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Bovebb információ: info@balancehotel.hu;
Tel: 0692/630-590; www.balancehotel.hu

A négycsillagos Thermal Hotel BALANCE**** szálloda
földszintjén található L16 étterem és a Lobby bár egyszerre nyújt

igazi minoséget, finom ízeket és figyelmes kiszolgálást

Hangulatos és modern tökéletes választás egy
nyugodt, kellemes beszélgetéshez, melyet házi cukrászatunk

,
tesznek nagyszerubbé!

nem csak szállóvendégek részére

Lobby bárunk

fantasztikus süteményei, kávé- és teakülönlegességek a világ legjobb
koktéljai, kiváló borok

Éttermünk
igazi kulináris élvezetet varázsol vendégeink számára.

a'la carte vagy svédasztalos büfévacsora

a nemzetközi és hazai ízek mellett régiónk friss és helyi
biotermékeivel

Ha csak egy kellemes ebédre vagy vacsorára vágyik párjával, barátaival
vagy családjával, valódi gasztronómiai élményt nyújtunk

formájában egyaránt.
Profi séfünk és csapata minden esetben gondoskodik arról, hogy

minden tökéletes legyen.

A júniusban megnyílt négy-
csillagos Thermal Hotel BA-
LANCE szálloda nem csak a
szálloda vendégeinek kínál
szolgáltatásokat.

– A szálloda étterme min-
den nem hotelvendég részé-
re is nyitva áll, tehát bárki
betérhet ismerõseivel, párjá-
val vagy családjával egy kel-
lemes ebédre, vacsorára egy-
aránt – nyilatkozta

a hotelt üzemeltetõ
ügyve-

zetõje.
– Éttermünk kínálatának

jellemzõje a nemzetközi, a ha-
zai és regionális konyha minõ-
ségi alapanyagokkal, melyhez

Kutfej
Attila,
Lenti Gyógyfürdõ Kft.

Rendezvények új helyszíne
régiónk friss helyi biotermé-
keit is felhasználjuk, mindeh-
hez figyelmes kiszolgálás és
kényelem társul, ami igazi kuli-
náris élvezetet varázsol vendé-
geink számára. Éttermünk ne-
ve L16, amelybõl az „L” betû
Lentire utal, a 16-os szám pe-
dig a nyitás évére, azaz 2016-ra
– tette hozzá.

– Lobby bárunk pedig tö-
kéletes választás arra az al-
kalomra, hogy egy jó kávé,
fantasztikus sütemények, kivá-
ló koktélok, vagy jó borok mel-
lett tudjanak az emberek
kellemesen beszélgetni egy-
mással.

A Thermal Hotel Balance.
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(Folytatás az 1. oldalról)
A korábbi évek szünideihez

hasonlóan a kreatív nyári el-
foglaltságokat keresõ gyerekek
részére idén is kézmûves tá-
bort szervezett a

intézménye, ahol az
óvodás és iskoláskorú gyerme-
kek különbözõ programokon
tölthették el szabadidõjüket.

A júniustól augusztusig tar-
tó programokon hat alkalom-
mal minden hét szerdáján az
intézmény gyermekrészlegébe
várták a kreatív fiatalokat, akik

Városi Könyv-
tár Lenti

Kézmûves tábor

elsõ alkalommal a japán gyer-
meknap szokásaival ismerked-
hettek meg, a következõ héten
papírmaséból készítettek kü-
lönbözõ tárgyakat. A harmadik
alkalommal a quilling techni-
káját tanulták meg, a negyedik
héten az indiai álomfogó ké-
szítésének fortélyait tanulták,
a következõ alkalmakon pedig
a gyerekek kreatív játékok al-
kotásával foglalkoztak a tábor-
ban töltött idõszak alatt.

- k -

Hat alkalommal tartottak foglalkozásokat.

Az államalapító
emlékezett az

egész ország augusztus 20-án.
a hagyományoknak

megfelelõen kora délelõtt
plébános celebrá-

lásával tartottak ünnepi szent-
misét, majd az ünnepség a
Templom téren található Szent
István szobornál folytatódott,
ahol polgár-
mester köszöntötte a megje-
lenteket és mondott ünnepi
beszédet.

– Szent István király tanítá-
sai közül ma is érvényes a
szuverén helymeghatározás, az
önbecsülés és a nemzeti iden-
titástudat. Alaptörvényünkben
következõképpen szól a mon-
dat: Büszkék vagyunk arra,
hogy népünk évszázadokon át
harcokban védte Európát, s te-
hetségével, szorgalmával gya-
rapította közös értékeit. Így
szól nemzeti hitvallásunk. Az
elmúlt tíz évben elég sok ta-
pasztalatot szereztünk az unió-

Szent Ist-
ván királyra

Lentiben
Köb-

li Tamás

Horváth László

Szent István öröksége

ban és úgy gondoltuk, hogy
megértik a problémáinkat, s
felzárkózásunkhoz támogatást
adnak. Tudjuk, hogy a helyzet
nem fekete-fehér és ma már
semmit nem adnak ingyen. Bi-
zonyítottuk, hogy van beleszó-
lásunk abba ami történik, ami
történhet az unióban és tud-
juk, hogy mit kell képvisel-
nünk Brüsszelben. A magyar
népet arra kérjük, hogy ezt a
képviseletet erõsítse meg ha
kell akkor és ott, ahol erre
szükség lesz. Ugyanúgy, mint
István király korában, képesek
vagyunk önálló teljesítményre
és büszkék vagyunk a magyar
emberek nagyszerû szellemi
alkotásaira. Tudjuk, hogy Euró-
pai Unió nem oldja meg he-
lyettünk az oktatási rendszer
problémáit, az egészségügy fi-
nanszírozását és napjaink leg-
égetõbb problémáját, a mene-
kültkérdést sem. A magyar
nemzet egybentartásának fel-
adata ránk, magyarokra fog

maradni. Az elmúlt néhány év-
ben szolgáltunk olyan megol-
dásokkal, amelyek szokatlanok
és amelyek állítólag a mi prob-
lémáinkra voltak szabva, aztán
meglepve tapasztaltuk – mint
az utólag kiderült –, hogy mi
szolgáltattunk mintát, azoknak
akik a demokráciát akkor és
úgy értelmezték, ahogy az ne-
kik éppen tetszett és tudato-
san hamis híreket terjesztettek
rólunk és azt is a jelenleg mû-
ködõ kormány hibáinak tudták
be, amirõl azok nem tehetnek
– mondta Horváth László pol-
gármester, majd így folytatta: –
István király Magyarországa és
a mostani kor is ellentmon-
dásoktól terhes. Nem csak a
távoli múltbéli történéseket
kell értenünk, hanem azt is,
ami a közelmúltban történt
velünk, vagy ami ma történik
körülöttünk. Továbbra is össze-
fogásra van szükség és arra,
hogy tehessük és tegyük a dol-
gunkat. Magyarország függet-

lensége, jóléte és biztonsága
az az alap, amely minden-
kinek közös érdeke, úgy a
most élõknek, mint az utó-
dainknak egyaránt. Az alapok-
ban való közösségünket pe-
dig különösen fontos tuda-
tosítani, mert naponta halljuk
a nyugtalanító híreket és a
kormányzat véleményem sze-
rint jól látja, hogy az állam fõ
feladata megvédeni az ország
határait, függetlenségét és ter-
mészetesen belül rendet, igaz-
ságot és jogbiztonságot te-
remteni.

Az ünnepi mûsor folytatás-
ban Köbli Tamás plébános
megszentelte az új kenyeret,
melyet Horváth László polgár-
mester szegett meg, majd a

közremûködésével kiosztották
a megjelentek közt. Az augusz-
tus 20-i ünnepség a

zenés mûso-
rával zárult.

Szent Mihály Cserkészcsapat

Ének-
mondó Együttes

K.R.

Horváth László polgármester szegte meg az új kenyeret.

– Különálló rendezvényter-
meink ideális helyszínt kínál-
nak különféle rendezvények
megtartására, megszervezésé-
re – folytatta az ügyvezetõ.

– Befogadóképességük több,
mint 200 fõ, technikailag a leg-
modernebb eszközökkel fel-
szereltek, további részekre
szekcionálhatók, így a legmeg-
felelõbb helyszín különféle
társasági események megtartá-
sára. Családi ünnepek, évfor-
dulók, esküvõk, születésnapok

vagy vállalkozások, cégek szá-
mára pedig üzleti partnertalál-
kozók, tárgyalások, konferen-
ciák, állófogadások, tréningek
lebonyolítására kiválóan al-
kalmas.

– A négycsillagos szálloda
megnyitásával a rendezvények
tekintetében egy olyan új
minõségi színfolt jelent meg
Lentiben, amely egy minõségi-
leg magasabb komfortú, rep-
rezentatívabb helyszínt kínál
a társasági alkalmak megtar-
tására.

Rendezvények új helyszíne
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Lenti Város Önkormányzata Lenti Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit Kft. 2016. szeptember 12-20.

és a
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy közötti

idõszakban lomtalanítást szervez az alábbiak szerint:

2016. szeptember 12-16. Lenti város területén

Szeptember 12. (hétfõ) Szeptember 13. (kedd) Szeptember 14. (szerda)

Boglárka utca Templom tér Hunyadi utca,
Fûz utca, Takarék köz

Csörgõ utca
Jókai utca Csalogány utca

Bethlen Gábor utca Alkotmány utca Tölgyfa utca,
Hársfa utca, Thököly utca Zrínyi utca Fenyõ utca,Gát utca
Rákóczi utca Lehel utca Zöldmezõ utca
Rozmaring utca Iskola utca Deák utca,Telek utca
Akácfa utca, Béke utca Vörösmarty utca Kisfaludy utca
Bocskai utca Átkötõ utca, Liget köz Nyírfa utca, Sugár utca
Gyûjtõ utca Kossuth úti emeletes házak Dózsa Gy. utca, Kinizsi utca

Szeptember 15. (csütörtök) Szeptember 16. (péntek)
Lentihegy, Kossuth utcai családi házak

Gyár utca, Lovarda utca
Termál utca,

Hegyalja utca
Petõfi utca, Bánffy utca
Ifjúság utca, Szövetkezet utca Pacsirta utca
Gyöngyvirág utca Hóvirág utca, Tõzike utca
Ady utca, Bottyán utca Kankalin utca, Ciklámen utca
József A. utca, Honvéd utca Vadvirág utca, Boróka utca
Tompa M. utca, Széchenyi tér Táncsics utca

2016. szeptember 19-én (hétfõ) Máhomfa és Lentikápolna városrészek területén
2016. szeptember 20-án (kedd) Mumor, Lentiszombathely és Bárszentmihályfa

városrészek területén.

építési törmelék, nyesedék, kerti hulladék
Felhívjuk a figyelmet, hogy a lom hulladékot 7:00-ig helyezzék ki a közterületre, valamint az
akció keretén belül nem kerül elszállításra!

T Á J É K O Z T A T Á S

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

A napokban született kor-
mányhatározat a folyamat-
ban lévõ kórházi beruházá-
sok többlettámogatásáról in-
tézkedik.

Ez a határozat érinti a

is. A részletekrõl
országgyûlési képviselõ sajtó-
tájékoztató keretében számolt
be minap.

Zala
Megyei Szent Rafael Kórházat

Vigh László

Folytatódik az építkezés
1,774 milliárdos kormányzati támogatás a megyei kórháznak

– A kormány 1,774 milliárd
forint támogatást biztosít a
Zala Megyei Szent Rafael Kór-
házban a Kardiológia és Szív-
sebészeti Centrum kialakítá-
sára, infrastruktúra-fejlesztésé-
re és az építkezés folytatására.
A tervek szerint a felújítás után
a régi, négyszintes épület felsõ
két emeletén a pulmonológia
és az onkológia mûködik, az
elsõ szinten a kardiológiai
rehabilitáció, a vizsgálók és a
szívsebészet egyes kórtermei
kapnak majd helyet. Az alsó
szinten a röntgeneket, diag-
nosztikai berendezéseket, az
alagsorban pedig a kórház mû-
ködését ellátó gépészeti be-
rendezéseket helyezik el. A
folyamatban lévõ építkezést az
elmúlt évben 20-30 százalékos
készültségben hagyta ott a
kivitelezést végzõ vállalkozó. A
nyílászárókat kicserélték, a te-
tõmunkákat befejezték és ki-
építették a régi és az új épület
közti összekötõket. A követ-
kezõ idõszakban a belsõ mun-
kákat kell elvégezni. Az elmúlt
öt évben 4 milliárd forint ér-
tékû beruházás valósult meg a
Zala Megyei Kórházban, továb-
bi 1,75 milliárd forint állami
támogatást pedig a mûszerek
beszerzésére valamint cseréjé-
re fordítottak – mondta a
képviselõ.

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Vigh László sajtótájékoztató keretében részletezte a további
tennivalókat.

Eddig kiépítették a régi és az új épület közötti összekötõket,
most a belsõ munkákat kell elvégezni.

Pályázatokhoz kapcsolódó
kiadványok, újságok

készítése, szerkesztése
megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok
megvalósulásának kötelezõ

közzététele kedvezményesen!

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Léránt Ferenccel, Lovászi
község polgármesterével folya-
matban lévõ, elbírálás alatt álló
pályázataikról beszélgettünk:

– A döntéshozók vélemé-
nyére várunk és ez egy kicsit
munkatársaim számára a fellé-
legzés idõszaka is, ugyanis az
elmúlt két-három hónap az
anyagok összeállításával telt a
pályázatainkat illetõen. Bízunk

Pályázatok Lovásziban

benne, hogy sok munka vár
ránk, tehát sikeresek lesznek a
beadott anyagaink.

– A Vidékfejlesztési Prog-
ram keretében a mûvelõdési
házunk energetikai felújítására
adtunk be pályázatot, valamint
Alsólovásziban a Gondozási
Központ felújításáról szól még

– Emeljünk ki néhányat
ezek közül!

ez a lehetõség. A két egység
körülbelül 110 millió forintos
összeget képvisel, amelynek
önrésze is van, de úgy gon-
doltuk saját részbõl és hitelbõl
ezt a variációt is megcélozzuk.
„TOPOS” (Településfejlesztési
Operatív Program) pályáza-
taink egy kicsit kedvezõbb fel-
tételekkel rendelkeznek, 100 %-
os támogatottsággal bírnak, a
Védõnõi Szolgálat épületének
a felújítására 18-20 milliós
nagyságrendben. A Kalandozá-
sok a Kerka -Völgyben címmel
kiírt pályázatban vagyunk kon-
zorciumi tagok, ahol a bun-
kerturizmus fejlesztése a fõ
célunk, a légoltalmi pince
melletti, közel négyhektáros
terület parkká alakítása és út
kiépítése. Ez utóbbi 55-60 mil-
liós tétel lehet sikeres pályázat
esetén. Pályáztunk továbbá a
közös önkormányzati épüle-

tünk felújítására, igencsak el-
használódott a hivatal épülete.
Végül az adósságkonszolidá-
cióban nem részesülõ önkor-
mányzatoknak juttatott idei
összegbõl gondoltuk az Alsó-
lovászi bekötõ útvonal, a Deák
utca felújítását, az ugyancsak
itt lévõ kultúrház tetõszerke-
zetének felújítását, járdát épí-
tünk ki, valamint bõvítjük ur-
nasírhelyes temetkezési he-
lyünket, amelyre továbbra is
nagy igény van a településün-
kön. Megemlíteném egy mun-
kahely betöltésére vonatkozó
igyekezetünket is, ugyanis a kö-
rülmények úgy hozták, hogy az
Olajbányász Mûvelõdési Házunk
jelenleg vezetés, alkalmazott
nélkül áll, ide várunk a munka-
kör betöltésére jelentkezõt, akár
a tágabb térségbõl is – zárta
tájékoztatóját Léránt Ferenc.

dj
A felújításra szoruló hivatali épület.

Már messzirõl hallatszott a
zsibongás, ahogy megközelí-
tettük a határban
kialakított „olimpiai helyszínt”,
ahol polgár-
mester és

szervezõ várta munka-
társunkat.

– X. alkalommal rendeztük
meg vetélkedõnket Reszneken,
de ötször jártunk már Vas
megyében (az Õrség Határok
Nélkül program keretein be-
lül) és 2009-ben Budapesten, a
Vidék Napján is bemutattuk
játékunkat – mondta a paraszt-
olimpia múltjáról Kercsmár
István. – A falu szempontjából
ez egy kiváló közösségková-
csoló rendezvény, elmondha-
tom, hogy 50-60 helybéli segít
a verseny szervezésében és a
lebonyolításban, amiért külön
is szeretném a köszönetemet
kifejezni. Nélkülük ez a ver-
seny nem valósulhatna meg.

reszneki

Kercsmár István
Csiszárné Fliszár

Eszter

– Eszter, végigtekintve a
csapatokon, méltán büszkék
lehetnek, ugyanis a résztve-
võk nagy hányada fiatal, aki-
ket – mint köztudott – nem
könnyû megmozgatni!

X. Parasztolimpia Reszneken
– Igen, fiatalok és „örök fia-

talok”, hiszen nyugdíjhoz kö-
zel álló csapattagjaink is van-
nak. Mindkettõ korosztály na-
gyon fontos a számunkra, hi-
szen játékunk a paraszti mun-
kát mutatja be, népszerûsíti, az
elõbbiek ebbõl tanulhatnak,
megismerhetik a paraszti mun-
ka eszközeit, az utóbbiaktól
pedig évrõl évre újabb ötle-
teket kapunk a versengés, a
feladatok változatossá tételéhez.

– A járomba hajtott fejekrõl
annyit, nõként mondom, ez
csak nevelés kérdése lehet a
párunk számára…, de félre a
viccel, összekapcsolunk több-
féle feladatot, nehezítjük a já-
tékok menetét, lehetõleg a
régi mezõgazdasági eszközök
igénybevételével. Szükség is
van minderre, hiszen azok a
csapatok, amelyek már tíz éve
visszajárnak a versenyre, köny-

– Ha már a feladatok ke-
rültek szóba, itt aztán a fér-
fiak járomba hajtják fejüket
és úgy hordják a vizet, tökkel
teli vödröket tartanak vízszinte-
sen idõre, szalmabálás akadá-
lyokat küzdenek le a csapatok!

nyen „rágyakorolhatnának” a
megszokott feladatokra. Érde-
kesség, hogy az idén a kerek
évforduló alkalmából, az ere-
deti szervezõgárdából öten, mi
is végigcsinálunk egy olyan
feladatot, amit kiválasztanak a
csapatok, hogy egyszer õk is
úgy szórakozhassanak, mint
mi rajtuk. Mindemellett fõzõ-
versenyt is hirdettünk, ahol
ugyancsak paraszti ételek ké-
szülnek és versengenek majd.

– Polgármester úr, milyen
feltételek mellett rendezték
meg a parasztolimpiát?

– Az említett helyi összefo-
gást említeném és azt a tényt,
hogy nem nyertünk pályázati
pénzt, így támogatókra volt
szükségünk az anyagi feltéte-
lek biztosításához. Több mint
húsz támogatót (gazdálkodó
személyeket, cégeket, étterme-
ket) találtunk, legnagyobb tá-
mogatónk a megyei köz-
gyûlés volt, itt szeretném
megköszönni támogatóinknak
a felajánlásaikat, amellyel hoz-
zájárultak rendezvényünk si-
keréhez.

D.J.

Évente új feladatokat találnak ki.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Lenti és Vidéke Hirde
ssen

nálu
nk !
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A közelmúltban Vas megyé-
be látogattak a

tagjai, ahol a
megye történelmi nevezetessé-
geinek megtekintése mellett
gyalogtúrán is részt vettek.

– A klub éves programjá-
nak részeként Celldömölkre
szerveztünk kirándulást, ahol
gyalogtúra keretében felmen-
tünk a 279 méter magas Ság-
hegyre, majd helyi idegenveze-
tõ kíséretével meglátogattuk a
Vulkán-ház interaktív kiállítá-
sát, melyen látványos bemuta-
tót tekinthettünk meg a világ-
egyetem, a Föld és a vulkánok
kialakulásáról. Ezt követõen a
Mária kegytemplom és a hozzá
tartozó múzeumban tettünk
látogatást, majd a Rába folyó

Lenti Civil
Nyugdíjas Klub

Kirándultak a nyugdíjasok
melletti Nick községbe utaz-
tunk, ahol egy egyedülálló mû-
szaki létesítmény, a folyóra
épített duzzasztó - és gátrend-
szer mûködését ismerhettük
meg. Az egész napot kitöltõ
kirándulás folytatásában Sár-
várra utaztunk, ahol városnézõ
séta keretében a Nádasdy-vá-
rat és a helyi arborétumot
látogattuk meg, majd a napot a
helyi fürdõben zártuk –
mondta a klub
elnöke.

A szervezet vezetõje hoz-
zátette, hogy a program a „Ci-
vilkurázsi” Lenti Civil Szerve-
zeteiért és Sportjáért Köz-
alapítvány támogatásával való-
sult meg.

Császár Dezsõ,

k.r.

Vas megyébe látogattak…

Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester

Ferenczi Róbert

Héra József

Árkovicsné Pezzetta Claudia

Vatali Ferenc

Dr. Fekete Zoltán

Gáspár Lívia

Ferenczi Róbert

Kiss Tamás

Vatali Ferenc

Gáspár Lívia

Gáspár Lívia

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

2016. szeptember 5-én (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,

2016. szeptember 5-én (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,

2016. szeptember 7-én (szerdán) 9.00-10.00 óráig,

2016. szeptember 7-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig,

2016. szeptember 13-án (kedden) 15.00-16.00 óráig,

2016. szeptember 27-én (kedden) 15.00-16.00 óráig.

2016. szeptember 5-én (hétfõn) 10.00-11.00 óráig a
mumori kultúrházban,

2016. szeptember 5-én (hétfõn) 15.00-16.00 óráig a
bárszentmihályfai kultúrházban

2016. szeptember 7-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,

2016. szeptember 27-én (kedden) 16.00-17.00 óráig a
máhomfai kultúrházban,

2016. szeptember 27-én (kedden) 17.00-18.00 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban fogadja az érintett városrész

lakóit.

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozóterem

,

Önkormányzati képviselõk fogadóórái:

Városrészekben tartandó fogadóórák:

Fogadóórák

Nemzeti ünnepünket, Szent
István napját, a hagyományok-
nak megfelelõen a helyi temp-
lomban tartott ünnepi szent-
misével, mûsorral, koszorúzás-
sal ünnepelte község.

Ilyenkor, ünnepek táján az
ember azon kapja magát, hogy
számot vet önmagával, számot
vet mindazzal, amit elért. Kü-
lönösen így van ez a nemzeti
ünnepeinken, amelyek közül a
legkiemelkedõbbek közé tar-
tozik augusztus huszadika… A
mai napon azért gyûltünk itt
össze, hogy közösen állítsunk
emléket annak a több mint egy
évezredes szent istváni akarat-
nak, amely egyben tartott min-
ket itt a Kárpát-medence ölelõ
karjaiban… „Hallgass fiam atyád
intelmére és ne vedd semmibe

Rédics

Emléket állítani a szent istváni akaratnak…
Ünnepség Rédicsen

anyád tanítását”… – zárta be-
szédét István király Imre her-
ceghez intézett intelmei rész-
letével a pol-
gármester asszony.

A mûsorban a helyi
diák-

jai, valamint mû-
ködött közre. Az ünnepi szent-
misét plébános
celebrálta, megszentelte az új
kenyeret, sõt még egy keresz-
telõ is az ünnep része volt. A
megszentelt kenyeret a polgár-
mester asszony szegte meg és
a hagyományoknak megfele-
lõen minden jelenlévõ kapott
egy szeletet az új kenyérbõl. Az
ünnepség a templom elõtti
Szent István szobor koszorúzá-
sával fejezõdött be Rédicsen.

Soós Endréné

Móra
Ferenc Általános Iskola

Pahocsa Júlia

Lendvai Zoltán

dj

Soós Endréné (balról) szegte meg a kenyeret.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Csodálatos környezetben, a
Baksa-tó partján került meg-
rendezésre a közelmúltban

szervezésében a
családi nap programja.

polgármestert még
az ünnepélyes megnyitó elõtt
kérdeztük az eseményrõl:

– Évtizedekre visszanyúló
hagyománya van rendezvé-
nyünknek, ha nem is ezen a
néven rendeztük meg, de az
idei kiemelkedik a C kategó-
riás fogathajtó országos baj-
nokság helyi versenyének meg-
tartásával. Néhány zalabaksai
lótartó gazda eljárt a külön-
bözõ versenyekre, aztán a fel-
merült az igény a helyi ver-

Zalabaksa Község Önkor-
mányzata

Hor-
váth Ottó

senyre, melynek megfelelünk
az idén.

– Kilenc versenyzõ indul a
versenyünkön, amely az orszá-
gos fogathajtó verseny fordu-
lója – vette át a szót

szervezõ. – Heten Zalá-
ból, ketten Vas megyébõl ér-
keztek. Kétfordulós akadály-
hajtással kezdõdik a verseny,
majd a vadászhajtás követke-
zik, amely igen látványos,
idõre megy és a lovak vágtában
teszik meg a távot.

– Hagyományápoló Kertba-
rát és Kulturális Egyesületünk
felújított egy század eleji csép-
lõgépet, melyet ilyenkor rend-

Sohár
Edina

– Milyen programok színe-
sítik még a családi napot?

Családi nap Zalabaksán
re munkába állítunk, bemutat-
va a régi paraszti munka szép-
ségét. A tógazda és a Betyár-
tanya vendéglõ szervezésében
fõzõverseny zajlik, több mint
tíz csapat jelezte indulását és
önkormányzatunk is vendégül
lát minden érdeklõdõt egy
ebédre, itt a nap folyamán.

, a megye-
gyûlés alelnöke „házigazda-
ként” nyitotta meg a prog-
ramot:

– Nagy büszkeséggel tölt
el, hogy saját falumban kerül
sor ilyen rangos rendezvényre,
amelynek kulcsszava a hagyo-

Pácsonyi Imre

Készülõdés a bemutatóra, a háttérben a felújított cséplõgép.

Augusztus közepén a test-
vérvárosi megállapodás kereté-
ben ötödik alkalommal érkez-
tek egyhetes nyara-
lásra a
kerületébõl diákok. Az idén
összesen 43 nebuló érkezett a
városba, õket a Móricz Zsig-
mond EGYMI iskolában szál-
lásolták el.

Az egyhetes Lentiben töl-
tött nyaralás ideje alatt a gye-
rekek lehetõséget kaptak arra,
hogy felfedezzék a város és
térségének látnivalóit: az elsõ
napon látogat-
tak a diákok, ahol kipróbál-
hatták a lovaglást, második
nap kirándultak, ahol

professzor szü-
lõházát tekintették meg, majd
a nap második felében a

községben található Ár-
pádi-kori templomhoz utaztak.
A szerdai nap a felfedezõk és
az fejtörõkben jártas diákok

Lentibe
budapesti Terézváros

Tormaföldére

Pákára
Öveges József

Ve-
lemér

Terézvárosi gyermekek Lentiben

napja volt, amikor egy meg-
határozott kérdéssor alapján
fel kellett fedezniük Lentit,
többek közt
polgármesternél látogatást tet-
tek, majd a délutáni órák már a
szórakozással teltek, hisz a nya-
ralás nem múlthat el stran-
dolás nélkül, így a gyerekek a
nap további részét a

töltötték. A
hazautazás elõtti utolsó napon,
csütörtökön a sport és a moz-
gás került elõtérbe, a diákok a
szállásadó Móricz iskola sport-
pályáján szervezett sorversenyen
mérték össze ügyességüket.

Horváth László polgármes-
ter arról tájékoztatott, hogy a
csereüdültetési megállapodás
keretében a lenti diákok au-
gusztus harmadik hetében a
terézvárosi önkormányzat

gyermeküdülõjé-
be utaztak nyaralni.

Horváth László

Lenti
Termálfürdõben

du-
nabogdányi

k.r.

Negyvenhárom fõvárosi diákot láttak vendégül Lentiben.

mányápolás. A gépi-cséplés be-
mutató mögött ott van minden
olyan érték, ami az összefo-
gást, a régi ember munka-
bírását, a régi közösségek
összetartását jelképezi – fog-
lalta össze kérdésünkre az al-
elnök.

A program jellegébõl faka-
dóan ugráló vár, óriás csúszda,
sétakocsikázás, csillám tetkó
készítés és arcfestés állt az
érdeklõdõk rendelkezésére,
délután pedig nosztalgia mu-
zsika, és operett gála szóra-
koztatta a közöséget.

dj

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Az idei nyár utolsó péntek
estéjén több mint kétezer
érdeklõdõ látogatott el a város
hagyományos

címû programsorozatá-
nak záró mûsorára, ahol ez al-
kalommal a

és a zenés pa-
ródiáiról is ismert

együttes tagjai szó-
rakoztatták a város központját
zsúfolásig megtöltõ közönséget.

Az utolsó este sztárvendé-
gének fellépése elõtt

polgármester is köszön-
tötte a közönséget.

Nyári Esték
2016

Partyzóna Show-
band Együttes

Irigy Hó-
naljmirigy

Horváth
László

Lenti Nyári Esték

– Úgy gondolom, sikeresek
voltak a programok – mondta
a polgármester –, hiszen pén-
tek esténként olykor kétezer
nézõ is összegyûlt a Templom
téren, hogy a meghívott elõ-
adókat, sztárvendégeket lát-
hassa. A rendezvények nem
csak kulturális eseményt jelen-
tettek, hanem közösségi talál-
kozás alkalmait is. Lentiek, vá-
rosunkból elszármazottak, egy-
mást rég nem látott barátok,
idelátogató kirándulók és tu-
risták, magyarok és külföldiek

találkozhattak, beszélgethettek
egymással a koncertek elõtt és
után. A tavalyi évhez hason-
lóan idén is bemutathatták
portékáikat a kézmûvesek, a
legkisebbek pedig mobil ját-
szóházban hancúrozhattak. A
Városi Mûvelõdési Központ
idén is jó színvonalon bonyo-
lította le a Lenti és Térsége
Polgárõr Egyesület által bizto-
sított rendezvényeket, dicséret
illeti a hangosítást és fény-
technikát szolgáltató Tamása
Tibort is. Az idõjárás is kegyes
volt hozzánk és csak néhány

koncertet kellett a színházte-
remben megtartanunk. Nem
kis dolog, hogy ezek a szóra-
koztató rendezvények minden-
ki által látogathatók, ingyene-
sek voltak. A lakosság és a ven-
dégek visszajelzése egyértel-
mûen pozitív volt, már többen
érdeklõdtek, hogy lesz-e 2017-
ben Lenti Nyári Esték. A kép-
viselõ-testület szándéka az,
hogy jövõre is szeretnénk a
maradandó élményt nyújtó es-
téket megrendezni, ezzel kap-
csolatosan várjuk a városlakók

javaslatait, milyen ismert és
neves elõadókkal szeretnének
jövõre találkozni a Nyári Esték
2017-es programjain. Addig is

szeretettel várunk mindenkit
szeptemberben az Õszi Feszti-
válra és az év hátralévõ ren-
dezvényeire!

Bereczki Zoltán

Irigy Hónaljmirigy

Unique együttes

Karzat:



MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk Önt, kedves családját és ismerõseit

a szabadegyetem elõadásaira.

Nagykanizsa

A szabadegyetem baráti közössége koszorút és virágokat
helyez el a Nagy-Magyarország-Emlékmûnél.
A magyar Szent Korona kalandos története - a XVI. században.
FÜZÉR, PERÉNYI PÉTER ÉS A SZENT KORONA

mûvészettörténész vetítettképes elõadása

A MAGYAR NÉPHAGYOMÁNY ÉRTÉKEI I.
Az önzetlen szeretet a magyar néplélekben.
A népköltészet szerepe a társadalom egészségének fenn-
tartásában.

néprajzkutató vetítettképes
elõadása

MAGYAROK BEJÖVETELE
Csontváry Kosztka Tivadar korszakos jelentõségû életmûve

festõmûvész vetítettképes elõadása

Az emléktábla felavatása - Nagykanizsa, Csengeri utca 52.
vitéz RÓZSÁS JÁNOS író, kutató-történész, volt GULAG rab
CSILLAGOK - CSILLAGOK SZÉPEN RAGYOGJATOK
Közös emlékezés a Nagy-Magyarország Emlékmûnél
a mindenkori hatalmaskodók áldozataira és szeretett
példaképeinkre.

A MAGYAROK KELETI ÖRÖKSÉGE
A TÖBB EZER ÉVES ÕSI MÛVELTSÉGÜNK KELETI
GYÖKEREI

vetítettképes elõadása

A MAGYAR NÉPHAGYOMÁNY ÉRTÉKEI II.
Az önzetlen szeretet megtartó ereje a szeres magyar
hagyományban.
AZ ÖREGKOR BÖLCSESSÉGE

néplélek-kutató vetítettképes elõadása

CSILLAGÖSVÉNYEN
Látogatás a csillagvizsgálóba, Becsehelyre.
Az est házigazdája: matematikus - csillagász

MAGYAR FELTALÁLÓK
AZ EMBERISÉG SZOLGÁLATÁBAN
VÍZENERGIA - VÍZPLAZMA - VÍZAUTÓ

villamosmérnök vetítettképes elõadása

Magyar Mûveltség Kincsestára Szabadegyetem

Pap Gábor

Dr. Andrásfalvy Bertalan

Miklósvölgyi János

Obrusánszky Borbála

Molnár V. József

Perkó Zsolt

Gróf Spanyol Zoltán

2016/2017

2016. szeptember 16-án (pénteken) 18 órakor

2016. október 14-én (pénteken) 18 órakor

2016. október 28-án (pénteken) 18 órakor

2016. november 2-án (szerdán) 17 órakor

2016. november 18-án (pénteken) 18 órakor

2016. december 9-én (pénteken) 18 órakor

2016. december 16-án (pénteken) 19 órakor

2017. január 6-án (pénteken) 18 órakor

2017. január 20-án (pénteken) 18 órakor

2017. február 10-én (pénteken) 18 órakor

2017. február 26-án (pénteken) 18 órakor

2017. március 11-én (pénteken) 18 órakor

2017. március 24-én (pénteken) 18 órakor

2017. április 7-én (pénteken) 18 órakor

2017. április 21-én (pénteken) 18 órakor

2017. május 12-én (pénteken) 18 órakor

2017. május 19-én (pénteken) 18 órakor

2017. június 4-én (vasárnap) 16.30 órakor

KÖSZÖNTJÜK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT!
A MINDENSÉG KÉPE EGY ARANYKANCSÓN
NAGYSZENTMIKLÓSI KINCS

mûvészettörténész vetítettképes elõadása
PAJZSRA EMELÉS! - A Magyar Mûveltség Díj átadása.

A MAGYAR NÉPHAGYOMÁNY ÉRTÉKEI III.
A magyar népzene és tánc közösségteremtõ ereje.

zenetanár vetítettképes elõadása

AZ ELHALLGATOTT MAGYAR MÚLT XXVIII.
A NAGY MAGYAR SZABADTÉRI BÖRTÖN
PÉLDAKÉPEINK SZELLEMI ÖRÖKSÉGÉNEK MEGIDÉZÉSE

KODÁLY ZOLTÁN
magyar zeneszerzõ, zenetudós, zeneoktató és népzenekutató
életmûve

zenetanár vetítettképes elõadása

SZENT ERZSÉBET
mûvelõdés-kutató vetítettképes elõadása

KÖSZÖNTJÜK A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJÁT!
A MAGYAR REFORMÁCIÓ ÉNEKELT VERSEI A XVI.
SZÁZADBAN
Vendégünk: Dinnyés József daltulajdonos - elõadómûvész

MAGYARORSZÁGI SZENT ERZSÉBET DICSÕSÉGES
ÉLETÚTJA
Misztériumdráma - Eredeti dokumentumok felhasználásával
Összeállította: mûvészettörténész

A Balatontól a Bakonyig
VESZPRÉM MEGYE KÖZÉPKORI TEMPLOMAI

villamosmérnök - mûvelõdéskutató
vetítettképes elõadása

A MAGYAR NÉPHAGYOMÁNY ÉRTÉKEI IV.
Az elfelejtett népi tudás és bölcsesség - GYÓGYÍTÁS
Vendégünk: Bolf László természetgyógyász - gyógytornász

TRIANON MEGEMLÉKEZÉS

Halis István Városi Könyvtár - Nagykanizsa, Kálvin tér 4.

Az elõadások ingyenesen látogathatók!
MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRUNK!

Magyar Mûveltség Kincsestára Szabadegyetem
Szellemi Tanácsadó Testülete

a Magyarok Háza volt mûvészeti igazgatója
Bánffy Miklós-díjas bölcsész - Százak Tanácsa tagja

Pap Gábor

Hintalan László János

Németh Ferenc

Szántai Lajos

Pap Gábor

Horváth Zoltán György

Rajnai Miklós

Helyszín:

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
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Az focicsapattal
körülbelül 4-5 éve virágzott fel
a jó kapcsolat, a

labdarúgócsa-
patát vezetõ és
családjának köszönhetõen, tá-
jékoztatott tele-
pülési képviselõ. Mint kide-
rült, a család tartotta a kap-
csolatot az egykori focista tár-
sakkal és a barátság a mai
napig tart.

– Ez a sportbarátság aztán
tovább erõsödött, hiszen tavaly
nyáron Bárszentmihályfa adott
otthont az eplényi csapat el-
leni egy barátságos mérkõzés-
nek. Az eplényiek ajándékba
kaptak egy strandolási lehetõ-
séget a Lenti Fürdõben és a
mérkõzés után éjszakába nyú-
ló baráti est is része volt a
vendéglátásnak.

– Az idén Eplény vendégel-
te meg a csapatot, sor került a
már hagyományosnak mond-
ható baráti mérkõzésre (a vég-
eredmény 3-2 lett szoros mér-
kõzésen a Bárszentmihályfa
javára). A találkozón a helyi
polgármester köszöntötte a
csapatot, délelõtt az eplényi
hegyekben felvonós kirándu-
lás, kilátó bejárás, majd a dél-

eplényi

Lenti - Bár-
szentmihályfa

Kancsal Tibor

Kiss Tamás

– Hogyan folytatódott a
kapcsolat?

Találkozó a sportbarátság jegyében

utáni mérkõzés után vendéglá-
tás, tapasztalatcsere töltötte ki
az idõt. Rendhagyó módon
kettõs ez a kialakult kap-
csolat, hiszen képviselõként
a két település közötti, aztán
a focipályán, játékosként a
sportbarátságot is megpróbál-
tam erõsíteni. Ezúton sze-
retnénk köszönetet monda-
ni vendéglátóinknak, és Kan-
csal Tibor családjának, hogy
ilyen jó hangulatban és a
kapcsolatok ápolásával tölt-
hettük el a hétvégét. Jövõ-
re találkozunk Bárszentmi-
hályfán.

A képen fehérben Bárszentmihályfa, narancsban Eplény.

Az akció a megjelenéstõl 2016. szeptember 15-ig vagy a készlet erejéig érvényes!

A labdarúgócsa-
pata címvédõként utazott
július végén ,
ahol a Négy város labdarúgó-
tornáján mérette meg magát.
Az 1979-ben városi rangot
nyert települések közül a
házigazda Celldömölk,

és Lenti vett részt
a tornán, melynek eredmé-
nyeirõl alpol-
gármester értesítette lapunkat:

– 37. alkalommal rendezték
meg ezt a tornát a városok

Lenti TE

Celldömölkre

Kör-
mend, Barcs

Drávecz Gyula

Négy város labdarúgó-tornája

között, Lenti három alkalom-
mal megnyerte a kupát, leg-
utóbb tavaly voltunk gyõzte-
sek. Az elsõ meccsünkön a
Körmend ellen 2-0-ra nyer-
tünk gólszerzõnk Horváth Mi-
lán, Kiss Krisztián volt. Végül a
döntõben maradtunk alul a
házigazdák ellen 0-1-es vég-
eredménnyel. Mögöttünk vég-
zett a Körmend, negyedik
lett a Barcs csapata – hangzott
az alpolgármester tájékoztató-
jában.

Második lett a lenti csapat.
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aranybetûkkel került be a

tör-
ténelmébe.

A zalai diákok a Népsta-
dion toronyépülete elõtt kö-
szöntötték a 100 éves MLSZ
vezetõségét és a magyar vá-
logatott játékosait.

Régi legendákat,
, a

média képviselõit,
. Ta-

lálkoztak a négyszeres világ-
bajnok német csapattal,

lenti Móricz intézmény

Albert
Flóriántól-Grosics Gyuláig

Szepesi
Györgytõl-Knézy Jenõig

Bec-

kenbauerrel, Bierhoffal

Paksa Tiborné

Paksa Tibor

az
élen.

Az akkori FIFA és UEFA
vezetõivel is természetesen.
Saját kezûleg készített aján-
dékcsomaggal kedveskedtek
a két csapatnak, vezetõiknek,
akik örömmel álltak a lenti
nebulókkal egy közös fény-
képre.

A felejthetetlen napot
fotózta végig,

örök emléket állítva egy busz-
nyi nehéz sorsú gyermeknek.

15 éve történt...

Zalaszentgróton Len-
tiben

–

, majd
rendezték meg a Zala

megyei serdülõ labdarúgó-
bajnokság 2015-2016-os idé-
nyének döntõ mérkõzését az
U16-os korcsoportban.

Összesen 18 csapat, két
csoportra osztva vett részt a

Bajnok a Lenti TE U16-os csapata
2015-2016-os bajnokságban –
mondta a lenti
U16-os csapat edzõje. – A Lenti
TE Sport 36 együttese a déli
csoportba került, ahol vereség
nélkül lépdelt elõre a végsõ
megmérettetésig. Az északi
csoportban a Zalaszentgrót

Balazsic Péter,

csapata bizonyult a legjobbnak
így végül az oda-visszavágós
rendszerben elsõként hazai
pályán fogadott minket, s egy
fordulatokban és kemény ösz-
szecsapásokban gazdag mér-
kõzésen végül 4-3-ra gyõztünk.
Úgy gondolom, hogy a házi-
gazda együttes játékosai nehe-
zen dolgozták fel a vereséget,
mivel öt játékosunkat sérülés
miatt le kellett hoznunk a
pályáról, köztük Pusztai Gergõ
egy kemény belépést követõen
bokatörést szenvedett. A visz-

Oda-vissza legyõzték a Zalaszentgrótot.

szavágóra Lentiben került sor,
ahol közel 200 nézõ elõtt lé-
pett pályára csapatunk. A ko-
rábbi mérkõzésen elszenve-
dett sérülések miatt több jó
játékost is nélkülözõ csapa-
tunk két alkalommal is vesz-
tett helyzetbõl hozta vissza a
meccset, végül kemény küz-
delemben 3-2-re hazai pá-
lyán is legyõztük a Szent-
grótot, így megszereztük a
bajnoki címet – tájékoztatott a
csapat edzõje.

k.r.

Nyár elején összesen 24 csa-
pat – köztük a

– részvételével rendezték
meg az idei évben jubiláló X.
Kerettye Termál Kupát.

a lenti csapat veze-
tõje elmondta, bár a tikkasztó
hõség megviselte a játékosokat,
a selejtezõket követõen csoport-
jukból másodikként sikerült a
legjobb nyolc közé jutniuk.

– A csömödéri csapaton a
vártnál nehezebben léptünk
túl, egy szerencsétlen gól miatt
hátrányba kerültünk, amit ren-
geteg helyzetbõl a vége elõtt
két perccel sikerült kiegyen-
líteni, majd a büntetõknél ka-

lenti Team Be-
lucci

Bala-
zsic Péter,

Kupagyõztes a Team Belucci

pusunk, Horváth Máté kétszer
is blokkolta az ellenfél lövését
így végül sikerült továbblépni
az elõdöntõbe. Itt a Lovászi
megerõsített együttese ellen
léptünk pályára. A meccset vé-
gül 4-2-re megnyerve jutot-
tunk a döntõbe. A fináléban
megismétlõdött a 2015-ös ku-
padöntõ, vagyis a Sárvári Si-
baris ellen játszottunk, viszont
ez alkalommal az eredmény a
visszájára fordult és fölényes
5-1-es gyõzelemmel zártuk a
mérkõzést, ezzel visszaszerez-
tük a tavaly „elveszített” ván-
dorserleget – tájékoztatott a
csapat vezetõje.

Visszavágtak a tavalyi vereségért.

Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról

100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény

Akció a
Sári Fotónál

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

E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com
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Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 7-17

szombat 7-12

Rendkívüli hûsítõ árak!!!Rendkívüli hûsítõ árak!!!

Prakticolor Termo
Ragasztóhabarcs 25 kg-os

Prakticolor Termo
Ragasztóhabarcs 25 kg-os

1390Ft/db1390Ft/db

EPS 80-as polisztirol lap 10cm-esEPS 80-as polisztirol lap 10cm-es
1300Ft/m

2
1300Ft/m

2

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Rendezvények és konferenciák

Bovebb információ: info@balancehotel.hu;
Tel: 0692/630-590; www.balancehotel.hu

Rendezvényhez vagy konferenciához keresi a legjobb helyszínt?

konferenciák, tárgyalások, üzleti találkozók, állófogadások,
képzések, termékbemutatók

születésnapok, évfordulók, eljegyzés, esküvok vagy
más társasági alkalmak lebonyolítására

komplex csomagban

A rendezvénytermek összenyithatók,
szekcionálhatók

A szálloda rendezvénytermei több, mint 200 fo befogadására is
alkalmasak, ezért kiváló lehetoséget kínálnak cégeknek, intézményeknek

megszervezésére vagy családoknak,

egyaránt.

Szállodánk biztosítja a rendezvény
megszervezését és lebonyolítását is.

nagyobb létszám esetén
kisebb csoportoknál , így bármilyen jellegu

eseményre alkalmasak.

Akkor a Thermal Hotel BALANCE**** Lenti tökéletes választás Önnek!


