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(0-3 éves korig)
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(minden medence + pezsgõfürdõ + szauna)

:

2 200 Ft

INGYENES

1 500 Ft

2 500 Ft

június 4-tõl

üzemel!

június 4-tõl

üzemel!

A májusban meg-
rendezett kon-
ferenciát követõen a térségben
fellelhetõ tárgyi és kulturális
értékek bemutatásának céljá-
ból tartották meg a „Zalai Ér-
téknap” címû rendezvényt,
melyen helyi termelõk porté-
káit kínáló kirakodó vásárral és
számos kiegészítõ szórakozta-
tó programmal várták az ér-
deklõdõket.

A mûvelõdési központ elõt-
ti téren kialakított vásárban
olyan a térségre jellemzõ kü-
lönleges helyi értékek közé
sorolt termékekkel is találkoz-
hattak a látogatók, mint a he-
tési szõttes vagy a hetési fumu.

Lentiben
„Zala Értéktár”

„Zalai Értéknap”
Az értéknap kulturális

programjának részeként a mû-
velõdési ház színháztermében
került megrendezésre a Ma-
gyar Kórusok, Zenekarok és
Népzenei Együttesek által
meghirdetett 18. országos nép-
zenei minõsítõ, melyen zalai,
vasi és muravidéki csoportok
is színpadra álltak. A kóta mi-
nõsítõ eseményen

polgármester és
országgyûlési képviselõ

is köszöntötte a megjelent cso-
portokat és énekeseket. A meg-
mérettetésre összesen 15 kó-
rus, pávakör és három szóló-
énekes jelentkezett, elõadásaikat
a népzenész,

Horváth
László Vigh
László

Dévai János

etnográfus,
és

Junior Prima díjas elõadómû-
vészek alkotta zsûri értékelte.

A zsûri döntése alapján za-
laegerszegi

Gesszusz Mezsda
Mária Berta Alexandra

Nefelejcs Nyugdí-

jas Klub
Gyöngyvirág Nyug-

díjas Klub
Népdalkör Egyesület

Rozmaring Népdalkör

, a szintén megye-
székhelyi

, a vasboldogasszo-
nyi és a za-
laapáti

A rendezvény megnyitója.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Május közepén elsõ alka-
lommal tartott nyílt napot a

2014 óta mûködõ
. A civil

szervezet a zajdai laktanya te-
rületén kialakított kiképzõ pá-
lya melletti területen fogadta
az érdeklõdõket, akik az el-
eleredõ esõ ellenére is szép
számmal érkeztek az eszköz-és
kutyás bemutatóval egybekö-
tött nyílt napra.

az egyesület
elnöke elmondta, a rendez-
vény célja az volt, hogy az je-
lenlegi és leendõ gazdik kö-
zelebbrõl is megismerkedhes-

Lentiben
Kutya Sport Egyesület

Makker Zsolt,

Bemutatták tudásukat

senek a szervezet tevékenysé-
gével, mely során a már bizo-
nyos fejlettségi szintet elért ebek
szinten tartásával és képzésé-
vel foglalkoznak. Jelenleg az
egyesületnél 12 kutyával foglal-
koznak, közülük hat mutatko-
zott be a hétvégi programon.

A nyílt napon az érdek-
lõdõk megismerkedhettek az
egyesület által használt esz-
közökkel, a szervezet tagjaival
és a kutyák képzettségét de-
monstráló bemutató mellett
egy éles vizsgáztatást is végig-
nézhettek.

k.r.

Nyílt napon ismerkedhettek az érdeklõdök a kutyákkal.

nyerte el a legmagasabban ad-
ható elismerést, az Arany-
páva díjat. A fellépõk közt

„Zalai Értéknap”

A zalaegerszegi Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub.

több országos arany, ezüst és
bronz minõsítést is kiosz-
tottak.

(k)

A
és a

által meghirde-
tett helyi tárgyi és szellemi
értékek felkutatását és megõr-
zését, ápolását célzó pályázati
program keretében tartottak
májusban
címmel konferenciát Lenti-
ben, a városi mûvelõdési köz-
pontban, melyen a zalai tu-
risztikai és kulturális életben
tevékenykedõ szakemberek
mellett az erdélyi
megyébõl érkezett delegáció
tagjai is részt vettek.

A rendezvényen
, a Zala Megyei Közgyûlés

alelnöke köszöntötte a meghí-
vott vendégeket, aki elmondta,
a minisztérium által kiírt pá-
lyázat célja, hogy a határon át-
nyúló kapcsolatok felhasználá-
sával a hazánk megyéiben
mûködõ értéktár bizottságok
segítséget nyújtsanak a hatá-
ron túli magyar közösségek
értékeinek feltérképezésében
és az ottani értékmentõ mun-
ka koordinálásában. Zala me-
gye az Erdélyben található Ko-
vászna megyével adott be kö-

Földmûvelésügyi Minisz-
térium Magyar Hungari-
kum Bizottság

„Zalai Értéktár”

Kovászna

Pácsonyi
Imre

„Zalai Értéktár”
zös pályázatot, ami kézenfekvõ
volt, mivel a két megye közt
már több évre visszanyúló kul-
turális, gazdasági és turisztikai
kapcsolat van. Ezen közös pro-
jekt keretében került sor er-
re a rendezvénysorozatra, me-
lyet a megye minden olyan
településén megtartottak és
megtartanak a helyi érték-
gyûjtés tapasztalatainak és
eredményeinek bemutatása
céljából.

A Lentiben tartott szakmai
találkozón Kovászna Megye Ta-
nácsának képviseletében je-
lent volt , aki szin-
tén köszöntötte a megjelentek
és elmondta, az erdélyi ré-
gióban is voltak már hasonló
nem pályázati kereteken belül
lebonyolított értékmentési kez-
deményezések, ezért örömmel
fogadták a Zala megyével való
közös együttmûködés lehe-
tõségét.

A konferencia elsõ elõadó-
jaként a Zala
Megyei Értéktár Bizottság el-
nöke ismertette az eddigi ér-
tékmenõ munka eredményeit.
Elmondta, nem csak a fellelt

Nemes Elõd

Konczér Katalin,

tárgyi és szellemi örökség fel-
kutatása fontos, hanem azok
megõrzése és ápolása is.

A szakmai találkozó folyta-
tásában , a
Kovászna Megyei Mûvelõdési
Központ munkatársa „Három-
széki körkép” címû elõadásá-
ban mutatták be az erdélyi tér-
ség jellegzetességeit, majd

az MMNÖK Mura-
vidéken végzett értékõrzõ te-
vékenységérõl számolt be. A
továbbiakban a zalai értékek
kerültek bemutatásra, mely so-
rán a Hévízi

Szõts-Papp Zsuzsa

Be-
dõ Andrea

dr. Kvarda Attila

Gyógyfürdõrõl tartott elõ-
adást, , a Keszt-
helyen mûködõ Hungarikum
Klub munkájáról beszélt,

a Zalaerdõ Zrt. vo-
natkozásában fellelhetõ nem-
zeti értékeket mutatta be,

a Göcseji Múzeum
igazgatója pedig az értéktárak
és a múzeumok együttmûkö-
désének lehetõségeirõl tartott
elõadást.

A konferencia végeztével a
résztvevõk egy közös kisva-
sutas utazással zárták a napot.

Csengei Ágota

Ko-
vács Ferenc

Ka-
ján Imre,

K.R.

Pácsonyi Imre köszöntötte a konferencia résztvevõit.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A falu egyik legrangosabb
eseménye a búcsúi idõpont
és a pünkösdi programkaval-
kád, melynek részleteirõl

polgármesterasszonyt
kérdeztük:

– Immár az is hagyomány,
hogy a Pünkösdi Búcsút meg-
keresi a rossz idõjárás, sajnos
vasárnapi eseményeink – me-
lyek inkább a családról, ven-
dégeskedésrõl szólnak – esõ-
ben zajlottak, de vasárnap már
szikrázó napsütés várta az
idelátogatókat.

– Fõzõversennyel kezdünk,
aztán vidám versengés lesz a

Soós
Endréné

– Milyen programokat szer-
veztek mára?

Pünkösdi programok Rédicsen
focipályán, kirakodó vásár, mû-
sor sztárvendéggel (az idén
Csepregi Éva volt a fellépõ),
meghívtuk még a Szilvágyi
Tánccsoportot, a dobronaki
énekeseket, a Lenti Kerka
Táncegyüttest, és a helyi ovi-
sok, iskolások is fellépnek.

A tréfás vetélkedõk helyszí-
nén szervezõt kér-
deztük: mivel várják az érdek-
lõdõket?

– Elsõsorban kirobbanó jó
kedvvel, mert nem esik az esõ,
de a feladataink is a vidámság-
hoz kapcsolódnak! Tréfás fel-
adataink remélhetõleg egy-
aránt tetszenek majd a gyere-
keknek és felnõtteknek, pél-

Bedõ Éva

dául bonbonokat kell tejszín-
habban megkeresni, de a sod-
rófás-köcsögös, lakodalmakban

szokásos játékot is feleleve-
nítjük a sor - és váltóversenyek
mellett.

A fõzõverseny egyik csapata. Jó mulatság volt.

Játékos vetélkedõ is szerepelt a programban.

Családi fõzõversennyel, ját-
szóházzal, kreatív kézmûves sa-
rokkal és változatos sportprog-
ramokkal várták május köze-
pén a

tanulóit és
szüleiket az intézmény hagyo-
mányos családi napján.

A programot több éve min-
dig a tanév végéhez közeledõ
idõszakban, de a gyereknapot
megelõzõen szervezi meg az
intézmény, melynek célja, hogy
az iskolában tanuló diákok és
családtagjaik egy kellemes
hangulatú közös iskolai prog-
ramon vehessenek részt.

Lentiben Vörösmarty
Általános Iskola

Családi nap az iskolában
A rendezvénynek több már

hagyománnyá vált eleme is
van, ezek egyike a családi fõ-
zõverseny, de a kisebbek ezút-
tal is inkább az aktívabb
programokat keresték. Nagy
népszerûségnek örvendett a
légcsúszda, a kicsik nagy
meccseket vívtak az élõ cso-
csóban, a sportpályán labda-
rúgó-mérkõzéseket bonyolítot-
tak le, míg a tornateremben
egy meglepetés, az iskola által
nemrég beszerzett trambulin
várta az ugrálni vágyó gye-
rekeket.

(k)

Fõzõverseny is szerepelt a programban.

(http://audiopress.iwk.hu 635Ft/min 0612228397, 06204963980)•

Otthon végezhetõ, figurák összeállítása,

csomagolása, stb: 06-90-603-906

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
Ha elolvasta, adja tovább!
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Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester

Árkovicsné Pezzetta Claudia

Kiss Tamás

Ferenczi Róbert

Héra József

Vatali Ferenc

Dr. Fekete Zoltán

Gáspár Lívia

Kiss Tamás

Ferenczi Róbert

Vatali Ferenc

Gáspár Lívia

Gáspár Lívia

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

2016. június 1-jén (szerdán) 9.00-10.00 óráig,

2016. június 6-án (hétfõn) 8.00-9.00 óráig,

2016. június 6-án (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,

2016. június 6-án (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,

2016. június 8-án (szerdán) 16.00-17.00 óráig,

2016. június 21-én (kedden) 15.00-16.00 óráig,

2016. június 28-án (kedden) 15.00-16.00 óráig.

2016. június 6-án (hétfõn) 9.00-10.00 óráig a
bárszentmihályfai kultúrházban,

2016. június 6-án (hétfõn) 10.00-11.00 óráig a
mumori kultúrházban,

2016. június 8-án (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,

2016. június 28-án (kedden) 16.00-17.00 óráig a
máhomfai kultúrházban,

2016. június 28-án (kedden) 17.00-18.00 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban

fogadják az érintett városrész lakóit.

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem

Önkormányzati képviselõk fogadóórái:

Városrészekben tartandó fogadóórák:

Fogadóórák

1962-ben indult
gimnáziumi évfolyam, az elsõ
két osztály a közelmúltban
rendezte ötven éves érettségi
találkozóját.

– 1962-ben kezdtünk, de az
1962-63-as és 63-64-es tanévet
a zalaegerszegi Zrínyi Gimná-
zium kihelyezett tagozataként
végeztük és végezték el az ak-
kori diákok – idézte fel a múl-
tat , az osztály-
találkozó egyik szervezõje (a
másik osztályé
volt). – Úgy voltunk gimnazis-
ták, hogy még nem is volt Len-
tiben gimnázium, az elsõ év-
folyamot a Petõfi úti általános
iskolában jártuk ki, majd a pol-
gári iskolában és a kultúrház
helyiségeiben is tanultunk, amíg
meg nem épült a gimnázium
épülete. Harmadik évfolyamo-
sok voltunk, amikor beköltöz-
hettünk iskolánkba és akkor
még nem volt járda a Zrínyi
úton, mi vállaltuk, hogy elhe-
lyezzük a járda aljába a köveket.

– Mi 41-en, a másik osztály-
ban 37-en voltak és még egy
különlegesség, hogy mezõgaz-
dasági jellegû volt a képzé-
sünk, egy gyakorlókerttel ren-
delkezett az iskola, ahol még
Ruzsics József tanár úr igye-
kezett megszerettetni és meg-

Lentiben

Varga Albertné

Kiss Ottóné

– Hány tanuló kezdte meg
annak idején gimnáziumi ta-
nulmányait?

Az elsõ ötvenéves érettségi találkozó Lentiben
ismertetni velünk a növény-
termesztést.

– A két osztály együtt tar-
totta a találkozót, sajnos egyik
volt osztályfõnök sem él már,
így Árkovicsné Pezetta Claudia
igazgatónõ és Varga László ko-
rábbi igazgató vezette le az
osztályfõnöki órákat. Tartot-
tunk egy közös fotózást, ná-
lunk az említett 41-fõbõl 33-
an, a másik osztályból 37-fõbõl
21-en voltak jelen, sajnos ná-
lunk 8, a másik osztályban 6
elhunyt osztálytárs van. Felele-
venítettük elsõsorban az el-
múlt 5 év, de az elmúlt 50 esz-
tendõ történéseit is, szinte
minden mondatunk úgy kez-
dõdött: „Emlékszel hogyan tör-
tént, amikor…?” Még egy kü-
lönlegességet megemlítenék,
Varga László osztálytársunk
(korábban a megyegyûlés el-
nöke volt) elhozta az 1966-os
korabeli ballagási filmfelvéte-
lünket, amely többször is le-
vetítésre került, hatalmas si-
kert aratva közöttünk. Késõbb
tekintettel azokra, akik elke-
rültek a városból, Horváth
László polgármester úr vezeté-
sével autóbuszos kiránduláson
vehettek részt, megtekintve a
városunkat. Csodálatos élmény
volt ez a találkozó!

– Hogyan zajlott az 50
éves érettségi találkozó?

dj

Az elsõ két osztály tanulói az ötvenéves találkozón.

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán

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

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

@

INDULÓ

KÉPZÉSEK

HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket



Nemrégiben
, a tartotta

ötödik ülését a

. Az össze-
fogás jelentõségét az adja,
hogy az általuk szorgalmazott
elképzelés szorosan összefügg
az uniós TEN-T útvonalakkal,
mivel határ- és leszakadó tér-
ségeket csatornáz az észak-déli
közlekedési folyosó hálózatá-
ba, ezzel is hozzájárulva annak
infrastrukturális fejlõdéséhez.

–

– Az ülésen szervezeti és
költségvetési ügyekrõl döntöt-
tek a résztvevõk, áttekintették
a társulás elmúlt idõszakban
végzett tevékenységét, megha-
tározták a közeljövõ feladatait,
valamint elfogadták a 2016.
évre vonatkozó cselekvési ter-
vet. A napirendi pontok között
kiemelt hangsúlyt kaptak az
újonnan felállított Stratégiai
Központtal kapcsolatos témák,
különös tekintettel annak
2016-2018 közötti idõszakra
vonatkozó terveire és felada-
taira, valamint az általa kidol-
gozott projekt javaslatra.

–

– Ez az elsõ olyan javaslat,
amelyet a Stratégiai Központ
dolgozott ki azzal a céllal, hogy
elõsegítse az észak-déli tengely
menti áruszállítás környezet-
barát és intelligens fejlesztését
a közép-kelet-európai országok
gazdasági integrációjának el-
mélyítése érdekében. A „Kör-
nyezetbarát áruszállítás az egy-
ségesebb és versenyképesebb

Zalaegersze-
gen Megyeházán

Közép-Európai
Közlekedési Folyosó Korlátolt
Felelõsségû Európai Területi
Társulás Közgyûlése

Elnök úr, melyek vol-
tak a közgyûlés legfontosabb
témái?

Mit lehet tudni a közgyû-
lés elé terjesztett projektja-
vaslatról?

Zalában ülésezett az észak-déli irányú közlekedés fejlesztésére alakult Európai Területi Társulás
Beszélgetés dr. Pál Attilával, a Zala Megyei Közgyûlés elnökével

Közép-Kelet-Európáért” címû
projektet, amely egy azt meg-
alapozó tanulmány nyomán
került kidolgozásra, a Közép-
Európai Transznacionális Prog-
ram (Central Europe Program-
me) keretében kívánjuk meg-
valósítani a társulás tagrégiói-
nak és a térség áruszállításá-
ban érintett további partnerek
részvételével. A tervek szerint
a 36 hónap alatt, 2.5 millió
eurós támogatással megvalósí-
tandó projekt eredményeként
intenzívebb együttmûködés
alakulna ki a környezetbarát és
intelligens áruforgalom elõse-
gítése érdekében, növekedne
a vasúti közlekedés kapacitása
és versenyképessége, környe-
zetbarát közlekedési kapcsoló-
dások alakulnának ki a helyi
csomópontok és maghálóza-
tok között, valamint új irányí-
tási platformok és innovatív
intermodális megoldások ré-
vén a teherforgalom kisebb
környezeti hatással járna a kö-
zép-kelet-európai országokban
az észak-déli tengely mentén.
Jelenleg is folyamatban van a
társuláson kívüli potenciális
partnerek megkeresése, bevo-
nása, s az elõkészítést követõ-
en várhatóan június második
felében fogjuk benyújtani a
projektjavaslatot.

– Már a társulás 2013-as
megalakulásakor döntöttünk a
Stratégiai Központ létrehozá-

– Május 5-én nemcsak a
társulás közgyûlése került
megrendezésre, hanem ekkor
tartották az elõzõekben már
említett Stratégiai Központ
hivatalos megnyitóját is. Ké-
rem, szíveskedjen röviden be-
mutatni ennek tevékenységét
és mûködési kereteit!

sáról, amelynek fõ feladata
elemzések, tanulmányok készí-
tése a közös tevékenységek
megalapozása érdekében, szak-
mai hálózatok szervezése, kap-
csolatépítés, valamint pályáza-
ti lehetõségek feltérképezése a
fejlesztésekhez szükséges EU
források biztosítása érdeké-
ben, pályázatok és szakanya-
gok készítése. A Zala Megyei
Önkormányzat számára nagy
eredményt, hatalmas lehetõsé-
get, ám egyúttal komoly fele-
lõsséget is jelent, hogy jogot
szerzett a központ mûködte-
tésére. A Stratégiai Központ
szervezeti és mûködési kere-
teinek tavaly áprilisi meghatá-
rozását követõen hosszadal-
mas elõkészítõ munka követ-
kezett, míg idén februárban
ténylegesen is megkezdhette
tevékenységét a jelenleg há-

rom munkatársat foglalkoztató
iroda, amelynek hivatalos ava-
tására most került sor.

– Maga a társulás is biztosít
forrást a mûködéshez, illetve a
Külgazdasági és Külügyminisz-
térium „Európai Területi Tár-
sulások 2015 évi támogatása”
elnevezésû pályázati felhívása
keretében ETT-15-0005 azono-
sító számú pályázatunkkal to-
vábbi támogatást nyertünk a
központ mûködtetéséhez. A
késõbbiekben pedig a társulás
által benyújtott sikeres pályá-
zatok révén juthat mûködési
forrásokhoz a központ, amely
terveink szerint a projektte-
vékenységek koordinálását és
az általános projekt menedzs-
ment tevékenységeket végzi
majd a társulás pályázatainál.

– Milyen forrásokból mû-
ködik a Stratégiai Központ?

Dr. Pál Attila köszönti az ülés résztvevõit.

Ez alkalommal tartották a Stratégiai Központ avatását is.

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!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A és
immáron több mint négy

évtizedes kapcsolatának ápolá-
sa céljából tartották meg má-
jus 11-én a két intézmény ha-
gyományos közös hangverse-
nyét, melynek az idei évben a

adott otthont.
A kora esti találkozón ez

alkalommal is a két zeneok-
tatási intézmény legtehetsé-
gesebb, legszorgalmasabb és
különbözõ megmérettetése-
ken szép eredményeket elért
tanulói tettek tanúbizonyságot
felkészültségükrõl és tudásuk-
ról a mûvelõdési központ
színpadán.

az
Arany János Általános Iskola és
AMI intézményegység-vezetõje

lenti lendvai zeneis-
kola

Lenti Városi Mûvelõdési Köz-
pont

Pusztainé Sebõk Lívia,

Egy húron pendültek

elmondta, a két iskola közös
hangversenyét a lendvai iskolá-
val váltva szervezik meg, míg
tavaly Lendván került sor a ta-
lálkozóra, idén Lenti ad ott-
hont a rendezvénynek. Hozzá-
tette, a közös hangverseny jó
alkalom a szakmai tapasztalat-
cserére is, az elõadásokat pe-
dig úgy igyekeznek még érde-
kesebbé tenni, hogy olyan tan-
szakokat is – például a balett,
vagy a harmonika – bemutat-
nak egymásnak az iskolák, ami
nem található megy egyik vagy
másik intézményben.

A találkozón
, a Lenti Tankerület igaz-

gatója is köszöntötte az intéz-
mények tanárait, tanulóit és a
meghívott vendégeket.

Farkas Kata-
lin

k.r.

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Weinhoffer Péter Tibor hegedûjátéka nyitotta meg a ren-
dezvényt.

„Egy falatnyi Itália”

Frissen gyúrt tészták

Hús- és halételek

Salátatálak

Desszertek

�

�

�

�

Eredeti olasz receptek alapján

HELYBEN KÉSZÍTETT

Május 19-tol a VÉN DIÁK étteremben!

Házi készítésu szörpök több ízben!

Minden ételünkhöz hozzáillo borokat kínálunk/ajánlunk

kedves vendégeinknek!

HAMISÍTATLAN OLASZ ÍZEK VILÁGA LENTIBEN

Nyitva tartás

csütörtök
10-22-ig

péntek-szombat
10-23-ig

vasárnap: szünnap

hétfo-kedd-szerda
10-15-ig

Tel.: 92/334-858
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Bajánsenye Önkormány-
zatának

Kerkabarka Színjátszó Kör

dr. Szõllõsi Judit

– Hogyan szervezték meg
találkozójukat?

segítségével, vala-
mint egy nyertes NKA pályá-
zatnak köszönhetõen a helyi

idén is megtarthatta a népi
színjátszók találkozóját.

– „Az ember csak addig
egészen ember, amíg játszik,
és az ember addig játszik, amíg
egészen ember” – idézte fel
mottójukat , a
színjátszó kör vezetõje tájékoz-
tatója elején. – Egész ember-
ként játszott itt a hét és a het-
venhét éves és a mozgássérült
egyaránt.

– Idén kétnapos rendez-
vényt tartottunk, így az után-
pótlás is megmutathatta ma-
gát. A szakmai zsûri tagjai Szar-
vas József színmûvész, Zalán
Tibor költõ, író és Lázár Péter
drámapedagógus voltak. Min-
dennek megfelelõen szomba-
ton öt gyermekcsoport szere-
pelt a polgármesteri megnyitó
után. Elõször a bajánsenyei
elsõsök léptek fel, kitûnõ
szövegtudással, ügyes játékkal
örvendeztették meg a hallgató-
ságot, majd a negyedik osztály
adta elõ Arany János Fülemi-
léjének színpadi változatát. A
verses szöveg erõs koncentrá-
ciót igenyelt, ám õk könnye-

IV. Õrségi Ekhós Szekér Falusi Színjátszó Találkozó
dén játszottak a szavakkal. A
Csesztregrõl jött drámatagoza-
tosok következtek, zenei alá-
festéssel érzékeltetve az erdõt
és az állatokat is meséjükben.
Negyedik volt a sorban a Cse-
himindszentrõl érkezett ha-
gyományõrzõ csoport, tagjai
egy néphagyományt elevení-
tettek fel, kitûnõen. Végül a
szombathelyrõl jött fogyaték-
kal élõ csoport játszott, ke-
rekes székesek, mozgás- és hal-
lássérültek voltak. Egy remek
elõadást láttunk tõlük, és be-
igazolódott a mottónk igaz-
sága.

– Vasárnap nyolc felnõtt
csoport játszott. A Szlovéniá-
ból, Felsõlakosról érkezett cso-
port kezdett, akik erõs mura-
vidéki tájszólásukkal, termé-
szetességükkel arattak sikert.
A murakeresztúri nyugdíjasok
voltak a korelnökök, megif-
jodva, vidáman mókáztak elõ-
adásukban. Csákánydoroszló
következett, egy jó darabválasz-
tással jó elõadást produkáltak.
Ezek után a délelõtti csopor-
tok szakmai megbeszélése kö-
vetkezett, amikor is a zsûri
értékelt és munkájuk folytatá-
sára buzdította õket. A dél-
utánt Szarvas József beszámo-
lójával kezdtük, õ a pajtaszín-

– Hogyan folytatódott va-
sárnap a program?

házi projektjérõl, a hagyomá-
nyok megõrzésének részeként
a falusi színjátszás fontossá-
gáról beszélt. A színjátszói dél-
utánt Kerkabarabás csapata
nyitotta meg. A több mint har-
minc éves múlttal rendelkezõ
csoportnál olajozottan ment
minden. A vasváriak idén is
Hans Sachs darabbal örven-
deztettek meg minket, a bü-
kiekkel pedig már több fesz-
tiválon találkoztunk, beérett já-
tékstílusú és életvidám cso-
portként mutatkoztak be. A
körmendieknek is nagy sikert
hozott produkciójuk, mely az
Indul a bakterház folytatása

volt. Végül a hazai csapat, a
Kerkabarka zárta az elõadások
sorát, a hálás nézõk vastapssal
jutalmazták a bemutatott re-
mek komédiát. A minõsítések
kiosztása zárta a hivatalos
programot.

Aranyat kapott a helyi cso-
port, ezüstöt érdemeltek a
szlovéniaiak, és a körmendiek,
míg a bronznak a murakeresz-
túriak és a vasváriak örül-
hettek.

– Ugye jövõre is jöhetünk?!
Így búcsúztak a csoportok, és
mi reménykedünk a folytatás-
ban – zárta gondolatait dr.
Szõllõsi Judit.

Negyedszer rendezték meg a találkozót.

Dudás Ferenc
Lenti Tekeklub

játékostárs-
ra, a korábbi
vezetõjére nagyszabású emlék-
tornával emlékeztek a közel-
múltban a csapat nevében. A
reszneki pályán tartott tor-

Dudás Ferenc emléktorna Reszneken

náról szervezõ,
elnök számolt be lapunknak.

– Egy éve hunyt el tag-
társunk és Németh Tibor fõ-
szervezõnk ötlete alapján ren-
deztük meg a találkozót, me-

Stángli Tibor

lyet külön köszönünk neki és
jó egészséget kívánunk a jövõ-
ben, ugyanis egy baleset is ér-
te verseny során. Dudás Fe-
renc egyébként 15 éven ke-
resztül vezette a klubot, tagja
volt a Zala megyei, Vas megyei
Tekeszövetségnek, továbbá az
Országos Tekeszövetségnek is.

– Háromnapos rendezvé-
nyünkre húsz együttes neve-
zett, köztük osztrák, Vas, Zala
és Somogy megyei csapatok. A
szombati versenynapon kimen-
tünk a temetõbe, a családdal,
csapattagokkal együtt koszo-
rút helyeztünk el Feri bácsi
sírjánál és gyertyát gyújtot-
tunk. Magas színvonalú mérkõ-
zéseket láthattunk, vasárnapi
díjátadónkon Horváth László,
Lenti polgármestere, továbbá
Major Mihály, a Z.M. Teke Szö-
vetségtõl adta át a díjakat. Du-
dás Ferencrõl még kiemelném,

– Hogyan zajlott a ver-
seny?

nem csak vezetõje volt klu-
bunknak, de ha kellett kiváló
játékával is szolgálta a klubot,
nagyon hiányzik a csapatból.

– Igen, Kercsmár István
üzemeltetõnek külön köszön-
jük, hogy biztosítja a csarno-
kot számunkra, de azért na-
gyon szeretnénk, ha sikerülne
Lentiben is kialakítani egy
pályát. Köszönjük a Lenti Ön-
kormányzat segítségét a ku-
pákhoz és támogatóink fel-
ajánlásait is.

A versenyen 20 csapat kö-
zel száz versenyzõje vett részt.
Az elsõ helyet a csa-
pata szerezte meg a
és a csapatai elõtt.
A legjobb amatõr csapat a

duó, a legjobb nõi pe-
dig a zalaegerszegi
együttesei voltak. A legjobb
dobó címet a lovászi
nyerte el.

– Resznek akkor már a
második otthonuk?

Zalakaros
Lenti TK

Resznek TK
Joó-

Németh
Zeus SE

Kiss Máté

A versenyen 20 csapat vett részt.



8 2016. májusLenti és Vidéke

Több évfordulós ünnepet és
az „Európa jövõjének hosszú a
múltja” elnevezésû projektben
való részvételt is tartalmazta a

delegációjának május eleji
programsorozata – tudtuk meg

, a
küldöttség egyik tagjától:

– Német partneregyesüle-
tünk 30 éves jubileumának meg-
ünneplése, ezzel párhuzamo-

pákai Magyar-Német Baráti
Kör

Bicsákné Brenner Anikótól

Németországi projekten vettek részt a pákaiak

san a Magyar-Német Baráti Kö-
rünk 25 éves fennállása, né-
metországi projektrészvételünk
adta a programokat, amely We-
sendorfban német, magyar, lit-
ván, francia és lengyel partne-
rekkel közösen zajlott.

– Elõször is – a mi hagyo-
mányainkhoz hasonlóan – má-
jusfát állítottak fel a német ba-

– Milyen programokon vet-
tek részt?

rátaink a tanácsházával szem-
ben. Idegenvezetéssel megte-
kintettük a Mittelbau-Dora kon-
centrációs tábort Nordhausen-
ben, majd – az ott látottakat fe-
lejtendõ – hagyományos szesz-
fõzdébe mentünk, ahol 9 fajta
gabonapárlatot, likõrt kóstol-
tunk. Este francia sanzonokat
hallgattunk wolfsburgi színé-
szektõl és a meghívott lengyel
ifjúsági fúvószenekar húzta a
talpalávalót. „Polgárreggeli” vár-
ta a résztvevõket vasárnap reg-
gel, majd a 30 éves jubileumi
ünnepségre került sor. Délután
a dömnitzi várat tekintettük
meg, a helyi idegenvezetõ meg-
jegyezte, hogy ilyen nagy lét-
számú és 5 nemzetû csoport
még soha nem járt ott. Hétfõn
pedig a találkozók szokásos
workshopjára került sor, té-
mák voltak a kortárstörténe-
lembõl a közelmúlt eseményei,
az I. és II. világháború, a 25

éves berlini fallebontás. A té-
mák elõadója Willhelm Bindig
korábbi iskolaigazgató volt, aki
hangsúlyozta, hogy az elsõ lé-
pést a harag feloldásához, amit
a II. világégés okozott, a ma-
gyarok tették meg – utalva egy
másik témára a 10 éves keleti
bõvítésre.

– Május másodikán este ke-
rült sor a 25 éves Magyar-Né-
met Baráti Kör fennállásának
megünneplésére, amikor az
egyesületek vezetõi, Lukács Ti-
bor és Siegfried Weiss méltat-
ták a sokszínû kulturális és ba-
ráti együttmûködést. Mindket-
ten reményüket fejezték ki,
hogy több fiatallal is bõvülni
fog az egyesület, így lesznek,
akik továbbviszik a kialakult
kitûnõ kapcsolatokat.

– Hogyan ünnepelték meg
saját negyedszázados mûkö-
désüket?

dj

A
, vala-

mint a
szervezésében 22. al-

kalommal került sor a me-
gyei kisvárosaiban mûködõ
általános iskolák kórusainak
találkozójára.

Az idei rendezvénynek a
Városi Mûvelõdési Központ

lenti Arany János Ál-
talános Iskola és AMI

Vörösmarty Általános
Iskola

Kisvárosi kórusok találkozója
színházterme adott otthont,
ahol a lenti intézmények mel-
lett a és a
hévízi általános iskolák kóru-
sai mutatkoztak be.

A fellépõ diákokat, a taná-
rokat és a megjelent vendé-
geket elsõként

polgármester köszöntötte.

zalalövõi, letenyei

Horváth Lász-
ló

(k.)

Ahogy az Emberi Erõforrás
Támogatáskezelõ honlapjáról
kiderült, a Határtalanul! prog-
ram keretében 2010 óta meg-
közelítõleg 100 ezer magyaror-
szági diák vehetett részt a ha-
táron túli régiókat célzó ta-
nulmányi utakon. A program
célja a magyar-magyar kapcso-
latok építése, személyes kap-
csolatok kialakítása, elmélyí-
tése, magyar történeti emlékek
felkeresése és megismerése –
árult el további részleteket a
lehetõségrõl , a

történelem tanára, aki az
iskola 10. és 11. évfolyamos di-
ákjaival vett részt felvidéki ki-
ránduláson.

– Április közepén 31 fõvel
vettünk részt a felvidéki kirán-

Fentõs István
lenti Gönczi Ferenc Gimná-
zium

„Határtalanul” kirándultak a lenti gimnazisták
duláson, melynek partnerin-
tézménye, az érsekújvári Páz-
mány Péter Gimnázium volt –
tette hozzá Fentõs István. – Az
ott töltött négy nap alatt pél-
dául Érsekújvár városát tekin-
tettük meg egy közös séta ke-
retében, meglátogattuk a Nyit-
ra-várnegyedet, Zólyom-várát,
koszorúztunk a Balassi-emlék-
helyen. Kirándultunk még Ga-
ramszentbenedekre a bencés
apátsághoz, Selmecbányára, a
bányamúzeumhoz, megtekin-
tettük Nagysallón a honvéd
hõsök emlékmûvét, ahol ugyan-
csak koszorúztunk, Révkomá-
romban az Európa-udvart, a
Jókai-szobrot, az erõdrendszert,
Nagyszombaton a székesegy-
házat, a Tûztornyot, Dévény-vá-
rát, a Pozsonyi-várat és a koro- názó templomot. Egyéb prog-

ramjaink között táncház, inter-
júkészítés felvidéki magyarok-

kal, és még közös daltanulás is
szerepelt.

dj

Emlékezetes napok voltak.

Megünnepelték a jubileumot.

4-6-8 fõ részéreVonyarcvashegyen
önálló nyaralóház kiadó!

4-6-8 fõ részéreVonyarcvashegyen
önálló nyaralóház kiadó!

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen

Érdeklõdni telefonon lehet: 30/642-0330
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A lakó, a

végzõs tanu-
lója, lett a tan-
évben a Szakma Kiváló Tanu-
lója. A gépi forgácsoló végzett-
séget szerzõ fiatalember telje-
sítményére osztályfõnöke,

hívta fel lapunk
figyelmét.

– Felkészítõ tanáraimnak,
Borda Zoltán, Mórocz Tibor,
Udvari István és Kiss József
tanár uraknak köszönhetem

Lentiben zala-
egerszegi Munkácsi Mihály
Szakközépiskola

Kovács László

Bor-
sos Roland

Lenti diák a Szakma Kiváló Tanulója

ezt a szép eredményt – kezdi
szerényen beszámolóját Ko-
vács László – Már tavaly barát-
koztam a gondolattal, hogy
elindulok a versenyen, aztán
az idén tettek követték az el-
gondolásomat, elsõsorban azért,
mert mentesül a vizsgák alól
az, aki jól szerepel a ver-
senyen.

– A gépi forgácsoló szakma
magába foglalja, az esztergát, a

– Mit jelent a gépi forgá-
csoló szakma?

marót, a köszörût, tehát min-
den forgácsoló gép használa-
tát. Mindig is vonzott a fém-
ipar, ezért is választottam ezt a
szakmát.

– Megyei szinten egy elmé-
leti vizsgával kezdõdött, majd
egy válogató volt, összesen
237-en indultunk az elméle-
tin és 14-en jutottunk be a
döntõbe.

– Kaptunk egy rajzot, ez
alapján kellett megterveznünk
a technológiát, kigondolni, ho-
gyan készítsük el, adva voltak a
szerszámok és nekünk kellett

– Hogyan zajlott a felké-
szülés és a döntõ?

– Milyen munkát kellett el-
készíteni a gyakorlatban?

legyártani az alkatrészt, ami
konkrétan egy csapágylehúzó
volt.

– Még egy évet szeretnék
tanulni, lerakni a CNC vizsgát,
késõbb esetleg a gépszerelõi
vagy programozói végzettsé-
get megszerezni, ezek hiány-
szakmák, mi is ösztöndíjasok va-
gyunk, államilag és a megyei ön-
kormányzat is támogatott ben-
nünket és a jó eredményért,
szép támogatást lehetett kapni.

– Végig kitûnõ tanuló
voltam.

– Milyen tervei vannak a
jövõt illetõen?

– Milyen volt a tanulmá-
nyi átlaga?

djKovács László Udvari István gyakorlati felkészítõ tanárával a
dobogó legfelsõ fokán.

Kerek évfordulóhoz érke-
zett vé-
dõnõ – tudtuk meg

a település polgármes-
terétõl – ugyanis éppen 30 éve
teljesíti a védõnõi feladatait

. Az ünnepeltet
otthonában kerestük fel és
elõször pályája bemutatására
kértük fel:

– Kislány korom óta sze-
rettem a gyerkõcöket, talán ez
a vonzódás és a sors irányítása
alatt kerültem a Budapesti
Egészségügyi Fõiskola Védõ-
nõi Karára – kezdte iskoláival
válaszát a védõnõ. – Késõbb
Sopronban, Zalalövõn kezd-
tem munkámat, majd el is
érkeztünk Zalabaksára, ahol
jelenleg is dolgozok.

– Minden más volt, össze
sem lehet hasonlítani. Teljesen
más volt a gyermekanyag, sok-
kal többen éltek itt, több gyer-
mek született. Zalabaksa akko-
riban térségi központ volt, tsz,

Grófné Östör Márta
Horváth

Ottótól,

Zalabaksán

– Mi jellemezte ezt a kör-
zetet, amikor idekerült?

30 éve védõnõ Zalabaksán
erdészet, iskola mûködött, te-
hát egy tipikus körzetköz-
pontnak számított. Mára – és
ez egy kicsit elszomorító – le-
csökkent a gyermeklétszám,
nem kínál munkalehetõséget a
környék, öregedik a település.

– Igen és ez nagyon jó ér-
zés, mára azoknak a kicsinyeit
gondozom, olyan anyukáim
vannak, akiket annak idején
kisbabaként ismerhettem meg,
az iskolát is itt végezték, ott is
találkozhattam velük. Ez olyan
„tyúkanyó” effektus, itt vannak
a szárnyaim alatt!

– 7-8 kismama van a kör-
zetemben, a hét faluban (!) és
azt kell mondjam, ez jó szám-
nak mondható. A másik ész-
revételem pedig, hogy a prob-
lémásabb esetek nagyobb
számban fordulnak elõ, ha az

– Már felnõttek azok, aki-
ket elõször gondozott védõ-
nõként!

– Milyen a mostani körzet,
hány kismama gondozása
zajlik jelenleg?

arányokat tekintem. A munka-
körülményeim is elfogadha-
tóak, történt az utóbbi idõ-
szakban felújítás az Egészség-
házban, pályázatokat figyel az
önkormányzat, remélhetõleg
sikerül majd egy kicsit na-
gyobb helyiséget kialakítani,
ahol a szûréseket kényelme-
sebben el lehet végezni.

– Mit jelent ez az eltöltött
30 év az ön számára?

D.J.

– Úgy gondolom, a sorsunk
elrendeltetett, nem véletlen va-
gyunk itt, mindennek oka van,
nehezebb ma védõnõnek len-
ni, sokrétûbb a feladatunk, meg-
próbálom továbbra is lelkiisme-
retesen végezni a munkámat.

Grófné Östör Márta

A (Lenti, Templom tér 5.)
2015. évi gazdálkodásának fõbb mutatói:

Saját tõke: 2 664 eFt;
Tárgyévi eredmény: 0 Ft;
Közhasznú tevékenység bevételei: 2 793 eFt;
Közhasznú tevékenység ráfordításai: 3 031 eFt;
SZJA: 218 eFt
Köszönjük az 1%-os felajánlásokat, kérjük, hogy a jövõben

is támogassák egyesületünket!

Kerka Kulturális Egyesület

Közzététel



10 2016. májusLenti és Vidéke

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!

A 2015-16. évi NB II-es te-
kebajnokság délnyugati cso-
portjában fennállásának leg-
jobb eredményét, a második
helyezést érte el a

. A 12 csapatos
bajnokság 22 lejátszott mér-
kõzésérõl, az elért kiváló ered-
ményrõl egye-
sületi elnök, szak-
osztályvezetõ és
játékos számolt be lapunknak.

– Ezt az eredményt azért
korábbi jó teljesítmények elõz-
ték meg, négy éve kerültünk
fel újoncként az NB II-be, ak-
kor hatodikak, majd kétszer
harmadikak és ötödikek vol-
tunk – kezdi az adatokkal Fó-
rizs Zsolt. – Nincs is a kör-
nyékünkön hasonló szinten
játszó csapat, úgy vágtunk neki
az idei bajnokságnak, hogy két
jó játékossal gyengültünk, va-
lahol a középmezõnybe he-
lyeztük magunkat, aztán jöttek
az eredmények, mindjárt az
elején pályacsúccsal kezdtünk.

Lovászi
Olajbányász SE

Kovács Ferenc
Fórizs Zsolt

Bekõ Péter

A lovászi tekések eddigi legjobb eredménye

– Milyen edzésmennyisé-
get kíván a másodosztályban
való szereplés?

– Ki hogyan teljesített?

– Hetente kétszer van ed-
zés, rugalmas a pálya nyitva
tartása a sportolóink részére,
hiszen alkalmazkodnunk kell a
munkaidõbeosztáshoz – veszi
át a szót Kovács Ferenc. –
Technikailag jó a pályánk, há-
rom évvel ezelõtt végeztünk
egy 4.5 milliós felújítást, pá-
lyatestcserével, központifûtés
rekonstrukcióval. Az önkor-
mányzat egyesületeként mûkö-
dünk és természetesen vannak
támogatóink is, köszönettel
tartozunk a feltételek biztosí-
tásáért.

– Voltak hullámvölgyeink,
de valaki mindig „hozta ma-
gát”, és hozzátett a játékhoz,
jól gurított, így érhettük el ezt
az eredményt – mondja a
sikerrõl Bekõ Péter. – Minden-
képpen meg kell említenünk
hazai és utazó közönségünket,

amíg máshol szinte csak a csa-
patok versengenek, nekünk
20-30 fõs szurkolótáborunk
van, kiváló hangulatban, biz-
tatásuk mellett versenyezhe-
tünk. Meg is jegyezte már sok
idelátogató csapat: így könnyû,
akiknek ilyen szurkolói vannak.

– Elgondolkozhatunk akár
az NB I-be való felkerülésen is,
de itt már a csapat utazási fel-
tételei változnának, erõsíteni,
igazolni kellene játékosokat, az
elõírásoknak megfelelõ pályát
kellene bérelni, tehát ez még

– Hogyan tovább?

csak egy elgondolás – folytatja
az elnök. – Inkább az utánpót-
lás biztosítását hangsúlyoz-
nám, felvettük a kapcsolatot a
helyi általános iskolával, Tájcs-
nek Károly testnevelõ tanár úr
tanítványai már többször kilá-
togattak a pályára, kipróbálták
a sportot, reméljük lesz, aki
megszereti, hiszen 12-13 éve-
sen már lehet kezdeni a tekét.
Egyébként ifi bajnokság is van,
ott most a középmezõnyben
végeztünk, tehát lehet erõ-
síteni.

dj

Állnak, balról: Kiss József, Láng Lóránt, Kovács Richárd,
Nákits László, Kovács Péter, Kovács Martin. Guggolnak, balról:
Bekõ Péter, Fórizs Zsolt, Kiss Máté.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Lenti és Vidéke

Tizenhárom úszócsapat
összesen 210 fiatal versenyzõ-
je állt rajthoz a május máso-
dik hétvégéjén, szombaton
17. alkalommal megrende-
zett nemzetközi
úszóversenyen, amely egy-
ben a Zala-Somogy régiós
körverseny negyedik forduló-
ja is volt.

A Lenti Termálfürdõ fedett
részlege zsúfolásig megtelt a
megye és a térség minden
pontjáról érkezõ fiatal ver-
senyzõkkel és kísérõikkel, aki-
ket a délelõtt tíz órakor tartott
megnyitón
polgármester köszöntött.

Az idei nemzetközi úszó-
versenyen a házigazda

Kerka Kupa

Horváth László

Lenti

Kerka Kupa úszóverseny
GYÚK

Keszthelyi Kiscápák
Kanizsai Vízilabda SE

Dél-zalai Vízmû
Europtech Zalavíz

Nivomed NUSE Sárvári
Gyógyfürdõ Mozdulj Csur-
gó Balaton ÚK Veszprém
BBSC Balatonboglár
MBÚSZ Marcali Triatád SE

Ra-
denci

k.r.

úszói mellett részt vett
a csapata,
a együt-
tese, a úszói,
az csapata,
a , a , a

, a
, a , a

, az
, a

és a Szlovéniából érkezett
versenyzõi is.

Az összesen 20 verseny-
számból álló versenyen az idei
évben is kiváló eredmények
születtek, legeredményesebb
csapat a tavalyi évhez hason-
lóan ez alkalommal is a Keszt-
helyi Kiscápák SE lett.

Ezúttal is népes mezõny gyûlt össze Lentiben.

A
volt gyermekfelügyelõjét,

kollégámat óriási
öröm érte.

Az egyik nyereményjáté-
kon négyszemélyes utazást
nyert , a Barcelo-
na-Real Madrid bajnoki mér-
kõzésre! Békefi úr két gyerme-
kével és testvérével vett részt –
ahogy õ fogalmazott – élete
legszebb utazásán.

Életében elõször ült repülõ-
gépen a család, de az életre szó-
ló élmény maga a mérkõzés volt.

lenti Móricz-intézmény
Bé-

kefi Gyula

Barcelonába

BL-trófeák és Aranylabdák

Zalaiak Barcelonában

Megnézték a világ egyik
legjobb és legnépszerûbb csa-
patának múzeumát, elmélyül-
hettek a Barca dicsõ múltjá-
ban. Meghatódva nézték az 5
Bajnokok Ligája trófeát és
Messi 5 Aranylabdáját.

Békefi Gyula Zala megyé-
bõl, jutott el abba
a szentélybe, ahová sok millió
szurkoló szeretne elzarándo-
kolni, életében legalább egy-
szer…

E sorok írójával együtt.

Csesztregrõl

Paksa Tibor

A Barca-múzeum…

A tavalyi évhez hasonlóan
idén is borongós, esõs volt az
idõ, ezért a vasárnapra meg-
hirdetett május elsejei progra-
mok végül a mûvelõdési köz-
pont színháztermében és aulá-
jában kerültek megrendezésre.

A hétvégi programsorozat
délután fél kettõkor a Kalan-
dárium címû gyermekmûsor-
ral kezdõdtek, õket pedig a
kilencvenes években nagy
népszerûségnek örvendõ és a
közelmúltban újra koncertezõ

együttes követte.
Fél négykor a mulatós slágerek
kedvelõinek nagy örömére
lépett színpadra a
néven ismert formáció, majd

Happy Gang

Suhancok

Esõs majális

pedig jól ismert
slágerekbõl összeállított dal-
csokorral szórakoztatta a kö-
zönséget.

A színpadi programok mel-
lett a szervezõk kézmûves fog-
lalkozásokkal is készültek. A
mûvelõdési központ aulájában
a kicsiknek és nagyoknak

és
kosárfonók mutatták be mes-
terségüket, egy másik asztalnál

és
segítségével a gipszöntés forté-
lyait tanulhatták meg az érdek-
lõdõk, a harmadik asztalon pe-
dig a papírvirág készítését gya-
korolták a gyerekek és szüleik.

Gondos Gabi

Du-
lics Margit Gerzsényi Gina

Balogh Anita Árvay László

(k)

Kézmûves foglalkozás is várta az érdeklõdõket.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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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 !

Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 7-17

szombat 7-12

Készüljünk együtt a RIO-i olimpiára!

A PLATINUM megújult színeivel

Részletekrõl és az akcióról érdeklõdjön a helyszínen.

Minden
vásárló

kap ajándékba.

Platinum
színkártyát

Készüljünk együtt a RIO-i olimpiára!

A PLATINUM megújult színeivel

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

Csatlakozzon ön is az elégedett megrendelõimhez!

Hívjon bizalommal: 30/490-5395 /Lenti/

Nyílászáró, redõny, párkány, reluxa, szúnyogháló,

szalagfüggöny, harmonikaajtó beépítése, szerelése.
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szalagfüggöny, harmonikaajtó beépítése, szerelése.

Rövid határidõ,

hosszú élettartam!

Rövid határidõ,

hosszú élettartam!


