közös
kerti fõzés, grillparti következett. Kiderült, akkoriban lottó
telitalálatnak érezték, hogy befizethettek a családias hangulatú, modern házsor lakásaiba.
A családokkal 14 kisgyerek költözött ide, majd újabb 6 születésével rövid idõ alatt 40
fõsre duzzadt a lakóközösségük, szinte egy óvodányi kisgyermek játszott a közös udvarban.
– Az ünneplésbe nem csak
a régi lakók, hanem az újonnan beköltözött fiatal családok
is bekapcsolódtak – folytatta

Befektetés a jövõbe!

Szerezzen képesítést
tanfolyamainkon!
Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,
Emelõgép-vezetõ,
Földmunkagép-vezetõ,
Tûzvédelmi szakvizsga.
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

7

Lenti és Vidéke

2015. július

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Hogy nézel ki?…
Archív felvétel az épülõ házsorról.

Összetartó közösség.
beszámolóját a közös képviselõ – Úgy gondolom, egy ilyen
összetartó lakóközösség nagyon fontos része életünknek

egy olyan világban, ahol az emberek egyre inkább elszigetelõdnek egymástól.
dj

Attilával történt meg ez
az eset. Évekkel ezelõtt az
élet úgy hozta, hogy egy
pékségben kapott állást,
mint árukiszállító. Rengeteg
boltba kellett kiszállítani,
ezért elég „pörgõs” volt a
munka. Nem bánta, ez tetszett neki, mert nem szerette a „tökölõs” munkákat.
Minden helyre oda kellett
érni, ezért gyakran elõfordult, hogy még enni se maradt ideje. Amikor hazaért,
mindig farkaséhes volt.
Ezért felesége rosszallóan
mondta: meglátod, elõbbutóbb gyomorfekélyed lesz.
Ilyenkor Attila férfiasan
csak legyintett.
Ebben a munkában egy
dolog viszont nagyon zavarta, hogy akivel csak találkozott, mindenki morcosan
fogadta. Ez azért bántotta,
mert azt gondolta, valamiért elégedetlenek vele.
Pedig csak arról volt szó,
hogy a hajnali keléstõl sokan csak morcosan tudták
kezdeni a napot. Egyik reggel azonban történt valami,
neki is meg kellett kóstolni
az új kakaós csigát, mert kíváncsiak voltak a véleményére. Lehetett valami csodaszer ebben a csigában,
mert ezután akivel csak találkozott, mindenki mosolyogva fogadta, sõt amikor õ
is visszamosolygott, az eladó lányok hangos kacagásban törtek ki. Attila vidáman ért haza és éhesen. Hihetetlen módon még a felesége is mosolygósan fogadta és ennyit kérdezett: –
Hogy nézel ki?
Attila a tükörbe nézve
vette észre, hogy a hajnali
kakaós csiga milyen „vidám”
nyomott hagyott rajta…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férõhelyeire
A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyûlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.
1. A pályázat benyújtásának feltételei:
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 tárgyévben 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.)

A pergola, amely közösségi tér lesz…
Megkezdõdtek Rédicsen a
vis maior felújítások, a pataktisztítást és útjavításokat végzõ
kivitelezõ cégek is a rendelkezésre állnak és remélhetõleg
a határidõk is tarthatók lesznek – kezdte a legfontosabbakkal Soós Endréné polgármester tájékoztatóját.
– Elkészült a falu egyik
kedvelt helye, az úgynevezett
„Sóhajok-hídja” is, melyet a tavalyi árvíz rongált meg. Itt kialakítottunk egy rácsot, amely
a szerelmesek lakatfalául szolgálhat majd és különleges látványossága lehet a településünknek. A „búcsúhelyünkön”,
a tûzoltó szertár elõtti téren
egy pavilon állítottunk fel,
azzal a funkcióval, hogy helyet
adjon a beszélgetéseknek, fiatalok, idõsebbek találkozásainak, tehát egyfajta közösségformáló szerepet szántunk ennek a fából készült pergolának.

Itt még térkövezni fogunk, és a
mozgássérültek számára is
megközelíthetõvé tesszük ezt
az elemet. Hasonló célok okán,
a közösségi szellem erõsítéséért szeretnénk padokat is kihelyezni erre a területre, továbbá a focipálya környékére.
Fontosnak tartjuk, hogy minél
több szép, gondozott zöldterület, park, közösségi tér szolgálja az itt élõk pihenését,
kikapcsolódását.
– Hogyan állnak a tájház
felújításával?
– Hamarosan kezdõdnek a
tervezett munkálatok, továbbá
elkezdjük az óvodánk szinte
teljes körû felújítását is. Itt a
belsõ felújítás mellett az intézmény környezetére is odafigyelünk, a mai követelményeknek megfelelõ udvari játékokat
helyezünk ki, továbbá felújítjuk a kerítést is.
dj
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• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás

um

• Bérfõzés

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.
Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• 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 tanulmányaival összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.
3. A pályázat benyújtásának módja:
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 (munkáltatói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerû
rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat, 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, felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u.
10.), vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról (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.
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:
> 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.
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Találkozó az egykori laktanyában
Az ország minden pontjáról érkeztek június 27-én a régi
zajdai laktanyához, hogy részt
vegyenek a nyolcadik éve minden júniusban megrendezésre
kerülõ nosztalgikus hangulatú
katonatalálkozón.
– Süle Ferenc volt sorállományú tizedes kezdeményezésére és szervezésében jött létre évekkel ezelõtt az elsõ találkozó és azóta rendszeresen
visszatérünk, hogy találkoz-

zunk az egykori bajtársainkkal,
akikkel ma már rendszeresen
tartjuk a kapcsolatot. Az elsõ
összejövetelek is már az interneten szervezõdtek, de a közösségi oldalak megjelenése
nagy segítség volt számunkra a
régi katonatársak felkutatásában és a találkozó szervezésében – meséli Szabadi Tamás nyugalmazott alezredes, a
mélységi felderítõ század egykori parancsnoka. – Kezdetek-

A hõsökre emlékeztek…
Orosz László nyugalmazott
határõr alezredes, a Határõr
Nyugdíjasok Nagykanizsai
Egyesületének elnöke értesítette lapunkat a közelmúltban
Lovásziban tett látogatásukról
és megemlékezésükrõl.
– 1967-ben két lovászi határõr katona (Berkó Péter alhadnagy és Gyõrfi Zoltán alhadnagy) szolgálat közben lelte halálát a településen (a szolgálati helyük melletti fába villám csapott bele) és a hõsök
tiszteletére alakítottak ki egy
emlékhelyet a helyiek. Ezt az
emlékmûvet egyesületünk alaptevékenysége és indíttatása révén évrõl évre meglátogatja és
megkoszorúzza. Megemlékezésünkön részt vett Sasvári Gá-

bor határõr alezredes és dr.
Tompos Árpád határõr alezredes is Lentibõl. – Bemutatná röviden egyesületük munkáját?
– A volt határõr kerület –
Nemesnéptõl – Barcsig terjedt
– településein élõ nyugállományú határõröket tömöríti egyesületünk. Találkozókat, kirándulásokat szervezünk, nagyon
fontosnak tartjuk azt a törõdést, segítségadást, amit egy
egyesület, baráti közösség tud
nyújtani tagságának. Újabban
nyugalmazott rendõr kollégák
is jelentkeztek hozzánk, aminek nagyon örülünk, így 16 fõvel bõvült a tagságunk. A Varazsdon tett kirándulásunkon
már õk is részt vettek.
dj

Hagyománnyá vált a találkozó.
ben csak a saját korosztályunk
egykori katonáival, a hetvenes
évek végén szolgált társakkal
sikerült felvenni a kapcsolatot
és többnyire õk csatlakoztak
az összejövetelekhez, de az interneten egyre többen találnak meg minket a fiatalabb generáció tagjai közül is. A mai
találkozón többen vannak itt a
rendszerváltást közvetlenül megelõzõ években leszereltek közül is. A kezdetekkor csak néhányan jártunk el ide, mára a
létszám meghaladja az ötven
fõt és évrõl-évre bõvül.

A hagyományos laktanyabejáráson az egykori tisztek, tiszthelyettesek és sorkatonák megtekintették egykori körletüket,
szolgálati helyüket és közben
számos történetet idéztek fel
fiatalkorukból. A hadgyakorlatok
és a katonai csínytevések egyaránt elõkerültek és arról mesélnek, hogy a málladozó falak
közt sétálva õk ma sem az üres
elhagyott folyosókat látják, hanem az élettõl pezsgõ mozgalmas katonaévek mindennapjait. A találkozó végül közös vacsorával, beszélgetéssel zárult.

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
A lovászi emlékmû.

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

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

www.zalatajkiado.hu
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Közlekedési versenyek díjazottjai

A díjazottak, 1.sor balról:Tóth Martina, Gaál Emese, Szabó
Szonja, 2.sor: Dulics Bence, Berkes Marcell, Kovács Levente,
Boa Eszter r. fhdgy, 3.sor:Áfra Benjámin, Varga Tamás, Kovács
Márton, 4.sor: dr. Vajda Gábor r. alezr., Nyári Ernõ r. tzls.
„Kerékpáros Iskolai Kupa”
és „Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa” versenyek helyezettjei vehették át a közelmúltban a lenti rendõrkapitányságon dr. Vajda Gábor
rendõr alezredes, kapitányságvezetõtõl okleveleiket és ajándékukat.

Boa Eszter rendõr fõhadnagy tájékoztatójából kiderült, a versenyeket még áprilisban tartották, melyen lenti
és térségi általános iskolások
és a két középiskola tanulói
vettek részt.
A verseny sikert aratott a
diákok körében.

Szelektív hulladékgyûjtés
A Lenti Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit
Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy 2015. január elsejétõl
hatályos a 385/2014. (XII.31.) számú hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás végzésének feltételeirõl szóló kormányrendelet alapján a közszolgáltató a következõképpen módosítja a
szelektíven gyûjthetõ hulladékok körét:
a házhoz menõ gyûjtés során a csomagolási mûanyag
hulladék számára rendszeresített szelektív sárga színû
zsákokba elhelyezhetõ a fém csomagolási hulladék is
Fém csomagolási hulladék alatt értjük:
ñ Üdítõ italos doboz
ñ Sörös doboz
ñ Konzervdobozok
Mûanyag csomagolási hulladéknak minõsül:
ñ PET italos palack lapítva
ñ Tisztítószerek, kozmetikai szerek flakonjai,
ñ Zacskók, zsugorfóliák
A szelektíven gyûjtött hulladékok elhelyezhetõek áttetszõ
zsákba is. A települési hulladék illetve a szelektív hulladékok
(a naptárakon kék és sárga színnel jelölve) elszállítása
továbbra is a meghirdetett napokon, változatlan módon
történik.
Kérjük a lakosságot, a zsákokba elhelyezett hulladékok
tisztaságára ügyeljenek.

A tiszta hulladék a hasznosítás egyik alapfeltétele!

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

2015. július
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Team Belucci: két ezüstérem Kerékpáros maraton
A közelmúltban két tornán
vett részt és döntõs eredményt
ért el a lenti Team Belucci
SE kispályás labdarúgó-csapata. Balazsic Péter, a csapat
vezetõje arról tájékoztatott,
június végén a Bázakerettyén
megtartott hagyományos Termál kupa versenyen vettek
részt.
A csapat végig nagyon jól
játszott és az elõdöntõbõl 6-0ás gyõzelemmel jutottunk tovább. A döntõben a Sárvár Sibaris együttesével kerültünk
szembe. Idén az ellenfél csapata erõsebbnek bizonyult, így
végül a sárváriak 2-0-ás gyõzelme után a Team Belucci
ezüstérmes lett.
Az elmúlt hetekben Vas
megyében is szerepelt a Team
Belucci SE együttese, ahol a
több éves hagyományra visszatekintõ Rotto Kupán méretették meg magukat.

– A címvédõ Zalacséb
együttesével kellett meccset
vívnunk az elõdöntõbe jutásért. A srácok kiváló játékkal 52-re nyertek, majd a szlovéniai
Hodos csapatával egy döntetlen mérkõzést követõ büntetõpárbajban sikerült felülkerekednünk, ezzel bejutva a kupa
döntõjébe. A fináléban a csödei dísznövény kertészet együttesével kerültünk szembe, viszont a mi csapatunk sérülések miatt cserejátékosok nélkül maradt és a tikkasztó nyári
hõség hamar kivette az energiát a fiúkból, így a jól kontrázó csödei csapattal nem tudtuk felvenni a versenyt. A végeredmény 3-1 lett az ellenfél
Fotó:de
Sári
javára
az Zoltán
egész napos kitartó küzdelem így is szép eredményt hozott és sikerült ezüstérmet szereznünk – tájékoztatott a csapat vezetõje.
k.r.

A Termál kupán ezüstérmes csapat.

Nyári étkeztetés gyermekeknek
Sikeresen pályáztak Lentiben
Az iskolai vakációt megelõzõ idõszakban Lenti Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a „Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása” akcióban, melyben azok a települési önkormányzatok
igényelhettek támogatást, amelyek vállalták, hogy legalább 43,
legfeljebb 53 munkanapon keresztül – a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ kiskorú gyermekek részére biztosítják a napi egyszeri meleg étkeztetést, azaz ebédet.
Az önkormányzat általános iskolákon és óvodán keresztül
mérte fel a rászorulók körét. Ennek alapján 60 fõ ellátására
nyújtott be pályázatot, melynek sikeres elbírálását követõen
1.240.800 Ft értékben sikerült a lenti állandó lakóhellyel rendelkezõ, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ kiskorú gyermekek számára biztosítani a napi egyszeri
meleg étkeztetést.
A nyári ellátást 2015. június 16. napjától 2015. augusztus
28. napjáig a bölcsõde óvodáján keresztül biztosítja az önkormányzat, ahonnan az ételt éthordóban szállíthatják el az
intézmény konyhájáról az érintettek.
-r-

A nagy meleg ellenére sokan álltak rajthoz.
A közel negyven fokos hétvégi hõség ellenére is szép számmal érkeztek vállalkozó kedvû
kerékpárosok a Mocorgók az
Egészségért és a Környezetért
Egyesület szervezésében megtartott 12. Háromországos Pannon Maratonra.
Az immáron 12. éve minden júliusban megrendezésre
kerülõ kerékpáros eseményt a
lenti egyesület a szlovén és
horvát társegyesületekkel közösen szervezi meg és a kezdetekkor kötött megállapodás
szerint minden évben a soron
következõ ország ad otthont a
rendezvénynek.
A korábbi évektõl eltérõen
idén nem a Táncsics útról indult a maraton, hanem ezúttal

a város központjában lévõ rendezvénytérre várták az indulókat, ahonnan kilenc órakor a
105 kilométeres hosszútáv indulói, majd negyedórás idõközökkel a közepes 60 kilométeres táv és a kicsi családi maraton résztvevõi is elrajtolhattak.
A szervezõk elmondták, a
nagy hõség miatt a korábbi
évekhez viszonyítva kevesebben érkeztek a maratonra, de
így is összesen 286 indulót
regisztráltak, közülük 119-en
vállalkoztak a gyakorlottabb
kerékpárosoknak kijelölt hoszszútávra, 162-en a közepes távra és 5 fõ indult el a családi kirándulásra.
-k-
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Tények és érzelmek
2015 nyarán lezárult egy
korszak. Horváth Rozália, a
lenti intézmény legsikeresebb
sportolója befejezte iskolai
tanulmányait. Felkészítõ tanára, Paksa Tibor, 28 év edzõsködés után pedig az edzéseket.
A közel 3 évtized alatt 69
aranyérmet és kupagyõzelmet
szereztek vezetésével sportolói. Labdarúgásban 26 megyei
és 2 regionális aranyozott kupa áll az iskola vitrinjében. A
16 országos döntõben 12 alkalommal vettek részt. Ezzel az
eredménysorral megyei listavezetõk.
Asztaliteniszben 41 aranyérmet, bajnoki címeket is szereztek megyei, regionális és
országos döntõkben. A 15 országos döntõben 15-ször szerepeltek eredményesen, ezzel
országos listavezetõk. Összesen 6 regionális és 27 országos döntõben szerepeltek a
diákok.

Nemzetközi versenyeken is
eredményesen képviselték országunkat anno Jugoszláviában, Szlovéniában és Szlovákiában. A lenti diákok sikereit a
helyi, megyei és országos sajtónak köszönhetõen több országos szövetség is elismerte
és jutalmazta szponzori mezekkel. Az országban egyedülálló módon, a Móricz-os diákok, az erkölcsi elismerés mellett márkás mezekkel lettek
gazdagabbak – 69 alkalommal.
Paksa Tibor,
a lenti intézmény krónikása
osztályfõnök
Ui.: Zánkán az országos
diákolimpiai döntõ ünnepélyes megnyitóján Szabó László
FODISZ elnök Elismerõ Oklevél kitüntetést adományozott
„Az elmúlt 20 évben végzett elkötelezett és kiváló munkájáért a fogyatékos sport területén” Paksa Tibor tanár úrnak.
Gratulálunk!

Horváth Rozália és Paksa Tibor. Lezárult egy
korszak.
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