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„Hivatásként érdemes…”
SULI-BULI ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ!
2012.06.15.- 2012.08.31.

Vásároljon többet fizessen kevesebbet!
- 3.000 Ft-ig:
- 3.001 - 5.000 Ft-ig:
- 5.001 - 10.000 Ft-ig:
- 10.001 -20.000 Ft-ig:
-20.000- Ft felett:

- 5%
Fizessen kártyával,
-10%
utalvánnyal: +2%
-12%
kedvezményt kap!
-15%
-20% kedvezmény!

A meghirdetett akció más kedvezményekkel, akciókkal nem vonható össze!
A kedvezmény a fizetendõ végösszegbõl kerül levonásra.

LEGO Nyári EXTRA hûségakció!
Minden Lego vásárlás után

30%-ot
visszaadunk Lego vásárlási utalvány
formájában.
A kedvezmény más akciókkal, kedvezményekkel NEM összevonható!
Az akció 2012. június 15-tõl 2012. augusztus 31-ig tart.

Fotó: Sári Zoltán
A kitüntetettek Gáspár Líviával.
Fagottmuzsika és szavalat
köszöntötte az egészségügyben
dolgozókat a közelmúltban Lenti Város Önkormányzata és a
dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet által szervezett ünnepségen. A Magyar Egészségügy Napja alkalmából rendezett
Semmelweis-napi ünnepségen

Gáspár Lívia, az önkormányzat
egészségügyi és szociális bizottságának elnöke mondott beszédet.
– A napokban azon gondolkoztam, miért is várom, hogy ismét felkérjenek az önök köszöntésére. Arra a következtetésre
(Folytatás a 2. oldalon)

2

Lenti és Vidéke

Lenti turisztikai fejlesztéseit is megtekintették

A kerékpártúra résztvevõi a lenti fürdõt is meglátogatták.
Zalában, Lentit és Csömödért
is érintette a PaNaTOUR - Promóciós kerékpártúra, mely Nyugat-Pannónia nemzeti és natúrparkjain át vezetett és Kerkaszentkirályon ért célba. Az egyedülálló, osztrák - magyar határon
átnyúló projekt célja, hogy Burgenland és Nyugat-Dunántúl
négy nemzeti parkjának és tíz
natúrparkjának egyedülálló természeti értékeit hálózati együttmûködés keretében mutassa be.
A projekt partnerei hatnapos
promóciós kerékpártúrát szerveztek, hogy döntéshozók, turisztikai szakértõk és újságírók

bevonásával a Lajtától a Muráig
bejárják a határtérség védett területeit, felkeressék a régió egyedülálló natúrturisztikai látnivalóit.
A túrázók a Kerka völgyébe
június 30-án érkeztek. A lelkes
kerékpárosok az Õrségbõl az
utolsó napi szakasznak a hajnali
hûs idõt kihasználva indultak
neki. A Kerka völgyébe érve már
30 fok feletti forróság várt rájuk,
majd Horváth László polgármester egyszemélyes elõretolt
fogadóbizottságként a Lentikápolnába tartó kerékpárúton fogadta a csapatot. A termálfürdõhöz érve a polgármester bemu-

LAZÍTSON, PIHENJEN
A LENTI TERMÁLFÜRDÕ ÉS
SZENT GYÖRGY ENERGIAPARKBAN!
A fürdõben
• szabadtéri és fedett úszó-, élmény-, gyógy-, gyermek- és
hidromasszázs medencék,
• változatos szauna világ,
• 8 hektár parkosított zöldterület,
• Szent György Energiapark,
• óriáscsúszda, „Béka” csúszda,
• játszótér, sportpályák,
• büfék, éttermek, elárusítóhelyek.

tatta a túra résztvevõinek a város
turisztikai fejlesztéseit és azt a
rengeteg adottságot, ami által a
város és térsége a hazai és
nemzetközi ökoturizmus egyik
kiemelt célpontjává válhat.
A polgármesteri köszöntõt
követõen a PaNaNet projektpartner Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság nevében
dr. Kopek Annamária turisztikai osztályvezetõ üdvözölte a
résztvevõket a nemzeti park területén. A túra a tikkadt kerékpárosok nagy örömére kisvasúttal folytatódott Csömödérig.
A nap aktualitása, hogy az üzemeltetõ Zalaerdõ Zrt. csatlakozva az országos kisvasút naphoz
érdekes programokkal várta a
csömödéri állomáson a gyerekeket, családokat.
Csömödértõl a kerékpárosok
már célegyenesben érezhették
magukat, hiszen kb. 10 km tekerést követõen Szécsisziget,
Tormafölde és Dobri érintésével
a kora délutáni órákban futottak
be Kerkaszentkirályra, ami egyben a Lajtától Muráig tartó 350
km-es túra végállomását is jelentette. A Kerka partján a Természet Házában Pál Zoltán

2012. július
polgármester fogadta a megfáradt csapatot, majd az ebédet
követõen bemutatta a natúrpark
látogató központot és a térségben megvalósult kerékpáros-,
bakancsos-, vízi-, vadász és bunkerturisztikai fejlesztéseket. A
Természet Házában idõszaki kiállítás keretében megtekintették azt a PanaNet pályázati pénzbõl készült mobil installációt,
amely a Kerka völgyének növény és állatvilágát, látnivalóit
mutatja be.
A túrát a projektpartnerek
rövid értékelése zárta. A promóciós kerékpártúra során hat
nap alatt a közel harminc
résztvevõ 350 km-t tett meg két
keréken. A legidõsebb résztvevõ
71 éves, míg a legfiatalabb 18
éves volt. A túra során 30 fejlesztési helyszínt látogattak meg,
nyolcszor lépték át az osztrák
magyar-határt és 11 defektet kellett kijavítani. A projektpartnerek a túrából egy önálló, foglalható vezetett vagy egyénileg is
bejárható natúrturisztikai kínálat, csomag kidolgozását tervezik, illetve a pozitív fogadtatáson
felbuzdulva évente meg kívánják
szervezni a túrát. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park zalai védett
területei a túrának egy meghatározó részét, ökoturisztikai kínálatát képezik majd.
kt

„Hivatásként érdemes…”
(Folytatás az 1. oldalról)
jutottam, hogy azért, mert én is
ezt a gyönyörû szakmát, hivatást gyakorlom, mint az itt egybegyûltek – kezdte személyes
megállapítással beszédét a képviselõasszony. – A Semmelweis
Ignácra való emlékezés, a magyar tudomány kiemelkedõ
eredményeire, a magyar szellemi
élet óriási kincstárára való emlékezés. Azok a munkatársak,
akik az egészségügyben, a szociális ellátásban dolgoznak, ebbõl a szellemi örökségbõl táplálkozhatnak. Az õ erényeivel
kell rendelkezniük. Mik is ezek
az erények? Hivatástudat, lelkiismeretesség, kötelességtudat,
önzetlenség, empátia, elfogadás
és még sorolhatnánk… A mi
munkánk nem csak munka, hanem hivatás. Orvosnak, ápolónak, dadának, asszisztensnek,

mentõsnek, szociális munkásnak lenni tehát valami más. Az
egészségügyben helytállni sosem volt könnyû, hiszen a hétköznapokon gyakran kell rendkívüli helyzetekkel megbírkózni,
egyéni tragédiákkal szembesülni
– mondta Gáspár Lívia.
A hagyományoknak megfelelõen az ünnepségen kitüntetéseket adtak át a munkájukat kiemelkedõen végzõ dolgozóknak. Kiemelkedõ egészségügyi
és szociális munkájáért elismerést kapott dr. Kiss Gyula és
Némethné Salamon Margit, a
rendelõintézet, Varga Zoltánné, a bölcsõde, Horváth Hajnalka, a Kolping Szolgálat, Sebestyén Szabolcs, a mentõk, Kõmûves Györgyné, a gyógyfürdõ
gyógyászati részlegének munkatársa.
dj

Akciós belépõk:
Családi jegy (2 felnõtt + 2 gyerek): 6 200 Ft
Családi jegy (2 felnõtt + 3 gyerek): 6 800 Ft
Családi jegy (2 felnõtt + 4 gyerek): 7 500 Ft
Diákjegy (magyar diákigazolvánnyal): 1 500 Ft

A fürdõ nyitva naponta 8.00 - 19.00 óráig!
www.lentifurdo.hu
Az egészségügyben helytállni sosem volt könnyû.
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Lovászi fejlesztések
Három, Lovászi közéletével kapcsolatos hírrõl is tájékoztatta lapunkat Léránt Ferenc polgármester.
– Még az elmúlt évben merült fel az óvoda felújításának
ötlete, melyet egy Németországba élõ, hazánkból elszármazott házaspár (újabb lovászi
látogatásuk alkalmával felkeressük õket – a szerk.) támogatásából és önkormányzati öszszegbõl valósítottunk meg. Ennek keretében ablakcserét,
külsõ szigetelési munkálatokat, festést és a külsõ fogadó
tér rendezését valósítottuk
meg. Ugyancsak ide tartozik,
hogy a megváltozott köznevelési törvény kapcsán isko-

lánk állami, óvodánk pedig
helyi önkormányzati fenntartásúvá válik.
– Milyen létszámadottságokkal rendelkeznek?
– Legnagyobb megelégedésünkre a létszámmal nincs
problémánk, sõt a meglévõ két
csoport mellett valószínûleg
egy harmadikat is indítanunk
kell. További fejlemény, hogy a
tornyiszentmiklósi óvoda hozzánk csatlakozva tagóvodaként
mûködik tovább.
– A temetkezéssel kapcsolatban is vannak változások...
– 2009-2010-ben alakítottuk ki az urnasírhelyes temetkezés feltételeit. A megnövekedett igénynek megfelelõen

Modern játszótér Rédicsen

együtt megközelíti az 1000
métert, legnagyobb mélysége
pedig 27 m. Korai felszereltségére a hermetikusan zárható ajtók, szellõzõ-berendezések, telefonközpont, orvosi
rendelõ, zuhanyzók, hadmûveleti iroda voltak jellemzõek. A
pályázat keretén belül lehetõségünk nyílik a rendszer felújítására és látogathatóvá tételére. Elsõ ütemben mintegy 3
millió forintot költöttünk a
légópince bejáratának megközelíthetõségére és a belsõ világítás felújítására. A késõbbiekben kártyás beléptetõ rendszer használatát tervezzük,
valamint további belsõ átalakítások szükségesek ahhoz
(az eredeti rajzoknak megfelelõen), hogy látogatható
legyen.
D.J.
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került kihelyezése, melynek
költsége 4.216.400 Ft volt. A
továbbiakban – még ezen
ütem részeként –, õsszel folytatjuk a játszótér bõvítését egy
újabb elem beépítésével, amelynek értéke mintegy 850 900 Ft.
– Hogyan folytatódik a
beruházás a falumegújítási
program második szakaszában?
– A projekt II. ütemében
felújításra kerül a temetõ kapuja és kerítéselemei, kialakításra kerül egy park a falu központjában, s mindhárom, a
fejlesztésbe bevont helyszínen
kihelyezésre kerülnek különféle térelemek (padok, hulladékgyûjtõk) – zárta tájékoztatóját az alpolgármester.
dj

újabb kétszer húsz urnahely
kialakításáról döntöttünk, amit
két lépcsõben valósítunk meg.
Hosszú vajúdás után sikerült
megállapodnunk a lovászi
székhellyel mûködõ Csokmafa
Kft.-vel a temetõ teljes üzemeltetésérõl, amelytõl a szolgáltatás rugalmasabbá válását
várjuk.
– Önök is tagjai a „Vizek
hátán, dombok ölén, bunkerek mélyén” projektnek!
– A lovászi üzem (MAORT)
a II. világháborúban hadiüzemként mûködött, így 1943ban köztelezõvé tették az óvóhelyek építését. Ezek használata a késõbbi történelmi helyzetben aztán okafogyottá vált,
a közelmúltban pedig önkormányzatunk megvásárolta a
pincerendszer tulajdonjogát. A
hosszúsága a mellékvágatokkal

Hu

Rédics és Vonzáskörzete
Fejlõdéséért Közalapítvány sikeres pályázata révén több
fokozatból álló közterület-fejlesztést tudnak végrehajtani
Rédicsen. Tóth Lajos alpolgármestertõl megtudtuk, a „Komplex közterület fejlesztés Rédicsen” címû pályázatuk az
EMVA III. tengely – Falumegújítás és – fejlesztés forrásából
kapja a támogatást.
– Az elnyert támogatás öszszege 9 713 283 Ft, jelenleg
pedig a projekt elsõ megvalósítása ütemén vagyunk túl –
mondta Tóth Lajos.
– Mit valósítottak meg ebben a szakaszban?
– Játszótér kialakítása történt meg az iskola melletti közparkban. Nyolc játszótéri elem

A megszépült óvoda.

– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

Ajtó - Ablak
Redõnyök
+36-30/9489-626
A játszótéri beruházás folytatódik.

Ács - Tetõfedõ
Bádogozással
+36-30/943-7038

4

Lenti és Vidéke

2012. július

Növelik a település biztonságérzetét
– Fontos feladatokat teljesítenek a különbözõ rendezvények biztosításánál, legutóbb a rádiházi lovasversenyen adtak szolgálatot, ahol
forgalomirányítási munkát és
több ezer ember biztonságát
felügyelték a szervezõk legnagyobb megelégedésére. A
vezetõség tagjai egyébként
Cigány Ferenc, Mátai Péter és
Gecse Andrea.
– Gondot fordítanak a
zártkertek védelmére is?

– Természetesen mindkét hegyünket látogatják, ellenõrzik, így a Balog-hegyet
és a Rádiházi-hegyet is, fontos a jelenlétük és ennek is
köszönhetõ a település kedvezõ közbiztonsági helyzete.
A járõrözés nem csak az
esti
órákra
korlátozódik,
nappali jelenlétük is biztosított, ami további visszatartó
erõt jelent a bûnelkövetõk
számára.
dj

Megemlékezés az „Összetartozás napján”
Jövõre lesz húsz éves a polgárõr egyesület.
Közel húsz éve alakult meg
– Milyen rendszerességgel
Gutorföldén a helyi polgárõr végzik a járõrözést?
egyesület, amelynek munkáját
– Egy-egy járõrpárral heNyakas István polgármester tente több alkalommal végzik
mutatta be:
a szolgálatot, melyhez minden
– 1993-ban alakult polgár- technikai eszköz (mellények,
õr egyesületünk 36 fõvel és sapkák, lámpák, jármû) a renazóta töretlenül szolgálja há- delkezésre áll. A mûködés
rom település, Csertalakos, Gu- egyéb feltételei is adottak,
torfölde és Szentpéterfölde az említett önkormányzaközbiztonságát. Jelenleg 28 tok támogatják az egyesület
fõvel mûködik az egyesület, a munkáját.
tagságban mindhárom telepü– Milyen egyéb szerepük
lés képviseltetve van.
van a helyi polgárõröknek?

VÁLASSZON ÖN IS A ZALA VOLÁN
UTAZÁSI IRODA AUTÓBUSZOS
AJÁNLATAIBÓL!
OLASZ NAGYKÖRÚT:
Róma-Pompei-Capri-Amalfi-Positano-Firenze
Aug.16-22.
105.000 Ft/fõ
DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL - HORTOBÁGY
Aug.19-21.
28.900 Ft/fõ
VELENCE ÉS SZIGETEI: Murano-Burano-Torcello
Szept.7-9.
42.900 Ft/fõ
ISZTRIA ÉS KVARNER-ÖBÖL gyöngyszemei
(félpanzió)
Szept.12-16.
62.900 Ft/fõ
TOSZKÁN varázslat - ELBA SZIGETE
Szept.12-16.
81.500 Ft/fõ
SZARDÍNIA, Európa trópusi - és KORZIKA,
a szépség szigete
Szept.13-21.
189.900 Ft/fõ
DOLOMITOK-DÉL-TIROL: hangulatos kisvárosok,
és a természet csodái
Szept.14-17.
68.900 Ft/fõ
TÖRÖK KÖRUTAZÁS (félpanzió)
Szept.28-Okt.7.
175.900 Ft/fõ
ÉSZAK-MAGYARORSZÁG - SZLOVÁKIA
Okt.5-7.
32.500 Ft/fõ
További ajánlatainkat keresse irodáinkban.
Belföldi programjainkra SZÉP kártyát és
Üdülési Csekket is elfogadunk!
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Keszthely
Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

A Lenti Honismereti Egyesület, a Rákóczi Szövetség Lenti-Lendvai tagozata szervezésében tartottak megemlékezést a Nemzeti Összetartozás
Napján a Lámfalussy Sándor
SZKI-ban. Pap Zoltán kilencedikes tanuló szavalatával nyitották meg a trianoni békediktátum aláírásának évfordulója
alkalmából megtartott rendezvényt, majd Tótiván Endre
igazgató köszöntötte a megjelenteket:
– Tavaly tartottuk elsõ ilyen
megemlékezésünket, akkor a
Zrínyiek magyar identitásáról
hallhattunk elõadást, majd a
kétnyelvûség kérdéseirõl tájékozódhattunk és vendégünk
volt Surján László európai parlamenti képviselõ. Idén az
Oral History magyar-szlovén
határon átnyúló programunk
kiadványa adja az apropót, eb-

ben megtalálható a két ország
történelmi idõszakainak összefoglalója mindkét nyelven. Mai
vendégünk Halász Albert, a
Lendvai Magyar Önkormányzat elnöke, aki közös gyökereinkrõl a Muravidék, Hetés,
Göcsej tájegységekben élõ népesség kapcsán tart néprajzi
témájú elõadást.
– Örülök, hogy meghívtak,
hazajöttem Önökhöz és elárulhatom, még horgászni is a közeli tóhoz járok – mondta gondolatait Halász Albert a megemlékezésen.
A továbbiakban az elõadó
elõször a fogalmak tisztázását
vázolta fel, Muravidék, Hetés,
Muraköz, Õrség, Göcsej néprajzi tájegységek földrajzi elhelyezkedését, majd a népesség
összekapcsolódási
pontjait
részletezte.
D.J.

www.zalatajkiado.hu
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Nyíltan és bizalommal fogadták új háziorvosukat
Néhány hete új háziorvosa
van Zalabaksának és a községeknek dr. Németh Zoltán személyében. Horváth Ottó polgármester javaslatára elõször rövid bemutatkozásra kértük fel
a máris népszerû családorvost:
– Szombathelyi származású
vagyok és eredetileg fül-, orr-,
gégegyógyász szakorvosként
végeztem a pécsi egyetemen.
Szombathelyen, majd Körmenden dolgoztam korábban, utóbbi helyen magánrendelõt is
mûködtetek.
– Hogyan jutott el a szakorvoslástól a háziorvoslásig?
– A fül-orr -gégészet csak
egy kis szelete az emberi
szervezetnek, úgy éreztem,
hogy az embert, mint egészet
kellene gyógyítanom és ehhez

a háziorvosi, vagy családi orvoslás közvetlenebb, napi szintû kapcsolatot teremt a betegekkel. Ebbe beletartozik
már a megelõzés, maga a gyógyítás és az utókezelés is. Elvégeztem a megfelelõ kurzusokat, letettem a vizsgákat és
körülnéztem, hol tudnám kellõképpen kamatozatni tudásomat. Elõször Körmend mellett
a szarvaskendi körzetben dolgoztam, majd egy nagyobb lélekszámú körzetet keresve
bukkantam a zalabaksai lehetõségre.
– Zökkenõmentesen sikerült a beilleszkedése?
– Elõször Horváth Ottó polgármester úrral egyeztettem,
majd a testületi ülésen is kiderült, hogy támogatnak a te-

Lenti Hulladékkezelõ Kft.
értékesíti a saját elõállítású
Kerka Komposzt
termésnövelõ anyagát
1.100 Ft/tonna + ÁFA egységáron
Fuvar díja: 5.500 Ft + ÁFA.
Megrendelhetõ:
Tel./Fax: +36 92/551 387; +36 92/351 379
E-mail: info@lentihuke.hu

lepülések polgármesterei, találkoztak az elképzeléseink.
Mindenképpen fontos megállapítanom, hogy az Egészségház felújítása, kialakítása helyben kiváló feltételeket teremtett a munkához, együtt végezhetjük a gyógyító munkát a
védõnõkkel, a fogorvossal.
– Hogyan fogadták a helyiek új orvosukat?
– Nyíltan és bizalommal fogadtak, melyet köszönök, hiszen ez jelentõsen segített az
elsõ napokban. Lassan már ki-

alakulnak munkamódszereink,
természetesen elõször egyfajta
állapotfelmérés a legfontosabb
a körzetben, most terhestanácsadás, kismamagondozás
következik a riport után közösen a védõnõvel, majd rövidesen itt az iskolakezdés, az
iskolaorvoslás is rám vár.
– Elmondható, hogy ha kiépítette egzisztenciáját, akkor
hosszú távra tervezi munkáját Zalabaksán?
– Hosszú távú elképzeléseim vannak, ezt rögtön jeleztem is a helyi vezetésnek. Ehhez a környéken évtizedek óta
kiválóan dolgozó kollégák példája is elõttem áll. Egyébként
bekapcsolódtam a lenti központi ügyeleti munkába is, továbbá Zalalövõn is vállaltam
ilyen tevékenységet. A fõ munkám azonban Zalabaksához
köt, több településbõl áll a körzetem. A helyi civil szervezõdések nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományõrzésre, az
értékek megõrzésére, amely
ugyancsak találkozott az elképzelésemmel.
dj
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Családi nap Lentikápolnán Tuning fesztivál

Az íjászatot is kipróbálhatták az érdeklõdõk a lentikápolnai
családi napon.
Tizenegyedik alkalommal
tartottak Lentikápolnán családi napot június végén. A rendezvényre évrõl évre egyre nagyobb igény jelentkezett a
helyiek részérõl.
– Minden éven ringlispil
várja a gyerekeket, részt vesznek a programban a tûzoltók,
megnézhetik az érdeklõdõk a
készenléti kocsikat és eljönnek
a rendõrök is, akik kutyás bemutatót tartanak, de ki lehet
próbálni a lövészetet, íjászatot
is – tájékoztatta lapunkat Vatali Ferenc településrészi képviselõ. – A programok ingyenesek, kivéve a testfestést, de
mindig szem elõtt tartjuk,
hogy a szülõknek ez a rendezvény ne kerüljön költségekbe. További programként

sorversenyt is rendezünk a
családoknak, valamint labdarúgó-mérkõzés, tizenegyes rúgó
verseny is várja a résztvevõket.
Anyagi szempontból idén nehezebb volt megszervezni a
rendezvényt,
hiszen
több
programunk is van minden
évben, melyeket be kell tervezni a költségvetésbe. Most mindenki hozzátett egy keveset, a
szülõk, az önkormányzat és a
helyi alapítvány is.
A program közösség-összekovácsoló ereje a legfontosabb, ami érzékelhetõ Lentikápolna lakóin, akik már hónapokkal elõtte várják és kérdezik, hogy mikor tartják a családi napot és sokan részt is vesznek rajt évrõl évre.
(k)

Elsõsorban fiataloknak szóló rendezvényként szervezték
meg Lentiben az elsõ Tuning
fesztivált, melynek a város határában található parkoló adott
otthont. Az egész napos program során autók és gyorsasági
motorok hangja is felbõgött.
– Közel áll hozzám is és
szervezõtársaimhoz is az autózás, innen jött a tuning találkozó ötlete – mondta Ujj Tamás szervezõ. – Sok fórumon
hirdettük a rendezvényt, aminek köszönhetõen sokan érkeztek nemcsak Lentibõl, hanem Keszthelyrõl, Nagykanizsáról, Zalaegerszegrõl és Muraszombatról is.
Az autók szépségversenyére mintegy kilencven jármûvet
neveztek be, az egész nap során pedig a vendégek száma
elérte a háromszázat. A rendezvény kísérõprogramjai közt
szerepelt erotikus kocsimosás,
hengerfejdobó verseny, felvonulás a városban és felléptek
hip-hop táncosok is.
A verseny fenti kategóriájában a legkülönfélébb autók-

kal találkozhattunk. A külsõ
állapot, a festés, a felnik, a fóliázás, esetleg a cserélt elemek
szakszerû felhelyezése és az
utastér állapota is a zsûri vizsgálatának tárgyát képezte, aminek tagja volt Árkovicsné Pezzetta Claudia önkormányzati
képviselõ, a Gönczi-iskola igazgatónõje is.
A tuning fesztiválon nem
voltak kategóriák, a felhívás
szerint bárki, bármivel akár
autóval, kerékpárral vagy gyalog is érkezhetett, a lényeg,
hogy ott legyen. Ám a verseny
sem maradt el, ha autókról van
szó. A külalak mellett megmérettetett az autókba szerelt
erõsítõk hangnyomása négy, a
kipufogók hangnyomása három kategóriában.
– Szeretnénk a rendezvénynyel hagyományt teremteni,
és jövõre, illetve késõbb is
megszervezni. Szerencsére szép
volt az idõ, sokan ellátogattak és reméljük ez ezután is
így lesz – tette hozzá Ujj
Tamás.
kt

HIRDETMÉNY
Lenti Város Önkormányzata Helyi Ösztöndíj pályázatot
hirdet felsõoktatási intézményekben tanuló fiatalok részére.
Pályázat feltételei: szociálisan rászoruló állandó lenti
lakos, államilag finanszírozott – nem költségtérítéses – felsõoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, és a 30. életévét a pályázat benyújtásának idõpontjában nem töltötte be.
Elsõ évfolyamos pályázó esetén 4,50 középiskolai tanulmányi
eredmény, magasabb évfolyamokon pályázat benyújtását
megelõzõ szemesztert legalább 4,00 eredménnyel fejezte be.
Az egy fõre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegét nem haladja meg, és akinek a családjában
a lakhatást és megélhetést szolgáló vagyontárgyakon felüli
ingó – és ingatlan vagyona , vagyoni értékû joga az 1 millió Ftot nem haladja meg (a támogatás odaítélésénél indokolt esetben ettõl el lehet térni).
A pályázatokat az erre szolgáló adatlapokkal a hallgatók minden év szeptember 15-ig nyújthatják be Lenti Város Polgármesteri Hivatalába Molnár Mónika európai uniós ügyintézõhöz.
A pályázat egyéb feltételeirõl, a csatolandó dokumentumokról, kérdés esetén érdeklõdni személyesen Molnár
Mónika európai uniós ügyintézõnél Lenti Város Polgármesteri Hivatalában (8960 Lenti Zrínyi u. 4. I. emelet) vagy a
92/553-912-es telefonszámon, illetve a www.lenti.hu internetes oldalon lehet.

Motoros bemutató is szerepelt a programban.

Fogadóórák
Horváth László polgármester
fogadóórájára a 92/553-912-es telefonszámon
lehet jelentkezni.
Ferenczi Róbert alpolgármester
fogadóórájára jelentkezni a 92/553-912-es
telefonszámon lehet.
Települési képviselõk fogadóórái:
Drávecz Gyula
2012. augusztus 3-án (pénteken) 8.00 - 9.00 óráig,
Dr. Fekete Zoltán
2012. augusztus 14-én (kedden) 15.00 - 16.00 óráig
Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozóterem

2012. július
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Irodalmi hírek
I. Kis-Sziget Zenei Fesztivál
Tavaly megalakult a Pannon Írók Társasága lenti csoportja.
Tagjai Vargáné dr. Geresits Gizella, Soós József és Molnár Gábor. A képen még Dányi József és Magyar Lajos versmondók.
Az évközi kötetbemutató- Karáth Anita írásai mellett
kat követõen nyáron mûhely- Péntek Imre, Beck Tamás és
munka zajlik az irodalom Soós József versei is.
berkeiben.
Tavaly megalakult és bemuSoós József lenti költõ Holt tatkozott a közönségnek a Pankutak mélyérõl címû verseskö- non Írók Társaságának lenti
tetének kritikája jelent meg a csoportja, a Csordás JánosPannon Tükör kulturális fo- kör. A társaság õsszel egy anlyóirat idei második számában. tológia kiadását tervezi, melyet
A zalai lap mellett a költõ közösen szerkesztenének horversei megjelentek az egri, vát, valamint szlovén, muraviAgria címû, negyedéves folyó- déki szerzõkel. Soós József
irat nyári összeállításában. ezzel kapcsolatban elmondta,
Emellett a Hévíz címû folyó- az antológia elõzményének
irat szerzõgárdája palackposta tekinthetõ a nyolcvanas évekcímmel jelentett meg egy ki- ben Összhang címmel megjeadást zalai költõk, így a lenti lentetett kiadás. Most ezt eleszerzõ mûveivel is.
venítenék fel a helyi és hatáA költõ és versei augusz- ron túli szerzõkkel együtt. A
tusban és szeptemberben há- Csordás János-kör tervei közt
rom alkalommal a Muravidéki szerepel egy gyermekverseket
Magyar Rádió Mese-lesen címû tartalmazó kötet összeállítása,
mûsorában is hallhatóak lesznek.
illetve egy reprezentatív antoA zalai irodalmat összefog- lógia kiadása, melyben a lenti
laló négykötetes sorozat har- és környékbeli szerzõk írásai
madik részének bemutatóját kapnának helyet.
készítik elõ Lentiben. Király
Soós József arról is beszélt,
László Erkel-díjas zeneszerzõ hogy a Csordás János kör informunkája a kezdetektõl doku- mális társaságként nem tud pámentálja a zalai irodalom fenn- lyázatokon részt venni, de kömaradt emlékeit. Az elsõ két, szönet illeti a Lenti és VidéZalaegerszegen bemutatott kö- kéért Alapítványt, amely felkatet után a harmadik részben rolta a kört és segítséget nyújt
kapnának helyet Keresztúry számukra.
Dezsõ, Pécsi Gabriella és
kt

– A rendezvény létrejöttének célja, hogy a térség
egyik apró településén – az
elnevezésébõl adódóan – egy
olyan turisztikai attrakciót, egy
zenei fesztivált indítsunk útjára, mely Zala megye ezen
részében idáig nem került
megrendezésre – tájékoztatta
a lapunkat Puskás Róbert, az
EU-Régió Menedzsment Nonprofit Kft. ügyvezetõje. – A
zenei élményen túl, a szélesebb látogatói kör megnyerése
érdekében, gasztronómiai ele-

mekkel és népi hagyományokat felvonultató kézmûves vásárral is színesítettük a fesztiváli hangulatot. Ez a kétnapos
kezdeményezés, melyet a jövõben rendszeresen, évente
egy alkalommal szeretnénk
megrendezni, eredményessége esetén a térség turisztikai
szolgáltatóinak, vendéglátósoknak és szállásadóknak
egyaránt üzleti lehetõséget
biztosít, mivel a látogatók
számának emelkedésével számolhatnak.

feladhatja a Lenti és Vidéke
havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Kerékpáros maraton három országon át

Közel háromszázan álltak rajthoz.
Újra nyeregbe szálltak a
biciklisek a háromországos
Pannon Maraton nemzetközi
kerékpáros
rendezvényen,
amely célja a kapcsolatok építése a rendezõ országok között. A sporteseményt a „Szlo-

vénia Kerékpározik” projekt
keretein belül kilencedik alkalommal rendezték meg. Ez alkalommal a fõszervezõ a lenti
Mocorgok az Egészségért és a
Környezetért Egyesület volt,
de sokat segített a lebonyo-

lításban a lendvai Kolesarski
Klub és a horvát BK Muraavantura Sveti Martin na
Muri.
A maraton résztvevõi hangulatos magyar és muravidéki
falvakon keresztül kerekeztek,
majd a Mura folyó átlépése
után feltekertek a medjimurjei
borútra, hogy a rendezvény
végén igazi kikapcsolódással
gazdagodjanak Lentiben. A
maraton egyes útvonalai eltérõ
nehézségi fokozatokat képviseltek, hogy mindenki megtalálja az erõnlétének és teljesítõképességének megfelelõ távot. Az országúti kerékpározás
szerelmesei mellett a hegyi
kerékpározást kedvelõkre is
gondoltak, illetve egy kifejezetten terepkerékpározásra alkalmas útvonalat is kijelöltek.
A vállalt táv teljesítése után
visszaérkezõket ebéddel, frissítõkkel, éremmel, kulturális

programokkal várták, majd a
rendezvény végén értékes díjakat sorsoltak ki a szervezõk a
résztvevõk között.
– Idén 285-en vettek részt
kerékpárjukkal a maratonon,
legtöbben a nagykörön indultak, az összlétszám mintegy
hatvan százaléka. A Mura áradása miatt reggel még meg kellett változtatnunk az útvonalat,
mivel több helyen is le volt
zárva az út. Így a 105 km-es
nagykör végül csak 90 km-es
lett. Most mi voltunk a fõszervezõk, jövõre jubilálunk,
akkor majd Lendván rendezzük meg. A maraton célja a
kerékpársport népszerûsítése
mellett a térség megismerése,
illetve a helyi termálfürdõk
látogatása, bemutatása és a határokon túli kapcsolatok erõsítése – mondta Konkoly Andrea szervezõ, a Mocorgók
Egyesület elnöke.

Óvodások az Õrségben
„Nyitott könyvtár - ablak a
világra: iskolabarát könyvtári
szolgáltatások és tevékenységek a Városi Könyvtár Lentiben” címû projekt keretében
több közös program valósult
meg a lenti Napközi Otthonos
Óvoda és a Városi Könyvtár
Lenti együttmûködésében. A
közelmúltban az óvoda Ficánka csoportja Ott Andrásné és
Dányiné Kovács Tünde óvónõk vezetésével õrségi kiránduláson vehetett részt.
– Idegenvezetõnk segítségével sok-sok érdekességet
megtudhattunk az Õrségre jellemzõ népszokásokról, hagyományokról, így már az utazás

is érdekes volt az ovisok számára – kezdte beszámolóját
Ott Andrásné. – Aztán következett mindjárt elsõ állomáshelyünk egy állatsimogató, ahol
friss fûvel kínálták a gyerekek
a csacsikat.
– Megismerkedtünk a helyi
kézmûvesség jellemzõivel, a
tökmagkészítés és fazekasmûhely eszközeivel – vette át a
szót Dányiné Kovács Tünde. –
Kipróbáltuk a korongozás mûvészetét, majd fotót készítettünk a „köcsög-fáról” és bekuckóztuk magunkat egy óriás fa
gyökerei alá. Az egyik legnagyobb élmény a szekértúra volt,
egy erdõn át vezetõ úton futot-

Élménydús kirándulás volt.
tak velünk a paripák, mi pedig
dalolva utaztunk a szekéren.
– A hodosi (Szlovénia) határhoz érve aztán versenyt
futottunk a mezei úton és sétáltunk a mohával borított ösvényeken – folytatta Ott Andrásné. – Pityerszeren a paraszti
házak zsúpozását figyeltük
meg, majd belépve a „tiszta”
szobába és korabeli konyhába
a múlt egyszerû berendezései
és eszközei tárultak elénk.

Kirándulásunk végén aztán
egy állatfarmra „tévedtünk”. Itt
természetes környezetükben
figyelhettük meg a lovat, tehenet, birkát, kecskét és kicsinyeiket. Végül megkóstoltuk a
házigazda saját készítésû tökmagos kenyerét is. Fantasztikus, élményekben gazdag napot töltöttünk az Õrségben,
mely lehetõséget ezúton is
köszönünk a lenti könyvtár
kollektívájának.

www.zalatajkiado.hu

9

Lenti és Vidéke

2012. július

Gördeszka pálya Lentiben

A sporttelepen alakították ki a pályát.
Mindenekelõtt a pályát
használó fiatalok és Lenti
Város Önkormányzata nevében fejtette ki köszönetét
Lendvai Zoltán rédicsi plébánosnak Horváth László polgármester a Lentiben kialakított
gördeszka - pálya kapcsán.

– Köszönjük azt a lehetõséget Lendvai Zoltán plébános
úrnak, amellyel sikerült egy
gördeszka pálya alapjait lerakni Lentiben – kezdte a polgármester. – Két évre kaptuk
kölcsön a most Rédicsrõl átszállított elemeket és nagyon

bízunk abban, hogy megbecsülve tudjuk visszaszolgáltatni is, akkor, amikor már sikerül további fejlesztéseket elérnünk az ügyben.
– Tehát további terveik
vannak a pályát illetõen! –
kérdeztük a polgármestert.
– Természetesen bõvíteni
szeretnénk a pályát, ezért is
várjuk az anyagi alapok megteremtéséhez támogatók jelentkezését, és önkormányzatunk is
figyeli a pályázati lehetõségeket ilyen sportpálya kiépítéséhez.
– Ezzel megoldódni látszik
a Templom tér környéki régi
anomália?
– Bízunk abban, hogy az
általunk kijelölt, a Lenti TE
sporttelepén lévõ kézilabda
pályát majd sajátjuknak érzik a
fiatalok, sportpályaként használják, ennek megfelelõen tisztán tartják és felelõsségteljesen sportolnak ezen a helyen. A városközpont, egyben a
Templom tér amúgy is megújítás alatt áll, itt az átadás után

a tér állagának megóvása, az értékmegõrzés, a köztéri elemek, épületek óvása közös feladatunk lesz a városlakókkal.
Természetesen tudjuk, hogy ez
még csak néhány elem, melyet
kiszállítottunk a sportpályára,
de már ezekkel is jól el lehet
sajátítani az alapfogásokat, valamint gyakorolni lehet azokat.
Lendvai Zoltánt a rédicsi
plébánián értük utol.
– Elõször is az egész probléma kontrasztját emelném ki.
Amikor a fiatalokhoz rendõröket hívnak ki és fenyegetik
õket, ez a legrosszabb pedagógia, amit el tudok képzelni.
Épp a serdülõk azok, akiknek
nincs olyan helyük, ahol nyugodtan játszhatnak és ha nincs
más hely, akkor az utcán teszik. Végül is nagyon örülök
annak, hogy a lenti önkormányzat is ilyen pozitívan állt
a kérdéshez és közösen, a mi
segítségünkkel sikerült leraknunk a lenti pálya alapjait.
dj

Fit napot rendeztek
Egészség- és sportnapot
rendezett Lentiben a Mocorgók az Egészségért és a Környezetért Egyesület. A Fiatalok Lendületben Program
által támogatott „Élményekkel
egészségesen!” projekt keretében szervezték meg az I. Kerkamenti Fit Napot.

A magyar lakosság 55-60%a elhízott, vagy túlsúlyos, ennek változtatására kíván cselekedni a Mocorgók Egyesület
által segített 10 fiatal. A kezdeményezés által olyan programokat szerveznek, mely segíti a mozgásszegény életmód
pozitív irányba való elmozdí-

Sokan érdeklõdtek az aerobic foglalkozások iránt.
tását a térségben. A fiatalok
irányított beszélgetéseken vesznek részt az egészséges életmóddal kapcsolatosan, összegyûjtik a Lenti Kistérségben
végezhetõ sporttevékenységeket, majd egy adatbázist készítenek, mely egy kiadványban is megjelenik majd.
– Elsõ alkalommal szerveztünk ilyen sportnapot, mely
nagyon jól sikerült, több mint
háromszázan vettek részt. Célunk az volt, hogy a legkisebbektõl a legnagyobbakig
mindenkit megmozgassunk,
ezért számos sportolási lehetõséget kínáltunk a nap folyamán, mint például lovaglás, íjászat, nordic walking, thaibox,

kerékpározás, freestyler- és
alakformáló aerobik, iron boksz
és zumba. Valamint kiegészítõ
programként voltak egészségügyi szûrések, vitamin- és dietetikai tanácsadás és kézmûves
foglalkozás. A sportnap keretében került megrendezésre
az I. Németh József (Naninga)
Kispályás Labdarúgó Emléktorna, melyen 13 csapat mérkõzött meg egymással – mondta Konkoly Andrea szervezõ és
hozzátette: szeretnék a programot rendszeressé tenni és a
jövõben legalább évente egyszer megszervezni, mivel a Mocorgók Egyesület legfõbb célja
az aktív életmód népszerûsítése.
kt
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Sikerek itthon és külföldön

Az ír sztepp tánccsoport lányai újabb versenyeken szerepeltek
sikeresen.
Szép eredményekkel tért tében indultak a Keszthelyen
haza a sümegi táncversenyrõl megrendezett Helikoni Ünis a lenti Kelta Álom Ír Sztepp nepségeken, ahol bronz miTánccsoport. A lányok a 2012- nõsítéssel gazdagodtak. A renes évet is tevékenyen kezdték, dezvényen 140 dunántúli kötöbb fesztiválon és versenyen zépiskola, közel négyezer diákvettek részt. A haladó csoport ja tizennyolc kategóriában,
a IV. Dunántúli Táncversenyrõl hétszáznyolcvan mûsorszámot
arany minõsítést hozott el.
adott elõ. A lányok számára a
Ezt megelõzõen a csoport három nap programja örök
középiskolás tanulói a Kölcsey élményt jelentett. A kezdõ és a
Ferenc Gimnázium képvisele- haladó tánccsoport is részt vett

Pókaszepetken a II. Festetics
Kupán, ahol mindkét csoport
arany minõsítésben részesült.
Nagyszabású rendezvénynek minõsült a Veszprémben
tartott I. Connector Táncfesztivál a tánccsoport életében. Itt
szintén mindkét csoport képviseltette magát az éjszakába
nyúló rendezvényen, ahol 241
koreográfiát mutattak be a
résztvevõ táncegyüttesek, az
egyedülálló ír sztepp koreográfiákkal a lentiek ötödik helyezést tudhattak magukénak.
A táncfesztivál elsõdleges célja
volt, hogy érintkezésbe hozzon olyan táncstílusokat, amelyek ritkán találkoznak.
Szintén 5. helyezést ért el a
kezdõ csoportuk a Csabrendeken megrendezett IV. Csabrendek Kupán. Mindezen eredmény kiemelkedõnek minõsül,
hiszen ez a csoport idén mérettethette meg magát elõször
táncversenyen.
Deák Fanni, a csoport
egyik táncosa nemzetközi ír
sztepp táncversenyen is részt
vett, Krakkóban az Ista Feisen, ahol egyedül képviselhette

Magyarországot. A versenyen
erõs mezõnyében egy második, 2 negyedik és további értékes helyezéseket ért el. A
versenyen 8 ország 12 tánciskolájának 177 tanulója indult.
A csoport vállal fellépéseket különbözõ rendezvényeken, fesztiválokon, ez évben
felléptek a Kõszegen megrendezett Mûszaki bálon, a Keszthelyi Balaton Majálisa Fesztiválon, illetve a Zalaegerszegen megrendezett Táncmûvészet Világnapján. A helyi és
térségi rendezvényeket egyaránt színesíti a csoport táncbemutatója, de az elmúlt évben
táncházat is tartottak, illetve
élõ zenekari fellépés táncosaiként is közremûködtek már.
A csoport koreográfusa, Tihanyi Andrea jelentõs idõt
szentel a táncok tökéletesítésére, különbözõ technikák
fejlesztésére. A haladó csoport
táncosai: Andrasek Júlia, Deák
Fanni, Nagy Dóra, Szalai Dóra, a kezdõ csoport táncosai:
Borsos Flóra, Sabján Bianka,
Varga Noémi.
K.T.

Számolni kell velük
Megalakulása óta az idei
bajnokságban érte el a legjobb
eredményt a Lenti Lámfalussy
Diáksportkör
asztaliteniszcsapata. A lentiek a megyei
bajnokág harmadik helyén
végeztek.
A 2007-ben alakult együttes ötödik éve szerepel folyamatosan a megyei bajnokságban és végez egyre elõrébb a
tabellán a kiírás végén. A tizedik, hetedik, hatodik és a
negyedik hely után a 2011/12es bajnokságban már dobogóra állhattak a lentiek.
– A nyolcvanas években létezett asztalitenisz-csapat Lentiben, ezt szerettük volna feleleveníteni és újra játszani –
beszélt a kezdetekrõl Frisch
Zoltán csapatvezetõ. – Felvettem a kapcsolatot a régi játékosokkal, akiket nem volt
könnyû rábeszélni a játékra
több mint tíz éves kihagyás
után, de aztán eljöttek és neveztünk a bajnokságba. Ehhez
szükségünk volt tornateremre,
asztalokra, amik kellenek a
gyakorláshoz. Mindezt a Lámfalussy-iskolától, illetve igazgatójától, Tótiván Endrétõl kaptuk meg, aki lehetõvé tette,

hogy hetente kétszer játszunk
az intézmény termében. Keddenként tartjuk az edzéseinket, a hazai mérkõzések pedig
csütörtök vagy péntek esténként vannak. Ez volt a legfontosabb hozzájárulás a játékhoz,
hogy fogadni tudjunk más
együtteseket. Itt adott a világítás, a padozat, az öltözõk,
valamint az asztalok beszerzésében is segített az igazgató,
mi pedig felvettük az iskola
nevét és képviseljük a megyében az intézményt. Mellette
kapunk anyagi támogatást a város önkormányzatától is, mely
költségeink felét fedezi, a többit
pedig önerõbõl tesszük hozzá.
A csapatnak jelenleg tizenkét tagja van, mérkõzésenként
négy fõvel állnak ki a megye
további tizenkét együttese ellen. A legerõsebb bajnoki elsõséget szerzõ csapata Zalakarosnak van, õket követi a zalaegerszegi együttes. Nagykanizsának két együttese is van,
de szerepel még Hévíz, Zalakomár, Gyenesdiás, Bak és a
közeli Rédics és Csömödér is a
kiírásban. Az õszi szezon szeptembertõl decemberig, a tavaszi februártól május elejéig tart.

Balról: Horváth László, Janisch Franz, Varsányi György, Gross
Stefan, Frisch Zoltán, Frisch Renátó, Szunyogh Gyula, Joós
László, Tihanyi János, László Tibor.
– Az idei jó eredmény eléréséhez hozzájárult a nagyon
jó csapatmunka. Összeszokott
az együttes. A játékosok bár
nem fiatalok, de sok tapasztalattal bírnak és korábban
magasabb osztályban játszottak és kedvelik az asztaliteniszt, ami kell ahhoz, hogy
minden héten odaálljanak az
asztalhoz – mondta a csapatvezetõ, majd hozzátette: – Kevés a játéklehetõség a városban, hiszen az asztalitenisznek

feltétele egy terem, asztal,
ütõk és labdák is, ezért kevesen ûzik ezt a sportágat. A
tervek szerint a megújult mûvelõdési központ alsó helyiségeiben állítanak fel asztalokat és újra lesz lehetõség ott
is pingpongozni. Addig is az
érdeklõdõket szívesen látják,
lányokat és fiúkat egyaránt,
keddenként nyáron este hétkor, õsztõl pedig hatkor az
edzéseken.
kt
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Lentiben ajándékozott az MLSZ
Az MLSZ Zala megyei vezetõi a Móricz Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény munkáját
ismerték el.
A Lenti Móricz Zsigmond
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény rengeteget
tesz az állami gondozott, értelmi fogyatékos gyerekek életének megszépítéséért – ennek kiemelt eszköze a sport, s
azon belül a labdarúgás.
Az intézetben folyó kiemelkedõ szakmai munka elismeréseként az MLSZ képviseletében Józsi György Zala megyei
igazgató – 1972 és 1979 között

a Zalaegerszegi TE élvonalbeli
labdarúgója – és Kondákor József, a Zala Megyei Labdarúgószövetség elnökségi tagja adta
át az ajándékokat a gyerekeknek és Paksa Tibor felkészítõ
tanárnak.
Józsi György egyúttal ismertette a gyerekekkel az
MLSZ felajánlását: a szövetség
ingyenjegyeket biztosít a válogatott egyik barátságos mérkõzésére az intézet növendékeinek és pedagógusainak. Az
igazgatóság autóbusz biztosításával segíti az utazást. A gyerekek nagy örömmel fogadták
az ajándékokat és a felajánlást.

A Team Belucci sikere
Nagy örömmel fogadták a gyerekek az ajándékot és a felajánlást.

Étterem és kávézó bérbeadása
Lenti Város Önkormányzata pályázatot ír ki a lenti mûvelõdési házban kialakításra kerülõ, szerkezetkész állapotú
melegkonyhás étterem, valamint kávézó bérbeadására.
A pályázati kiírás átvehetõ Farkas Tibor vagyonkezelõnél,
illetve a polgármesteri hivatal (8960 Lenti, Zrínyi u. 4.) titkárságán.

Két tornán vett részt és szerzett harmadik helyet a Team Belucci csapata.
Ugyanazon a hétvégén két
tornára is nevezett a lenti
Team Belucci kispályás labdarúgó-csapata. A két együttessel
kiálló lentiek mindkét helyen
jól szerepeltek.
– Bázakerettyén a Kerettye
Termál Kupán vettünk részt
június utolsó hétvégéjén, ahol
huszonnégy csapat indult, illetve Szalafõn a Rotto Kupán is
indultunk. Itt harminckét csapat nevezett, hazánkból, Ausztriából, Szlovéniából, Horvátországból és Csehországból – tájékoztatta lapunkat Balazsic
Péter csapatvezetõ. – Sajnálatos módon a két torna egy
hétvégére esett, de mi úgy
döntöttünk, hogy nem fogunk
választani a két torna közül,
hanem kettéosztva a csapatot
1-2 vendégjátékossal kiegészülve nekivágunk mindkettõnek! A Vas megyei Szalafõn a
szombati csoportgyõzelem után
átmentünk Bázakerettyére, ahol
szintén csoportelsõként zártuk a „halálcsoportnak” titulált

„A” csoportot, az elõdöntõben
sajnos vereséget szenvedtünk
a késõbbi gyõztes és egyben
címvédõ Zala Volán csapatától.
A kerettyei csapatból vasárnapra négy ember utazott velünk Szalafõre a legjobb eredmény elérése érdekében. Itt a
második csoportkört is veretlenül teljesítettük, ezzel bejutva a legjobb nyolc csapat közé.
Itt a torna talán egyik legjobb
és egyben legizgalmasabb
meccsét játszottuk az igen jó
erõket felvonultató szentgotthárdi Centrum Horgászbolt
csapatával. 3-0-ás vezetésrõl sikerült egyenlíteni a vasiaknak,
amikor percekkel a vége elõtt
Szabó Péter egy jól eltalált lövéssel belõtte a Beluccit az elõdöntõbe, ahol sajnos alulmaradtunk a már hetedik gyõzelmét
megszerzõ sárvári Sibaris csapatától. Összességében eredményesnek mondható hétvége
volt és a két bronzérem talán
még bravúrnak is nevezhetõ!
kt
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Nyaraljon Vonyarcon!

Hirdetésszervezõket

Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó
4-8 személy részére

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

Érdeklõdni: 30/642-0330

Akció!
• Jedynka Lazúr 10 fajta színben
2
0,9 liter 16 m kiadós ár
csak 2090 Ft/db

Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 7 - 17
szombat 7-12

• Jedynka Lazúr 10 fajta színben
2
2,5 liter 45 m kiadós ár
csak 5660 Ft/db

