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Valamennyi Olvasónknak
és

kívánunk!
áldott, békés karácsonyt
boldog új évet

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

Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

Felnõtt belépõ: 1 600 Ft

Gyermek belépõ :

Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!

Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft

(0-14 éves korig)

Kombinált belépõ : 2 500 Ft(minden medence + szaunavilág)

ÚJ HELYEN A
DÉL-ZALAI TAKARÉKSZÖVETKEZET

LENTI KIRENDELTSÉGE!

NYITÁSI AKCIÓKKAL

Lentiben a Kossuth u. 4. szám alatt!

Új helyszínen, kibõvített
szolgáltatásokkal, modern környezetben,

várjuk tisztelt ügyfeleinket és
leendõ ügyfeleinket

Térjen be hozzánk, szeretettel várjuk!

Nyitvatartási idõn kívül ATM automatánk
0-24 órában az Önök rendelkezésére áll!

Több éve már, hogy
településrészen

a helyiek szorgos munkája által
elkészült a városrész központ-

Bár-
szentmihályfa

A megyéspüspök Bárszentmihályfán

jában álló fûzsátor, melynél ün-
nepi alkalmakkor szabadtéri
szentmisére várják a helyi la-
kosokat.

Sok éves hagyomány, hogy a
karácsonyt megelõzõ adventi
idõszakban a fûzsátorban be-
rendezett betlehemben megele-
venedik születésének bib-
liai története, ahol település
lakói szenteste napjáig minden
vasárnap tábori istentisztelet
keretében gyújtják meg az ad-
venti gyertyákat.

A második ilyen mise alkal-
mával ellátogatott a településre

szombathelyi
megyéspüspök, aki köszöntötte

Jézus

dr. Veres András

a megjelenteket és elmondta: az
emberek számára fontos, hogy
megtalálják a közösségüket, mivel
a magány egyre nagyobb mér-
tékben van jelen a mai világban
és ilyenkor a szeretet ünnepé-
nek közeledtével még jobban
kell értékelnünk a családdal és
barátainkkal együtt töltött idõt.

Az istentiszteletet követõen
a fûzsátorban álló adventi ko-
szorú második gyertyáját

polgármester gyúj-
totta meg.

Hor-
váth László

Dr. Veres András szombathelyi megyéspüspök ellátogatott Lenti
bárszentmihályfai városrészébe.



2 2015. decemberLenti és Vidéke

Több hétig tartó elõkészítõ
munka elõzte meg a város
hagyományos Mikulás-napi
programját, melynek kereté-
ben utcáit és központját
díszítõ karácsonyi fényeket is
felkapcsolták.

A december 5-én este tar-
tott eseményre a mûvelõdési
központ elõtti téren került sor,
ahol több mint százan gyûltek
össze, hogy láthassák miként
öltöznek ünnepi díszbe a város
több pontján található virág-
szobor alkotások, melyek a téli
idõszakban is csodás díszeivé
váltak Lentinek.

A Templom téri ünnepsé-
gen a Lenti Napközi Otthonos
Óvoda kis ovisainak mûsora
után polgár-
mester köszöntötte a meg-
jelenteket, köztük kiemelten
a gyerekeket, kiknek az esti

Lenti

Horváth László

Ünnepi díszben és fényben

program szervezõi egy igazi
meglepetéssel készültek. Nem
sokkal a rövid köszöntõ után
maga a gurult be fel-
díszített hintóján a város köz-
pontjába, hogy egy bûvös moz-
dulattal adventi fényárba öl-
töztesse a várost.

A gyerekek természetesen
boldogan fogadták a Mikulás-
meglepetést és rögtön körbe is
állták a vendéget, aki minden
kicsinek adott ajándékot a
magával hozott puttonyából.

A tavalyi évben nagy érdek-
lõdés övezte az adventi vásárt,
így a napokban már a rendez-
vénytéren is kinyitottak a pa-
vilonok, ahol a csípõs decem-
beri hidegben a fázós felnõt-
tek forralt borral, a gyerekek
forró teával melegítették ma-
gukat.

Mikulás

k.r.

Esti és ünnepi fényben Lenti.

Lenti

OMÉK

történetének legna-
gyobb turisztikai beruházása
keretében az elmúlt hónapok-
ban megkezdõdött az épülõ
négycsillagos szálloda mint új
szolgáltatás és attrakció beve-
zetése az idegenforgalmi cél-
piacra.

A kommunikációs közbe-
szerzési eljárásban nyertes cég
megkezdte a lenti szálloda ar-
culattervezését, mely során el-
készült a hotel logója és már
folyamatban van egy modern
arculattal rendelkezõ hét – ma-
gyar, német, angol, cseh, szlo-
vén, horvát és orosz- nyelven
elérhetõ honlap tervezése is,
valamint több tízezer tájékoz-
tató kiadvány és prospektus is
készül 6 különbözõ nyelven.

Az online tevékenységek
mellett idén összesen 10 nem-
zetközi és hazai turisztikai vá-
sáron került bemutatásra a
szálloda. A hazai piac szereplõi
és az érdeklõdõ látogatók Bu-
dapesten az -on és az

Bevezetés az idegenforgalmi célpiacra
Ökoindustria

Erfurtban,
Klagenfurtban, Grazban

Brno Prágá-
ban
Ljubljanában

Celje

Csuka Zoltán

kiállításon talál-
kozhattak az új szolgáltatással,
a német nyelvterületeken élõ
vendégkör pedig

is-
merhette meg a szálloda kíná-
latát. Ausztria mellett a cseh
területen -ban és

, a szlovéniai fõvárosban
és a szintén

Szlovéniában található -
ben tartott workshop-on lett
bemutatva az új turisztikai lé-
tesítmény.

, a szállodát
majd üzemeltetõ Lenti Gyógy-
fürdõ Kft. marketing vezetõje
elmondta, több hazai, illetve
külföldi napilapban és turiszti-
kai szaklapban is kiemelt fe-
lületen kerül bemutatásra a
szálloda. Hozzátette, a nyitást
megelõzõ úgynevezett pre-
opening idõszakban megkez-
dõdõ marketing munka nagy
jelentõséggel bír, mivel a po-
tenciális vendégkört már jóval
a tervezett nyitás elõtt el kell

Tüske Krisztina (balról) és Fejes Katalin a grazi vásárban mu-
tatta be az épülõ négy csillagos szálloda szolgáltatáskínálatát.

Több éves hagyomány
, hogy az ünnepek köze-

ledtével a város önkormányza-
ta karácsonyi mûsort szervez a
településen és városrészeiben
élõ idõsek számára.

A korábbi évekhez hason-
lóan ez alkalommal is a

torna-
termében tartották meg az
idõsek karácsonyát, melyen kö-
zel négyszáz szépkorú lakos
vett részt.

Az idei programon
polgármester mon-

dott ünnepi köszöntõt.
– Úgy érzem az elmúlt esz-

tendõ jócskán hozott változá-
sokat, életre szóló tapasztala-
tokat és eredményeket is mind-
annyiunk számára – kezdte be-
szédét Horváth László. – Szá-
momra jó érzés, hogy polgár-
mesterként egy olyan közös-
ség részeként dolgozhatok
akik egymást segítve, közösen
összefogva építik és formálják
településünk jelenét és jövõ-
jét. Az adventi idõszak hangu-
lata kicsit megváltoztatta Len-
tit, és a város is díszbe öltözött,

Len-
tiben

Vörös-
marty Általános Iskola

Hor-
váth László

Karácsonyi mûsor idõseknek
hisz Mikulás napján az utcá-
kon kigyúltak ünnepi fények.
Mi magunk is megváltozunk
ilyenkor, jobban vágyunk a
csendre, a nyugalomra és
visszatérünk azokhoz az érté-
kekhez, amelyek a hétközna-
pok rohanásában néha a hát-
térbe szorulnak. Nagyobb fi-
gyelmet fordítunk a családunk-
nak, díszítjük otthonunkat és
az ünnepi készülõdés során fé-
nyekbe öltözött otthonok, ut-
cák úgy gondolom szépen ki-
fejezik a ránk bízott hagyo-
mányt.

A polgármester szavait kö-
vetõen a
együttese lépett színpadra,
majd pedig a

mûvészei,
és jól ismert

operett dallamokkal szórakoz-
tatták a közönséget.

Az idõseket köszöntõ kará-
csonyi rendezvény végén a
képviselõ-testület tagjai aján-
dékcsomagokkal kedveskedtek
a mûsoron megjelent szépko-
rúaknak.

Dobronaki Nótázók

Hevesi Sándor
Színház Debrei Zsu-
zsa Bot Gábor

(k)

érni és be kell mutatni szá-
mukra az új szolgáltatást. A
jövõ évben tervezett átadást
megelõzõen egy nyilvános saj-
tó és lakossági fórum is meg-

rendezésre kerül ahol a lentiek
és a média képviselõi is meg-
ismerkedhetnek a város új
büszkeségével.

(r)

Hagyományos ez a rendezvény.
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Elõzõ számunkban az „5
éves a Civil Nyugdíjas Klub”
címû anyag képaláírásánál saj-
nálatos névelírás történt. A ké-
pen nem ,
hanem látható

.
Az érintettektõl elnézést

kérünk.

Fövényesi Jánosné
Tüske Lászlóné

Császár Dezsõvel

Névelírás történt

Közel tíz éves hagyománya
van az idõsek köszön-
tésének, tudtuk meg

polgármester asszonytól.
– Az idén a hatvan év felet-

ti polgárainkat hívtuk meg, re-
mélem sokan eljönnek ünnep-
ségünkre, nyolcvan-száz ven-
dégre számítunk – mondta
még a rendezvény elõtt a pol-
gármester asszony.

– A képviselõ-testület tag-
jai, Kolping dolgozók, iskolá-

Rédicsen
Soós End-

réné

– Mivel kedveskednek a
nyugdíjasoknak?

saink készültek erre a szép
vasárnapi alkalomra, Liptai Pis-
ta bácsi pedig mesével, verssel
köszönti a falubelieket. Ünne-
pi ebéddel várjuk a mûsor
után az idõseket (sült csirke-
comb, fasírozott, fõtt burgo-
nya, párolt káposzta, sütemény
lesz a menü), valamint minden
nyugdíjasunk 40 dkg szalon-
cukrot is kap, melyet azoknak
is kiszállítunk, akik valamilyen
okból nem tudtak eljönni
ünnepségünkre.

dj

Az idõseket köszöntötték Rédicsen

Szép számban megjelentek az ünnepeltek.

A Környezet és Energia
Operatív Programban meghir-
detett „Középületek kiemelt
jelentõségû épületenergetikai
fejlesztése” címû program ke-
retén belül nyújtott be három,
száz százalékos támogatottsá-
gú sikeres pályázatot

, me-
lyek eredményeként a közel-
múltban négy közintézmény
épületének felújítása és kor-
szerûsítése fejezõdött be Len-
tiben. Ezek hivatalos átadó ün-
nepségére december 12-én ke-
rült sor az

aulájában.
A mintegy 410 millió forint

értékben elvégzett kivitelezési
munkálatok során a lenti
Arany János Általános Iskola, a

, a

székhelye és a

épülete kapott teljes külsõ
szigetelést és új nyílászárókat.

A rendezvényen
a

elnöke köszöntötte a megje-
lenteket. Röviden ismertette a
megye több településén lezaj-
lott hasonló, energiahatékony-
ságot megcélzó intézményfej-

Lenti
Város Önkormányzata

Arany János Álta-
lános Iskola és AMI

Gönczi Ferenc Gimnázium
Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsõde len-
tiszombathelyi kultúrotthon

dr. Pál At-
tila, Zala Megyei Közgyûlés

410 millió forint értékben
Épületenergiai felújítások Lentiben

lesztéseket, kiemelve a megyei
kormányhivatalokat, melyek
közel egy milliárd forintból
újulnak meg. A közgyûlés el-
nöke elmondta, a

elkezdett 80 mil-
lió forint értékû beruházás ke-
retében megvalósult energia-
racionalizálási munkálatok is a
közelmúltban fejezõdtek be.

Az ünnepség díszvendége-
ként volt jelent az átadón

a Kör-
nyezeti és Energiahatékony-
sági Operatív Programokért
felelõs helyettes államtitkár,
aki elmondta; a kiírt pályá-
zatok egyik célja az volt, hogy
felújítások támogatásával csök-
kentsék a közintézmények
energiafelhasználását. Hozzá-
tette: másik fontos szempont
volt az épületek külsõ eszté-
tikai állapotának javítása, mi-
vel ha az oktatási intézmények
külsõségeiben is megszépül-
nek, akkor jobb hangulatban
fognak bejárni a tanárok és a
diákok is, ezáltal az iskola min-
dennapi életének színvonala is
jobbá válik.

Az államtitkár beszéde
után polgár-
mester ismertette a projekt

Lenti Járási
Hivatalban

Dr.
Nemcsok Dénes Sándor,

Horváth László

részleteit, melyben elmondta,
hogy a Gönczi Ferenc Gim-
názium 1962-ben épült és a
'70-es évek végén '80-as évek
elején bõvített intézmény éle-
tében a fejlesztés az elmúlt
idõszak legjelentõsebb beru-
házása. Az épület és a homlok-
zati nyílászárók állapota rég-
óta indokolta a felújítást, amely
most az elnyert támogatás-
nak köszönhetõen megvalósul-
hatott.

A 140 millió forintot meg-
haladó felújítás keretében a
gimnázium homlokzatán ex-
pandált EPS táblákat, a födé-
men EPS hõszigetelést és új
bitumenes vastaglemez vízszi-
getelõ réteget helyeztek el. A
régi, rossz szigetelésû fa nyílás-
zárók helyett korszerû, a ha-
tályos jogszabályoknak megfe-
lelõ mûanyag profilos nyílás-
zárókat építtettek be. A hõszi-
getelési munkák és a nyílás-
zárók cseréje után az iskola
teljes homlokzat új vakolatot
kapott, amelynek köszönhe-
tõen nem csak energiataka-
rékos, de kívülrõl is impozáns,
megújult épület várja ezentúl
az intézmény diákjait, tanárait
és dolgozóit.

Az Arany János Általános
Iskola és AMI épületének
korszerûsítésére elnyert 150

millió forint értékû beruházás
során megtörtént az épület
gyors lehûlését megakadályo-
zó, az aula feletti részen lévõ,
acélszerkezetbe foglalt drót-
üveg tetõkúp és a tornaterem
tetõszerkezetébe beépített te-
tõbevilágító cseréje. A régi ab-
lakok és ajtók helyére új, kor-
szerû, mûanyag profilos nyí-
lászáró szerkezetek kerültek
beépítése. A homlokzatra ex-
pandált EPS szigetelés, a fö-
démre pedig 10 cm vastag EPS
hõszigetelõ réteg került, va-
lamint a tetõtér és a padlástér
hõszigetelése is megtörtént.

Az óvoda, a bölcsõde és a
lentiszombathelyi kultúrott-
hon esetében lezajlott 120 mil-
lió forint értékû korszerûsítési
munkálatok során az óvoda,
bölcsõde épülettömbjére szin-
tén hõszigetelõ EPS táblákat
helyeztek el és a vastag födém
szigetelés is készült. A lenti-
szombathelyi kultúrház hom-
lokzata 15-16 cm vastag szi-
getelõ lemezt kapott és a je-
lenleg nem beépített padlás-
födémére 25 cm vastag po-
lisztirolhabot fektettek. Min-
den épület esetében az új kor-
szerû 5 légkamrás, mûanyag
profilos nyílászáró szerkezete-
ket építettek be a szakem-
berek.

Árkovicsné Pezzetta Claudia igazgató, Horváth László polgár-
mester, dr. Nemcsok Dénes Sándor helyettes államtitkár és
dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke a Gönczi Ferenc
Gimnázium és Szakközépiskola ünnepélyes átadóján.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,

fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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Zala Megyei
Kereskedelmi és

Iparkamara
8900 Zalaegerszeg,

Petõfi u.24.
Tel.: 92/550-514,
Fax: 92/550-525

E-mail: zmkik@zmkik.hu
Web: www.zmkik.hu

Az egész éves közös munkát megköszönve,
boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet
kíván tagjainak, valamint minden vállalkozónak,

vállalkozásnak a
Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Elnöksége és a hivatal munkatársai.

„Béke szálljon minden házra,
Kis családra, nagy családra,
Karácsonyfa fenyõága,
Hintsél békét a világra!”

Meghitt és
kíván a

minden kedves látogatójának és támogatójának!

karácsonyi ünnepeket
sikeres, eredményekben gazdag boldog új évet

Városi Mûvelõdési Központ Lenti

A csípõs, ködös télies idõ
ellenére is közel félszázan
vettek részt december 5-én a

szervezésében megtartott Mi-
kulás-túrán. A kirándulás részt-
vevõi szombaton délután a
lenti kisvasút állomásnál gyü-
lekeztek, hogy

Lenti Egészségfejlesztési Iroda

Hara Henriett

Mikulás-túra
túravezetõvel útnak induljanak
a város határában található
parkerdõbe.

A túra végállomásán a leg-
kisebbek hatalmas örömére
maga a várta õket, aki
minden résztvevõ gyerek szá-
mára egy kis ajándékcsomag-
gal kedveskedett.

Télapó

A végállomáson a Mikulás várta a résztvevõket.

A
december

nyolcadikán tartott szakmai fó-
rumot Zala megye települései
számára a Vidékfejlesztési
Program keretében a közeljö-
võben megjelenõ, 2000 fõs la-
kosságszám alatti települések
szennyvízkezelésének megol-
dását segítõ intézkedésrõl. A

Lenti és Térsége Vidékfej-
lesztési Egyesület

Szakmai fórum Lentiben

lenti mûvelõ-
dési központ-
ban

Hor-
váth László

Lako-
si Ilona

megtartott
program célja
volt, hogy a pá-
lyázat elõkészí-
téséhez szük-
séges informá-
ciók közül min-
den lényeges
kérdésre köz-
vetlenül a meg-
hívott szakem-
berektõl kap-
hassanak vá-
laszt az érdek-
lõdõk.

A szakmai
fórumon

Lenti polgár-
mestere köszön-
tötte a meghí-
vott vendége-
ket, majd ezt
követõen

, a Nyu-
gat - dunántúli
Vízügyi Igazga-
tóság vízi köz-
mû referense
tartott elõadást,
mely során a
megye kisebb
településein
megvalósult
szennyvízkeze-
lési technoló-
giákat mutatta
be. Elõadásá-
ban a megva-
lósított beruhá-
zásokkal kap-
csolatban be-
szélt a pozití-
vumok mel-
lett azokról az
üzemeltetési

kockázatokról is, amelyek be-
folyásolják a tisztított víz mi-
nõségét is, ami az egyik fõ
szempont egy-egy rendszer
hatékonyságának megítélése
szempontjából.

A térség szennyvíztelepeit
és egyéb üzemeltetési felada-
tokat is ellátó kép-
viseletében jelen volt

Zalavíz Zrt.
Böcskey

Zsolt mûszaki igazgató, aki ar-
ra hívta fel a résztvevõk fi-
gyelmét, mennyire körültekin-
tõen kell átgondolni egy kiste-
lepülésnél, hogy mely tech-
nológiai megoldás mellett te-
szi le a voksát. A mûszaki igaz-
gató elmondta, a döntés elõtt
figyelembe kell venni, hogy az
elkészült rendszert fenn is kell
tartani, meg kell felelni jogsza-
bály által elõírt vízminõségi
feltételeknek és ehhez költsé-
gek társulnak. Hozzátette, fon-
tos hogy minden szóba jöhetõ
alternatívát megvizsgáljon egy-
egy település és a terület
adottságait, valamint a költ-
séghatékonyság szempontjait
is figyelembe véve válassza ki a
legmegfelelõbb megoldást.

A program második felé-
ben különbözõ egyedi szenny-
víztisztító kisberendezéseket
forgalmazó, illetve természet-
közeli szennyvízkezelési meg-
oldásokat ajánló vállalkozások,
valamint a Települési Szenny-

vízkezelési Program elkészíté-
sében segítséget nyújtó terve-
zõk, szakértõk tartottak elõ-
adást, amelyet követõen kér-
déseket is feltehettek a részt-
vevõk.

– A legtöbb résztvevõ a len-
ti járásból érkezett, de a megye
más településeirõl is elfogad-
ták a meghívást olyan önkor-
mányzatok, ahol a szennyvíz-
kezelés megoldására jó lehe-
tõséget kínál ez a pályázati
felhívás – mondta

, fórumot szervezõ egyesü-
let munkaszervezetének veze-
tõje. – A program során a pol-
gármesterek, jegyzõk és érdek-
lõdõ lakosság elsõként a pá-
lyázati feltételekrõl és a ható-
sági kérdésekrõl, jogszabályi
környezetrõl kaptak tájékozta-
tást. Úgy gondolom a 80 fõs
program a visszajelzések alap-
ján nagyon hasznos volt és
számos fontos szempontra rá-
mutatott, amelyet egy-egy tele-
pülés közösségének figyelem-
be kell venni mielõtt döntene
a legmegfelelõbb szennyvízke-
zelési megoldás mellett.

Kovács Tün-
de

K.T.

Kovács Tünde és Horváth László a fórumon.
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A határában található
szilárdhulladék lerakó telepen
a közelmúltban befejezõdött re-
kultivációs munkálatok máso-
dik ütemének befejezése kap-
csán tartottak decemberben
helyszíni bejárást és sajtótájé-
koztatót.

A helyszínen
, a kivitelezést végzõ
ügyvezetõ igazgatója tájé-

koztatójában elmondta: a pro-
jekt célja egy olyan egységes,
kezelhetõ felület kialakítása volt,
amely megfelel a környezetvé-
delmi tájesztétikai szempon-
toknak. Mivel az elsõ ütem so-
rán a biológiailag lebontható
hulladék a zárást követõen
komposztálódott és a terület
további süllyedése már nem
következhetett be, így a pályá-
zati elõkészítés befejezõdését
követõen október 19-én el-
kezdhették a második ütemet.

– A munkálatok a meglévõ
humuszréteg eltávolításával és
az altalaj rendezésével kezdõd-
tek – tájékoztatott a beruházás
részleteirõl Hordós Krisztina.

Lenti

Hordós Krisz-
tina Le-Ko
Kft.

Rekultivációs munkálatok Lentiben
– Ezt követõen több mint 15
ezer köbméter földet terítet-
tünk szét, melybõl egy 50 cm
vastag szigetelõ réteget hoz-
tunk létre, majd pedig egy alul-
felül geotextil terítéssel ellá-
tott geodrén szivárgó réteget
alakítottunk ki, melynek funk-
ciója, hogy csökkentse a csa-
padék érintkezését az alatta lé-
võ kis vízáteresztõ képességû
réteggel. Ezen egy három rész-
bõl álló úgynevezett rekultivá-
ciós réteget hoztunk létre,
amit egy 20 cm vastag növény-
zet telepítésére alkalmas gyö-
kérzáró réteg, egy 50 cm-es kis
humusztartalmú altalaj réteg
és egy szerves anyagokban
gazdag 30 cm-es fedõréteg al-
kot. A kivitelezési munkák so-
rán a deponiagáz kiszellõzõ
kutakat is meghosszabbí-
tottuk, de az optimális környe-
zetvédelem a gázkiszellõzõ ku-
tat kialakításával jöhetne létre.
A rekultiváció második ütemé-
ben elvégzendõ feladatok so-
rán 47 ezer köbméter anyagot
mozgattunk meg, amiben 24

nyergesvontató, illetve több 3-
4 tengelyes szállító jármû is
vett részt.

A sajtótájékoztatón részt
vett országgyûlési
képviselõ is, aki elmondta, ma-
napság már az ország minden
településén szervezett hulla-
dékszállítás folyik, valamint
egyre több településen került
és kerül bevezetésre a szelek-
tív hulladékgyûjtés. A rekulti-
vációs folyamat kapcsán hozzá-
tette, az ilyen munkálatok cél-
ja, hogy a jövõ generációi szá-

Vigh László

mára egy élhetõ, biztonságos
környezetet adjunk át. A képvi-
selõ elmondta azt is, amíg a ré-
gi kor embere az otthoni ház-
tartásban újra tudta hasznosí-
tani a többnyire természetes
anyagokból álló felesleget, ad-
dig a manapság használt fém-
bõl és mûanyagokból álló hul-
ladék biztonságos tárolása, ár-
talmatlanítása és újrahaszno-
sítása már sokkal szervezet-
tebb és átgondoltabb eljárást
igényel.

K.R.

Balról Drávecz Gyula alpolgármester, Bali József, a Zalaispa
Zrt. vezérigazgatója, Dékány Endre a Zalaispa Társulás elnöke,
Vigh László országgyûlési képviselõ és Hordós Krisztina, a
Le-Ko Kft. ügyvezetõ igazgatója.
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– Egy évvel tapasztaltabbak
(és nem öregebbek) lettünk –
kezdte tréfásan beszámolóját

egyesületi el-
nök (képünkön), a

évzáró vacsora-
estjén.

Röszler Attila
Kertbarát

Kör Egyesület

– Azért is hálaadás, hiszen
jó évünk volt, kitûnõ termést
sikerült szüretelnünk és már
szinte csak a gazdákon múlik a
továbbiakban a bor minõsége
– tette hozzá kérdésünkre
Röszler Attila. – Jó évet zár-

Évzáró „hálaadási” rendezvény a Kertbarát Körnél
tunk szakmai és tapasztalat-
gyûjtõ elõadásaink, kirándulá-
saink rendre sikeresek voltak.
17 alkalommal találkoztunk az
év folyamán, megtartottuk szo-
kásos, hagyományos rendezvé-
nyeinket, és részt vettünk társ-
egyesületeink – a rédicsi, csen-
tei, kebelei, tormaföldi – prog-
ramjain. Tagtársaink is meghív-
tak bennünket két alkalommal
egy-egy látogatásra, ahol be-
mutatták birtokaikat. Részletes

beszámolót majd a februári
beszámoló közgyûlésen tartok,
addig is ma a jelenlévõ csa-
ládtagokkal kapcsolódunk ki a
vacsoraestünkön. Köszönetün-
ket fejezzük ki a Civilkurázsi
Közalapítványnak a támogatá-
sáért, és természetesen továb-
bi pályázatokat is benyújtunk,
legközelebb például január
4-ig a mûködési pályázatra –
zárta gondolatait az elnök.

dj

Mindezt a
alelnöke

mondta a felújított önkor-
mányzati hivatal és az

átadási
ünnepségén.

– A kor igényeinek megfe-
lelõ középületekkel gazdago-
dott a térség, amelyek egyaránt
szolgálják a környezetvédelem,
a gazdaságosság és a kényelem
szempontjait. A hivatal 1974-
ben, illetve az iskola 1979-ben
épült és ez a négy évtized
nyomokat hagyott az épületek
állagában – hangzott az alel-
nök beszéde az iskolánál.

Bene Csaba, Za-
la Megyei Közgyûlés

Öveges
József Általános Iskola

Korszerûvé váltak a középületek Pákán
– Jó idõben és jó helyre

érkezett a pénz, amibõl ezek a
felújítások megvalósulhattak –
részletezte , a me-
gyegyûlés elnöke a hivatal épü-
leténél Pákán. – Dr. Nemcsok
Dénes helyettes államtitkár
úrnak óriási szerepe volt ab-
ban, hogy ez a beruházás –
együtt még sok megyei, köztük
lenti felújítással – létrejöhetett.

A továbbiakban
polgármester köszönte meg

az önrész nélküli támogatást,
majd esperes ál-
dotta meg a felújított épületeket.

dr. Pál Attila

Lukács Ti-
bor

Kiss László

dj

A szalagátvágás, balról Bene Csaba alelnök, Lukács Tibor
polgármester, dr.Pál Attila elnök, Németh Andrásné iskola
igazgató.

Hagyományõrzõ célzattal
tartotta meg a

kulturális és Mikulás-
napi programját. Az ünnepsé-
gen alpolgár-
mester köszöntötte a megjelen-
teket, majd az igazi Mikulásról,
Szent Miklós püspökrõl szóló
mesével lepte meg a kisebbeket.

Az esemény különlegessé-
ge volt a roma hagyományokat
felelevenítõ népviseleti bemu-
tató, melyen idõsebbek és
fiatalok egyaránt részt vettek.

– A viselet megmutatja,
hogy a leány eladósorban van-

Lenti Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
(RNÖ)

Drávecz Gyula

Hagyományõrzõ és Mikulás-ünnepség

e, vagy ha kendõt visel, már
férjezett – tárta fel a népvise-
letrõl , a helyi
RNÖ elnöke bemutatójában. –
A szoknya díszes, drága holmi,
akár húsz-harmincezer forint-
ba is kerülhet.

A Mikulás-váró eseményen
közremûködött

verssel,
és társa énekes mûsorral,

és zenekara mu-
zsikával, majd a Mikulás-cso-
magokat és a karácsonyi aján-
dékokat vehették át a meg-
jelent családok.

Nyilas Istvánné

Bese Dorina
Szilvia Orsós Benjá-
min
Kopár Antal

dj

Nyilas Istvánné mutatja be a viseletet.

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!
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Egy országos egészségügyi
informatikai fejlesztési prog-
ram keretében új szervereket,
nyomtatókat, monitorokat és
szoftvereket kapott a

.
, az Egészségügyi

és Szociális Bizottság tagja el-
mondta, egy elõzetes felmé-
rést követõen az országban el-
indult egy nemzeti egészség-
ügyi informatikai fejlesztési
program, melynek célja, hogy
az ország különbözõ pontjain
mûködõ szakrendeléseket egy
központi távközlési gerinchá-
lózatra kapcsolva biztonságo-
sabb és gyorsabb adattováb-
bítási rendszer kerüljön kié-
pítése.

– Az országos felmérés so-
rán a lenti intézmény infrast-
ruktúrája nagyon jónak minõ-
sült, ami a néhány évvel eze-
lõtt lezajlott komplex fejlesz-
tési programnak köszönhetõ,
mivel annak keretében 50 mil-
lió forint értékben az informa-
tikai rendszer és az eszközpark
korszerûsítése is megtörtént.

dr. Hetés
Ferenc Rendelõintézet Dr. Fe-
kete Zoltán

Informatikai fejlesztés

Akadnak viszont olyan eszkö-
zök, melyek a nagy igénybevé-
tel miatt az évek során elhasz-
nálódtak és cseréjük szüksé-
gessé vált. Így került beszer-
zésre két új szerver, 35 nyom-
tató, monitorok és a számító-
gépek szoftvereit is korsze-
rûbbre cseréltük. Célunk volt
egy olyan rendszer kiépítése,
amely a szakrendelések közt a
lehetõ legbiztonságosabb és
leggyorsabb adattovábbítást te-
szi lehetõvé. Ez utóbbi azért is
fontos, mert a betegeknek na-
gyon sok idõt tudunk megta-
karítani azzal, hogy az eredmé-
nyeikért például nem kell el-
utazniuk a megyeszékhelyi in-
tézménybe, hanem a zárt or-
szágos gerinchálózaton keresz-
tül azonnal eljutnak adatai a
helyi szakrendelésre. A pályá-
zat keretében öt rendelõben a
teljes gépparkot cseréltük le, a
többi szakrendelésen pedig új
monitorokat és nyomtatókat
telepítünk – tájékoztatott a fej-
lesztésrõl dr. Fekete Zoltán.

K.R.

Idézzük fel beszámolónk e-
lején polgár-
mester kiállítás – megnyitó
gondolatait, amely 75
éves kõolajbányászatát volt hi-
vatott bemutatni. Az ünnep-
ségsorozat az I. számú kútnál
és a mellette felállított emlék-
mûnél kezdõdött, melyet az
1940. december 1-én termelés-
be állított kút tiszteletére emel-
tek. Itt Léránt Ferenc pol-
gármester, , az
Olajbányász Nyugdíjas Klub el-
nöke és termelõ
mester helyezte el az emléke-
zés virágait a dicsõ olajos múlt-
ra gondolva.

– Az itt megtalált olajmezõ
6,5 km hosszúságú, átlag 2 km
szélességû, mintegy 20 km te-
rületû volt – sorolja a tudniva-
lókat már az Olajbányász Mû-
velõdési Otthonban tartott elõ-
adásában Kósi József termelõ-

Léránt Ferenc

Lovászi

Kovács Jánosné

Kósi József

2

„Jó volt olajosnak lenni…”
mester, aki 42 évet töltött
nyugdíjba meneteléig az olaj-
iparban. – 1944 végére 96 kút
fúrása fejezõdött be, köztük a
különleges történetû L-94-es –
idézte fel a gázkitörésrõl, majd
1944. október 26-án a meg-
gyulladásról elhíresült kút tör-
ténetét az elõadó, amely fényé-
nél állítólag még Lentiben is
újságot lehetett olvasni, és
amely fény Budapest felé ve-
zette fel az Észak-Olaszország-
ban felszállt amerikai bombá-
zókat.

– Ez az idõszak egyébként
Lovászi felemelkedésével volt
egyenlõ, ugyanis kiépült a tel-
jes ipartelep, a tankállomások,
melyek csúcsidõben 1300 (!)
embernek adtak munkahelyet.
Lakótelep, mérnök és tisztvi-
selõ lakások, orvosi rendelõ,
gyógyszertár, iskola, legény- és
leányszálló, mozi, mûvelõdési

ház, kantin, boltok (mûszaki,
ruhás, élelmiszer) pékség,
strand, sportlétesítmények épü-
lése adta az infrastrukturális
fejlõdés alapját.

A mezõ folyamatosan csök-
kenõ létszámú dolgozókkal

gyakorlatilag egészen 2000-ig
üzemelt, akiket aztán

gázmezõkre irányítottak
át, ahol ma is folyik olaj- és
gázkitermelés.

Orta-
háza, Bajánsenye-Õriszent-
péter

D.J.

Léránt Ferenc nyitotta meg a kiállítást.

Dr. Fekete Zoltán az új berendezésekkel.

A Lenti Mûvelõdési Köz-
pont színháztermében tartotta
ünnepségét a Fogyatékkal élõk
Világnapján a

közösen a
vel és Fehérbot-

tal a Kerka Mentén Egyesü-
lettel.

– 1992-óta tartja meg az
ENSZ felhívására a világ ezt a
napot, intézményünk negye-
dik éve ünnepli azt az alkalmat
– avat a részletekbe

intézményve-
zetõ. – Közösen ünneplünk a
gyermekek fejlesztésével, taní-
tásával foglalkozó Móricz isko-
lával, a felnõttek érdekképvi-
seletét felvállaló Fehér bot
Egyesülettel.

– A fogyatékosokat nem
sajnálni kell, hanem tudni azt,
hogyan lehet segíteni nekik.
Kiegészíteném a helyi önkor-
mányzat közelmúltan kapott
„Idõsbarát Díját”, „Fogyatékos

Kolping Támo-
gató és Foglalkoztató Szolgá-
lat Móricz Zsig-
mond EGYMI-

Pozonec-
Csoma Veronika

– Mi most a legfontosabb
feladatuk a fogyatékkal élõk
világában?

Ünnepség a Fogyatékosok Világnapján
barát” díjjal, úgyis mind intéz-
ményi szinten, mind egyénileg
a fogyatékosok segítésében.

– „Én nem fogyatékkal, ha-
nem a családommal, a baráta-
immal, szeretteimmel élek” –
idézte egy segítséggel élõ
ember gondolatait

polgármester köszöntõ
beszédében az ünnepségen. –
Városunkban történt elõrelé-
pés például a mozgás terén,
hogy kielégítsük a mozgáskor-
látozottak igényeit az intézmé-
nyek, könyvtár, iskolák, az utak
könnyebb megközelítése érde-
kében. Vannak még feladata-
ink és vannak programok, ak-
ciók, de semmi nem pótolhat-
ja azt a mindennapi törõdést,
amit tõlünk, teljes életet élõk-
tõl elvárnak a fogyatékosok.

Az ünnepi mûsort – a tel-
jesség igénye nélkül – fogyaté-
kos otthonok lakóinak mûsora,
iskolások zenei elõadása és
például a Móricz-iskola peda-
gógus énekkara fellépése szí-
nesítette.

Horváth
László

dj

Az ünnepség résztvevõi.
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Jó árakkal,

udvarias

kiszolgálással

várjuk kedves

vásárlóinkat

a város

központjában.

Lenti Nagy ABC, Takarékköz 2.

Valamennyi vásárlónknak békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

November utolsó napján
tartott ünnepélyes megnyitó-
val vette kezdetét a

egy héten át tartó – az intéz-
mény névadójának tiszteletére
rendezett – hagyományos ren-
dezvénysorozata.

A huszonhárom éves múlt-
ra visszatekintõ tradicionális
rendezvénysorozat megnyitó
ünnepségen

igazgató köszöntötte a meg-
jelent diákokat, tanárokat és a
meghívott vendégeket. Beszé-
dében felidézte Vörösmarty
Mihály életpályáját és munkás-
ságát, valamint beszélt az is-
kola történetérõl. Elmondta, az
intézmény 1992-ben vette fel a
reformkori költõ nevét és azó-
ta a születésnapján, vagy ah-
hoz közel esõ december eleji
idõpontban egy héten át tartó
iskolai programokkal, rendha-
gyó tanítási órával, tanulmányi
versenyekkel színesített hetet
tartanak a diákoknak.

A hagyományoknak megfe-
lelõen idei évben is a megnyi-
tó ünnepség keretében adták
át az iskola által alapított ki-
tüntetéseket, melyet a munká-
jukban kimagasló tevékenysé-
get végzõ pedagógusoknak, il-

Lentiben
Vörösmarty Általános Iskola

Horváth László-
né

Vörösmarty-hét az iskolában

letve diákönkormányzat javas-
lata alapján két végzõs diák
vehetett át. Idén

és
pedagógusok, illetve

8.a. és
8.b. osztályos tanulók kaptak
elismerõ oklevelet.

Horváth Lászlóné elmond-
ta, az iskolai rendezvényso-
rozat programjait a korábbi
évekhez hasonlóan állították
össze, melyben a megyei szin-
ten meghirdetett vers,-és pró-
zaíró verseny eredményhirde-
tése mellett további tanulmá-
nyi,-és sportversenyek, a ha-
gyományos hobbisarok és a
gyerekek kedvence, a Mikulás-
diszkó is megrendezésre kerül.
Az idei évben új foglalkozások
is megjelentek a Vörösmarty-
napok programfüzetében. Ezek
egyike az Édes-mézes címet
viselõ vásárral egybekötött
mézeskalács készítõ esemény
volt, melyen a kreatív munka
mellett a Lentiben tevékenyke-
dõ méhészek termékeit lehe-
tett megkóstolni és megvásá-
rolni, illetve elõadások kereté-
ben a méz egészségre gyako-
rolt hasznos hatásait is megis-
merhették a nebulók.

Czigány Csa-
ba Kálmánné Bodnár Ilo-
na Ko-
vács Fanni Török Anna

K.R.

Horváth Lászlóné mondott beszédet.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Minek is örülne? De-
cemberben, a karácsony kö-
zeledtével, talán ez a leg-
gyakrabban feltett kérdés.

Istvánnak elég radikális
nézetei vannak a karácsony-
ról. Hosszú évek alatt tett
megfigyelései alapján hatá-
rozottan állítja: szenteste a
vacsorával mindig örömet
lehet okozni. Ezzel szemben
az ajándékokkal mindig le-
het valami probléma. Gon-
dolj csak bele, hányan áll-
nak az üzletekben kará-
csony után. Lehet, hogy már
Te is álltál ott – teszi hozzá
mosolyogva.

Ezért én vacsorával le-
pem meg a szeretteimet.
Minimum 6 fogásból áll a
vacsora, hogy sokáig tud-
junk együtt lenni. A fogások
között mindig van tradicio-
nális és valami egzotikus,
nem mindennapi, amivel
meg lehet lepni mindenkit.

És ez szerinted mû-
ködik?

Igen! Ezt azért gondo-
lom, mert még 40 év után is
emlékszem arra a kará-
csonyra, amikor a nagy-
anyámnál voltam. Másnap
reggel arra ébredtem, hogy
frissen sült kalács illata
lengte be a kis házat. Még
most is érzem a kalács illa-
tát. Akkor még eszembe se
jutott, de így utólag tudom,
a mama már hajnalban fel-
kelt azért, hogy reggel az
unokájának friss kalács ke-
rüljön az asztalra. Szerintem
a mama sem gondolta, hogy
ez lesz az egyik legszebb
emlékem róla. Mert nem
ezért csinálta. Egyszerûen
csak azért, mert imádta néz-
ni az unokáját, ahogy jó-
ízûen falja a kalácsot…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

40 év múlva…

Egy talpalatnyi hely sem
maradt december 8-án, ked-
den este a

olvasótermében, ahol
kötetbemutató keretében is-
merhette meg a közönség

költõ, író „Göcseji Bódi
Ferkó” címet viselõ könyvét.

A rendezvényen
, az estet szervezõ intéz-

mény igazgatója köszöntötte a
megjelenteket, majd

polgármester mutatta
be pár szóban a régi korok
emberének mindennapjait hu-
moros történetek formájában
bemutató kötetet.

A bemutatón részt vett
kritikus, a Pan-

non Tükör kulturális folyóirat
fõszerkesztõje, aki méltatta a
szerzõ munkásságát. Elmond-
ta, a nemrég megjelent saját-
ságos nyelvezetben íródott
könyv a zalai nyelvjárás iro-
dalmi értékû prezentálása. Be-
szédében az egyiptomi balzsa-
mozókhoz hasonlította Soós
József munkásságát, mivel elõb-

Városi Könyvtár
Lenti

Soós
József

Német Jó-
zsefné

Horváth
László

Szemes Péter

Könyvbemutató Lentiben

biek is az örökkévalóságnak
szerették volna megõrizni al-
kotásaikat.

Az elõadáson jelen volt a
kötet szerkesztõje,
is, aki a dualizmus korában élt
szilvágyi születésû címszerep-
lõ életének részleteivel is-
mertette meg a közönséget.

Vogl Mária

A kötet bemutatóján közre-
mûködött , aki
citerán elõadott dallamokkal
színesítette az estét, fellépett a

, valamint
és

olvastak fel részle-
teket a kötetbõl.

Dányi József

Nefelejcs Népdalkör
Hóbor Alexandra Horváth
Nikolett

k.r.

Soós József új kötetével.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Zalaegerszeg, Kökény u. 4.

Tel.: (92) 596-246 vagy (30) 9460-633
Pum PR Kft.

Légrádi Ferenc

Minden típusú szivattyú

javítása és értékesítése

Valamennyi partnerünknek békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

Minden programról bõvebb tájékoztatást az
kaphatnak az érdeklõdök, illetve a klubtagok, akik már a

kezdetektõl valamelyik program tagjai, a klubok vezetõjével
vehetik fel a kapcsolatot.

Cím: Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet
Egészségfejlesztési Iroda,

8960 Lenti Kossuth u. 10, tel.: 06 92/351-485,
e-mail cím: lent_efi_kisterseg@zalaszam.hu,

Honlap: www. lentrendelo.hu/efi (várjuk kérdéseiket és
hozzászólásaikat a „kérdések és válaszok” menü pont alatt.)

A dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet
Egészségfejlesztési Irodája áldott, békés karácsonyi

ünnepeket és nagyon boldog új évet kíván minden kollégának
és mindazoknak, akik a fenntartási idõszakban is részt

vesznek a programjainkon.

EFI irodában

Elérhetõségeink:

Magyar Malom Kft.
Tevékenység:

liszt, búzakorpa,
takarmányliszt elõállítása,

értékesítése

Telefonszám: 06/30/9018-052
Faxszám: 06/92/373-833

E-mail:
nagylaszlo012@freemail.hu

Valamennyi partnerünknek békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

Szemüvegkészítés rövid határidõvel

Computeres szemvizsgálat

Védõszemüveg, 3D szemüveg

•

•

•

Tel.: 06-92/352-066

06-30/3055-817

Nyitva:
Hétfõ - Péntek: 9 - 17

Szombat: 9 - 12

00 00

00 00

Békés, boldog karácsonyt és új évet kívánunk!

www.optilent.huwww.optilent.hu
Egészségpénztári kártya elfogadó helyEgészségpénztári kártya elfogadó hely

OPTI-LENT OPTIKAOPTI-LENT OPTIKA
LENTI, ALKOTMÁNY UTCA 22.LENTI, ALKOTMÁNY UTCA 22.

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

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

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

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A „Szeretet Színei” címmel
és tér-

ségében élõ, alkotó foltvarrók
munkáiból nyílt kiállítás de-
cember elején a
város könyvtárában.

A
nevet viselõ patchwork

csoport 2010-ben alakult a
környezõ falvak kézimunkát
kedvelõ és a foltvarrás iránt
érdeklõdõ asszonyaiból. A ki-
állítás megnyitóján

(képünkön)

Nagykanizsa Letenye

Lentiben

Muramenti Foltboszor-
kák

Cseresnyés-
né Cser Andrea

Foltvarrók kiállítása
mutatta be a foltvarró csoport
történetét és munkásságát. El-
mondta, az évek alatt 12 fõre
növekedett létszámú csoport
tagjai kéthetente találkoznak,
ilyenkor ötleteket és techniká-
kat cserélnek egymást közt. A
nyugat-dunántúli térség felelõ-
seként a Foltboszorkák csapa-
ta egy, az elkészült munkákat
bemutató régiós kiállítást is
rendezett.

– Nyitottak vagyunk az új
dolgokra, szívesen tanulunk
egymástól. Ezt jól példázza,
hogy az ország több pontjára
is ellátogattunk közös varrá-
sokra, ahol a helyi technikák-
kal és különlegességekkel is-
merkedhettünk meg. 2011-ben
Szombathelyen egy megméret-
tetés során tájkép kategóriá-
ban az elsõ helyezést sikerült
elérnünk, de ezen kívül még
több versenyen is szép ered-
ményeket értünk el és az idei
évben egy Letenyén szervezett
kiállítás keretében is bemutat-
tuk alkotásainkat – mondta
Cseresnyésné Cser Andrea.

A megnyitón közremûkö-
dött a
amely szatmári botolót muta-
tott be a közönségnek. A kiál-
lítás december 31-ig láto-
gatható.

Kerka Táncegyüttes,

Nagy érdeklõdés mellett
tartották meg decemberben a
VIII. alkalommal megrende-
zett terem-
labdarúgó tornát, melyre 22
csapat nevezett.

A döntõ mérkõzést a
játszotta a zala-

baksai együtte-
sével, mely a helyi gárda 2-1-es
gyõzelmével zárult. A dobogó
bronzérmes helyéért a Nagy-
kanizsáról érkezett

együttese csapott össze
a csesztregi
csapatával, ahol a 2-2-es mér-
kõzést büntetõrúgásokkal dön-
tötték el, mely végül a kanizsai
csapat gyõzelmével zárult.

A végeredmények kihirde-
tésekor a hagyományoknak
megfelelõen díjazták a torna
legeredményesebb játékosait
is. A legjobb mezõnyjátékosá-
nak járó elismerést

, a második helyen
végzõ Czupi Csárda tagja ve-
hette át, a legjobb kapus díját
ez alkalommal

, az Olajbányász hálóõre
kapta.

kapott , a
tornagyõztes Sasi Benz játéko-
sa és átadásra került a

is, melyet
(Sasi Benz) vett

Sporttigris Kupa

Sasi
Benz Csapata

Czupi Csárda

Olajbá-
nyász

Csizmáskandúrok

Kasza
Krisztián

Szakmeiszter
Ádám

Horváth Gergõ emlék-
díjat Horváth Péter

Horváth
István emlékdíj
Papp László

Sporttigris Kupa

át. A legjobb 18 év alatti já-
tékos kategóriában

a kanizsai Olajbányász já-
tékosa vehetett át elismerést.

Zsirai Pé-
ter

Fotó: Horváth LászlóFotó: Horváth László

Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
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Az országban egyedülálló
módon a diá-
kok találkoztak a négyszeres
olasz és négyszeres német vi-
lágbajnok labdarúgó válogatot-
takkal. Az egyszeres világbajnok
angol csapattal, valamint a szlo-
vén, portugál, japán és norvég
válogatottakkal és vezetõikkel.

Mindig készült közös fény-
kép a csapatokkal, külön a leg-
nagyobb sztárokkal is. Az már
csak hab volt a tortán, hogy

lenti Móricz-os

Benkõ László, dr. Bozóky Im-

Válogatott relikviák
re, Laczkó Mihály

dr. Elbert Gábor
Mészöly Kálmán Nyi-

lasi Tibor Horváth
Ferenc, Szekeres Tamás, Gelei
Károly, Szabó Ákos Eger-
vári Sándor

Paksa
Tibor

MLSZ-el-
nökök, fõtit-
kár, és

legendák,

és
1-1 eredeti dedi-

kált mezzel lepték meg
focisuli vezetõt, az intéz-

mény krónikását.
A magyar labdarúgó-válo-

gatott EB-re való kijutásával a
relikviák még értékesebbek
lettek…

A relikviák még értékesebbek lettek.

Ezúttal is nagy sikere volt a tornának.
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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 !

Telephely
LentiCím: 8960 , Petõfi út 34/B.

Telefon: 36/92-551-025

Fax: 36/92-551-027

Budapesti bemutatóterem
BudapestCím: 1132 , Váci út 60-62.

Telefon:36/30-697-3856

Fax:36/92-551-027

Valamennyi vásárlónknak, partnerünknek

és a Lenti és Vidéke olvasóinak

békés karácsonyi ünnepeket és

boldog új évet kívánunk!


