
(Folytatás a 2. oldalon)
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Felnõtt belépõ*: 2 000 Ft
Gyermek belépõ: 1 500 Ft

Családi belépõ*
: 6 200 Ft
: 6 800 Ft

(3-14 éves korig)

(2 felnõtt + 2 gyermek)
(2 felnõtt + 3 gyermek)

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban,

ahol szabadtéri és fedett
az Európában egyedülálló

valamint kínál felüdülést és
kikapcsolódást minden korosztálynak!

élmény-, úszó-, gyógy-, és gyermekmedencék,
játszótér, sportpálya, Szent György Energiapark

8 hektár parkosított zöldterület

(*Július 1-tõl érvényes és nem tartalmazza a hidromasszázs medence használatát.)

Napi korlátlan belépéssel a termálfürdõbe és minden medence használatával.

Felhasználható 2013. december 31-ig!
(A bérletek megvásárolhatók a fürdõ pénztárában! Igazolványkép szükséges!)

AKCIÓS FÜRDÕBÉRLET!

Ár: csak 39 900 Ft!

www.lentifurdo.hu; Tel: 0692/351-320

SULI BULI ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ!

Minél többet fizet
– annál többet visszakap!

5.001 - 20.000 ft-ig:

20.000 ft felett:

vásárlási utalványban.

15%

25%

visszatérítés

A meghirdetett akció más kedvezményekkel, akciókkal nem vonható össze!

A vásárlási utalvány a bolt teljes árukészletébõl levásárolható.

2013.07.20. - 2013.08.25.

A
, a al-

kalmából ünnepséget tartottak

Magyar Egészségügy
Napja Semmelweis Nap

Elismerés jár munkájukért

A kitüntetettek Horváth Lászlóval és dr. Fekete Zoltánnal.

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán

a közelmúltban , aLentiben
dr. Hetés Ferenc Szakorvosi
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Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 7 -11, 12-17 sz.: 8-12
30

•

Pszichiáternél

– Professzor úr, éjszakánként arra riadok fel, hogy a
férjem csuromvizes, és azt motyogja, hogy Bajnai vagy
Mesterházy, és mi legyen Gyurcsánnyal!...
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Ezzel a címmel nyert leg-
utóbb európai uniós pályáza-
tot a

. A közeljö-
võben induló projekt tudniva-
lóiról telepü-
lésrészi képviselõt kérdeztük:

– Céljaink között szerepel
az egészségfejlesztés, melyhez
125 millió forint áll a rendel-
kezésünkre nyertes pályázatunk
által. Egészségügyi felvilágosí-

lenti Hetés Ferenc Szakor-
vosi Rendelõintézet

dr. Fekete Zoltán

Öngyógyító Lenti Kistérség

tó programok, szív- és érrend-
szeri, valamint diabétesz be-
tegklub mûködtetése, szûrõ-
vizsgálati programok, ezen be-
lül szájüregi, daganatszûrést,
vastagbélrák szûrést nõgyógyá-
szati, bõrgyógyászati rákszû-
rést folytatunk.

– Az elõírt közbeszerzési
eljárások folynak egyrészt a

– Hol tartanak most a
megvalósításban?

programok lebonyolítására, va-
lamint mivel több helyszínen,
a kistérség néhány települé-
sén, így Gutorföldén, Csömö-
déren, Lovásziban, Tornyi-
szentmiklóson, Csesztregen,
Rédicsen és Zalabaksán is
lesznek események, a pontos
helyszínek, idõpontok egyez-
tetése is folyik. Pályázati támo-
gatásban részesült a Móricz-
iskola, ahol például egészség-
ügyi felvilágosító elõadások
lesznek, de említhetem a fo-
gyatékosokat támogató intéze-
tünket, ahol jóga tanfolyam és
elõadások és még lovas-terápia
is megvalósításra kerül. Ki-
emelném még, hogy a rende-
lõintézet udvari épületének
felújítása is zajlik ezekben a
napokban, itt lesz majd prog-

ramunk központja, az Egész-
ségfejlesztési Iroda.

– Az elnyert támogatásból
közel 15 millió forintot tudunk
az eszközök beszerzésére for-
dítani és bekapcsolódnak a
programokba a házi orvosok
mellett a védõnõi szolgálat
munkatársai is. Egészségnapok
és Egészség Sziget is az érdek-
lõdõk rendelkezése áll majd,
melyek akciószerûen tartal-
maznak például a dohányzás
és alkoholfogyasztás káros ha-
tásaira felhívó elõadásokat,
egyéb egészségfejlesztést szol-
gáló programokat – zárta gon-
dolatait dr. Fekete Zoltán.

– Rendelkezésre állnak az
eszközök is a sok elõadás, szû-
rõprogramok megtartásához?
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Dr. Fekete Zoltán mutatja a rendelõintézet udvari épületének
felújítását.

Elismerés jár munkájukért
Az egészségügyben dolgozókat köszöntötték

Rendelõintézetben
Vigh László

dr. Fekete Zol-
tán

. Az esemény
szónoka – ország-
gyûlési képviselõ parlamenti
távolléte miatt –

, a megyegyûlés tagja, tele-
pülési önkormányzati képvi-
selõ volt.

– Lentiben Semmelweis Ig-
nác születésének évfordulóján
köszöntjük a város szociális és
egészségügyi intézményeinek
dolgozóit. Július elseje a Sem-
melweis - Nap, a Magyar Egész-
ségügy Napja, amely 2011-tõl
munkaszüneti nap is…Ilyenkor
meg kell állnunk egy kicsit,
háttérbe kell szorítani a szociá-
lis és egészségügyben dolgozó-
kat érintõ helyi és országos
gondokat. A köszönet a követ-
kezõ gondolatunk, ugyanis aki
ebben az alapellátásban vagy
szakellátó rendszerben dolgo-
zik, az minden elismerést meg-
érdemel – hangzottak Fekete
Zoltán gondolatai. Semmelwei-
si erényekkel kell hogy bírja-

nak, hiszen az õ hivatástuda-
tuk, lelkiismeretességük, köte-
lességtudatuk nélkül a magyar
egészségügy már évekkel, év-
tizedekkel ezelõtt összeomlott
volna.

Az ünnepségen elismeré-
sek átadására is sor került,
amelyet pol-
gármester és dr. Fekete Zoltán
képviselõ adott át. Lenti Város
Önkormányzata és a dr. Hetés
Ferenc Szakorvosi Rendelõin-
tézet elismerését kapta:

a Kolping Gondozási
Központ gazdasági ügyinté-
zõje, a Len-
ti Mentõállomás dolgozója,

a Lenti Bölcsõ-
de kisgyermek nevelõje,

, a rendelõin-
tézet asszisztense,

, a rendelõintézet asszisz-
tense, a ren-
delõintézet asszisztense,

a II. számú házior-
vosi körzet vezetõ asszisztense.

Horváth László

Vida
Eszter,

Tánczos Krisztián,

Belsõ Tiborné,
Né-

meth Józsefné
Fehér Sán-

dorné
Cseke Árpádné,

Dorn-
feld Imréné,

- d -

Ha elolvasta, adja tovább!
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Filó Gabriella Zala Me-
gyei Vállalkozásfejlesztési Ala-
pítvány

, a

lenti irodavezetõje öt-
lete alapján – más fürdõváro-
sok sikeres gyakorlata mintájá-
ra – a lenti Kossuth úti boltok
péntekenként hosszabbított
nyitva tartással állnak az ide-
látogatók szolgálatára.

– Tengerparti és más für-
dõvárosokban tapasztaltam,
hogy esténként nyitva vannak
a boltok, pezsgõ élet, teraszok,
sétányok, programok várják a
kikapcsolódást keresõ vendé-
geket és úgy gondoltam ez
Lentiben is megvalósítható le-
hetne – teszi hozzá az irodave-
zetõ – Egyeztettem a boltok
tulajdonosaival, akik úgy dön-
töttek, próbaévnek tekintve a
kezdeményezést, péntekenként
július közepétõl augusztus vé-
géig este 10 óráig tartanak
nyitva.

– Valamit mindenképpen
kell tenni, hogy megállítsuk a
forgalmunk csökkenését és
hogy az idelátogatók számára
szélesebb kínálattal szolgál-

Hosszabb nyitva tartással a turistaszezonban
junk, legyen az egy bolt hosz-
szabb nyitva tartása, vagy ép-
pen egy nyár esti kulturális
program – mondta kérdésünk-
re vállalkozó. –
Bízunk benne, hogy ez is egy
olyan kezdeményezés, amely
egy program utáni „program-
ként” is felfogható, színesíti
azt a palettát, amelyet Lenti
fürdõvárosként, vagy a térség
kulturális központjaként kí-
nálni tud.

program-
sorozatával a

is csatlakozott a kez-
deményezéshez.

igazgatónõ érdeklõ-
désünkre elmondta, program-
jaikkal sokféle „ízlésnek” pró-
bálnak megfelelni pénteken-
ként a country zenétõl a ma-
gyar nótáig, vagy épp a Beatles
örökzöld slágereiig, így elér-
ve a „fürdõvárosi feeling” nö-
velését.

– Programjaink helyszíne a
felújított rendezvénytér, ahol
vendégünk lesz a Kerka Tánc-
együttes, Kaczor Feri, a Nagy-

Simon Attila

Lenti Nyári Esték
Lenti Mûvelõdési

Központ
Völgyiné Boa

Katalin

kanizsai Fúvószenekar, és itt
lesznek majd az Igricek, az
Intermezzo Latin Club és pél-
dául a Blackbirds muzsikusai
is – egészítette ki Völgyiné
Boa Katalin.

Megtudtuk még, fontos le-
het a mûvelõdési központban

most még üresen álló kávézó
és egyéb bérelhetõ vendéglátó
helyiségek mielõbbi kiadása is,
hiszen a látvány és a kiszol-
gálás szempontjából ezekkel is
tovább bõvülhet a belváros tu-
risztikai kínálata.
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A lenti rendezvénytéren a nézõsereg a Tihanyi Vándorszínház
elõadását tekinti meg.

A „Mesterségek Tere-Inno-
vatív foglalkoztatási program
Délnyugat-Magyarországon a
munkahely-teremtés érdeké-
ben” címû, TÁMOP pályázat
keretében szervezett képzés
13 résztvevõje vizsgázott leg-
utóbb a

– A lemezlakatos képzés
résztvevõi a mai alkalommal
szakmai és munkavédelem
tárgyakból vizsgáztak – tájé-
koztat igazgató.
– Elsõdleges célcsoportunkat
a Lenti Kistérség leghátrá-
nyosabb helyzetû személyei al-

Lámfalussy Sándor
Szakközép és Szakiskolában.

Tótiván Endre

A lemezlakatosok vizsgáztak

kotják, akik közül 120 fõt vo-
nunk be programba, közülük
60 fõ képzési programba
vonása is megvalósul, akik le-
mezlakatos, dísznövénykertész,
hulladéktelep-kezelõ és erdõ-
mûvelõ OKJ szakképesítést
szereznek.

A projekt hosszú távú célja
innovatív kezdeményezések,
újszerû kísérleti foglalkoztatási
projektek adaptálása és meg-
valósítása Lentiben. Cél új he-
lyi foglalkoztatási lehetõségek
feltárásával, hálózat kialakítá-
sával fenntartható szolgáltatási
és foglalkoztatási modell beve-

zetése a szociális gazdaságba,
új munkahelyek teremtése a
hátrányos helyzetû, alacsony
iskolai végzettségû munka-
nélküli és inaktív emberek
számára.

A vizsgázók a

képviseletében jelenlévõ
szakmai

vizsgaelnök és
társelnök elõtt bizonyították
felkészültségüket, amely kép-
zés egyfajta rész-szakképesítést
ad a lemezlakatos szakmában.

Zala Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara

Bog-
nár Szilárd Balázs

Balazsic János

A projekt kapcsán
Lenti polgármestere

hozzátette: az önkormányzat
számára nagyon fontosak az
ilyen, foglalkoztatással kapcso-
latos projektek, továbbra is fi-
gyelik a hasonló típusú pályá-
zati lehetõségeket és egyben
gratulál a résztvevõknek a si-
keres vizsgához, továbbá remé-
nyét fejezte ki, hogy a képe-
sítés által a résztvevõk sike-
resen térnek vissza a mun-
kaerõpiacra.

Horváth
László

(d)

Számot adtak tudásukról.

Gudics Mosoda Bt.
Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.

(Szolgáltatóház)
Tel.: 06-30-394-7424

Vállalunk:
• Nadrág, zakó, szoknya, öltöny, kosztüm, szövetkabát,

dzseki, tollkabát, gyapjú ágynemû, stb. tisztítást.
• Ágynemû, abrosz, függöny, törölközõ,

rongyszõnyeg, stb. mosást.
• Szõnyegtisztítást is vállalunk.

Nyitva tartás:
hétfõtõl- péntekig 7.00 - 18.00-ig

szombaton 7.00- 12.00-ig
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– 2013. szeptember 1-jével
hatályba lép az új OKJ. Jelen-
tõsen nõnek az óraszámok,
ezáltal drágulnak a képzések.
Emelkedik a kiesõ munkaidõ,
ami a vállalkozásoknak és a
munkáltatóknak plusz terhet
jelent. Fontosnak tartjuk tájé-
koztatni az olvasókat arról,
hogy augusztus 31-ig még a
régi feltételekkel, áron és
óraszámokkal indítjuk az
OKJ-s képzéseinket, ami je-
lentõs megtakarítást jelent a
beiratkozók számára, pénz-
ben és idõben egyaránt. Rövi-
debb idõ alatt és olcsóbban
szerezhetik meg azt a szakké-
pesítést, ami a munkavégzé-
sükhöz szükséges – mondta

ügyvezetõ
igazgató – Egy példa: az ed-
digi kisteljesítményû kazán-
fûtõi tanfolyamot 80 órában
– gyakorlattal együtt – oktat-
tuk. Az új OKJ szerint a szak-
képesítés megszerzéséhez
legalább 200 órára lesz szükség.

Öveges támogatói progra-
mot hirdetett a

A munka-
erõpiacra visszatérni szándé-
kozó munkanélküliek és pá-
lyakezdõ fiatalok részére ked-
vezményes OKJ-s szakmai kép-

Rózsás Csaba

TIT Öveges
József Ismeretterjesztõ és Szak-
képzõ Egyesület.

Új OKJ, Öveges támogatói program és tehetséggondozás
– a 60 éves Zalai TIT-ben

zéseket indít az egyesület. A
képzések árának akár felét is
megtakaríthatják a jelentkezõk
és részletfizetési lehetõséget is
igénybe vehetnek .A támoga-
tott képzéseken a korlátozott
anyagi lehetõségek miatt ösz-
szesen 150 fõ vehet részt. A
tanfolyamokat elsõsorban Za-
laegerszegen tartják, de igény
esetén a megye más városai-
ban is szerveznek csoportokat.
Az elsõ csoportot augusztus-
ban szeretnék indítani Zala-
egerszegen. Jelentkezni július
15-tõl folyamatosan lehet, a
részletekrõl és feltételekrõl az
egyesület zalaegerszegi szék-
házában kaphatnak felvilágosí-
tást, valamint tájékozódhatnak
a honlapon is.

A tehetséggondozás ugyan-
csak fontos feladata az egye-
sületnek. A TIT Öveges József
Ismeretterjesztõ és Szakképzõ
Egyesület Tanórán kívüli fog-
lalkozások Zala megyében cí-
mû, TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-
014 kódszámú támogatott pro-
jektjének elsõ félévét sikerrel
zárták. A tehetséggondozó
programsorozat hét helyszí-
nen zajlott a megyében, ahol
az óvodásoktól a felsõs általá-
nos iskolásokig közel 300 gyer-
mek különbözõ ismeretter-

www.titzala.hu

jesztõ foglalkozásokon vett
részt. A program a 2013/2014-
es tanévben is folytatódik.

Rózsás Csabától megtud-
tuk, hogy új kezdeményezés-
ként július közepén egyhetes
kosárlabda, szabadidõsport és
ismeretterjesztõ nyári napkö-
zis tábort szerveztek a zala-
egerszegi kosárlabdaklubbal
együttmûködve, melyen 19 ál-
talános iskolás vett részt a za-
laegerszegi Ady-iskolában.

Folytatódnak a 60 éves év-
fordulóval összefüggõ ismeret-
terjesztõ programok és ren-
dezvények.

– Ismeretterjesztõ elõadá-
saink továbbra is népszerûek,

tovább nõtt látogatottságuk.
Folyamatosan szervezzük a
megyében az „ismeretek a tu-
dás pontjait”, a TIP-eket (Tu-
dományos Ismeretterjesztõ-
és Információs Pont). 2013.
november 29-én a Zalai TIT
megalakulásának 60. évfor-
dulóján pedig egész napos is-
meretterjesztõ rendezvény-
nyel, kulturális programokkal
ünnepeljük meg e jeles dátu-
mot. A helyszínen szeretnénk
átadni aktív tagjainknak az el-
ismeréseket és a megalakuló
20. TIP emléklapját – árulta
el Rózsás Csaba ügyvezetõ
igazgató.

Németh Diána

Családi nap a zalaegerszegi Ady iskolában.

Rangos kitüntetést,
el-

ismerést vehetett át a közel-
múltban rend-
õr fõtörzszászlós, a Lenti Rend-
õrkapitányság rédicsi körzeti
megbízottja.

– 2008 óta vagyok a rend-
õrség kötelékében, elõtte a Ha-
tárõrségnél dolgoztam és az in-
tegráció során kerültem át a tes-
tülethez – idézi fel pályakezdé-

„Az Év
Zalai Körzeti Megbízottja”

Karakas Zoltán

„Az Év Zalai Körzeti Megbízottja”
Rédicsre került a kitüntetés

sét Karakas Zoltán. – Gyermek-
korom óta vonzott az egyenru-
ha, édesanyám elmondása sze-
rint már kiskoromban „kutyás
rendõrnek” készültem, amit az-
tán meg is valósítottam, hiszen
mindkét munkahelyemen lehe-
tõségem volt a kutyás szolgálatra.

– Mióta látja el Rédics köz-
ség körzeti megbízotti felada-
tait és hogyan felel meg ennek
az összetett feladatnak?

– 2009-ben neveztek ki
körzeti megbízottnak. Hogyan
tudok megfelelni a munkám-
nak? Talán az a megtisztelõ
cím, melyet a közelmúltban
kaptam, válasz erre a kérdésre.
Valóban összetett feladat a
miénk, hiszen a rendõri szak-
terület szinte valamennyi ágát
magában foglalja. Nagy segít-
ségemre vannak munkámban
az itt élõk, akik jelzéseikkel,
törvénytisztelõ magatartásuk-
kal megkönnyítik a bûnözõk
kiszûrését és a bûnelkövetõk
elfogását, mindezt ezúton is
köszönjük a térség lakosságá-
nak. A jó munkához szükség
van egy jó társra is, Tér József
rendõr zászlós kollegám sze-
mélyében nekem ez is meg-
adatott. Nem feledkezhetünk
el a türelmes, megértõ családi
hátteremrõl sem, ugyanis a
szolgálat vagy épp a szolgá-
laton kívüli intézkedések csak
ezek megléte mellett teljesít-
hetõek. Végül köszönettel tar-
tozom elöljáróimnak is, akik
felterjesztettek erre a kitün-
tetésre, igyekszem a jövõben
is hasonló színvonalon vé-
gezni munkámat – foglalta

össze a kitüntetett körzeti
megbízott.

, Rédics polgár-
mestere a következõképp érté-
kelte a falu közbiztonságát je-
lentõ rendõri munkát:

– Ezúton szeretném meg-
köszönni a területünkön, a kö-
zös hivatal 12 településen szol-
gálatot teljesítõ mindkét kör-
zeti megbízottunk, Karakas
Zoltán rendõr fõtörzszászlós
és Tér József rendõr zászlós
munkáját. Azt hiszem, hogy a
statisztikák jól jelzik azt a
munkát, amelyet területünkön
végeznek, hiszen szerencsére
évrõl évre tovább javulnak az
amúgy sem rossz közbizton-
sági mutatóink. Köszönjük to-
vábbá a Lenti Rendõrkapitány-
ság partnerségét, segítségét
mindebben. Karakas Zoltán
rendõr fõtörzszászlósnak szív-
bõl gratulálunk Az Év Zalai
Körzeti Megbízottja kitüntetõ
cím elnyeréséhez, nagyon büsz-
kék vagyunk rá. Mindkét kör-
zeti megbízottunk további mun-
kájához kívánunk sok erõt, ki-
tartást, szakmai sikereket és
nagyon jó egészséget!

Tóth Lajos

Dányi

Kiskorában „kutyás rendõrnek” készült.
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tanfolyamokat indít és szervez
a megye városaiban.

Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,

Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ

Tûzvédelmi szakvizsgát

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és
Szakképzõ Egyesület

Korábbi számunkban be-
számoltunk a tormaföldi

településen vég-
zett legújabb fejlesztéseirõl,
bemutattuk a

és ígéretet tettünk arra,
hogy visszatérünk

munkásságára.
Tesszük ezt abból az apro-
póból, hogy a professzor a
közelmúltban tartott XX. ter-
mészetgyógyászati kongresz-
szus és kiállítás alkalmával Ter-
mészetgyógyászatért-díjban ré-
szesült.

– Gyõr-Sopron megyében,
egy pici faluban születtem,
Sopronban érettségiztem, majd
tanulmányaimat a szegedi
orvosi egyetem gyógyszerész-
tudományi karán folytattam to-
vább – idézi fel tanulmányait
prof. dr. Bertha András. – Dok-
toranduszként ott is maradtam
az egyetemen, majd gyógy-
szerész doktor lett belõlem. A
kémia területe állt a legkö-
zelebb hozzám, disszertáció-
mat is ebbõl a tudományból
írtam, késõbb Keszthelyre ke-
rültem a toxikológiai intézetbe
munkatársnak. 1986-tól ma-
gánpraxisomban toxikológiai
szakértõi munkát kezdtem el
és közben elvégeztem egy
nemzetközi toxikológiai kur-
zust is. Elsõ szabadalmam eb-
ben az idõben született, ami
környezetvédelmi szempont-
ból az úgynevezett víztartalmú
üzemanyagok alkalmazását je-
lentette.

– Tulajdonképpen egy ké-
miai reakcióval be tudtam köt-
ni az olajfázisba a vizet, amely

Bert-

ha-házaspár

Tormaföldi

Gyermek Rehabilitációs Egye-

sületet

prof. dr.

Bertha András

– Ez mit jelent a hétköz-

napok nyelvén?

Természetgyógyászatért-díjat kapott a tormaföldi professzor
technológia már körbefutotta
az egész világot. Ennek kap-
csán töltöttem Kanadában há-
rom évet, majd Svájcban ötöt,
de már akkor az étrendkiegé-
szítõk felé fordult az érdeklõ-
désem. Ennek egyik oka, hogy
a szabadalom szép dolog, fõ-
leg, ha minél több országban
tesszük védetté, ám nagyon
költséges. Hogy értsék: száz-
milliós nagyságrendrõl beszé-
lünk, ha azt akarjuk, hogy fu-
tamidõn belül megmaradjon a
szabadalom, ami húsz év. Há-
rom étrendkiegészítõvel kap-
csolatos szabadalmam után je-
lenleg ilyen fenntartási díjat
fizetünk.

– Alapelvünk, hogy az ál-
talunk kitalált dolgokat úgy
hasznosítsuk, hogy az valaki-
nek a javát szolgálja. Nem sze-
retem a villogást, inkább a hát-
térben maradok és onnét irá-
nyítom a dolgokat. Legjelentõ-
sebb szabadalmam egy olyan
hatóanyagnak a megtalálása, és
annak preklinikai kísérletei –
amelyek 17 év után a mai na-
pig folynak –, amely egy ter-
mészet adta lehetõséget hasz-
nál ki. Amikor természetes
anyagokról beszélünk, min-
denki a növényvilágra gondol,
én azonban az állatvilág felé
fordultam. Egy bizonyos állat-
faj emberre nem patogén, te-
hát nem megbetegítõ, hanem
védekezõ rendszerének alap-
jait tartalmazza a kapszulám.
Érthetõbben: annál az állat-
fajnál nem ismerjük a dagana-
tos megbetegedést, mert véde-
kezõ rendszere egy életen át

– Mi az, amit felfedezett,

természetesen nem a titkokra

vagyunk kíváncsiak! biztosítja a túlélést. Olyan ha-
tóanyagot termel, amely a sejt-
osztódás folyamatában csak a
jó sejtek képzõdésének irányá-
ba enged sejtszaporodást. Azt
tudjuk, hogy a fogamzástól a
halálunkig az életünk nem szól
másról, mint a sejtosztódásról.
Ez a folyamatos sejtosztódás
biztosítja számunkra a jó érze-
tet, az érzelemvilágot, életko-
runk kitolódását. Ez elõre be-
programozott rendszer szerint
mûködik, de van egy folyamat
a DNS replikációban, az újjá-
felépítés rendszerében, amit
mutációnak nevezünk. Az im-
munrendszerünk arra való,
hogy ezeket a mutációkat ki-
védjük, ám véges dolog, hiszen
ha egy bizonyos idõ alatt a
sejtcsoporton belül 7-12 mu-
táció lezajlik, abból egészen
biztosan daganatos folyamat
lesz. Az emberi sejtmilliárdok
tükrében ez a 7-12 arány a
porszemnek a milliárd része,
tehát nagyon könnyû ebbe a
helyzetbe kerülni. Az osztódó
sejtben jelen van két kész
DNS-spirál, amit egy enzim el-
lenõriz. Ha ez az enzim hibát
talál, akkor jelzést ad, és a sej-
tet „öngyilkosságba” kergeti.
Ezért nem vagyunk valameny-
nyien daganatosak. A készít-
ményem olyan anyagot tar-
talmaz – egyébként semmi-
lyen káros mellékhatása nincs
–, amely csak a defektes sej-
tekhez nyúl. Van egy gén (tu-
morszupresszor gén), amely
ezt az enzimet termeli, ennek
termelését serkenti a szer. Ezt
az enzimet ismerik a tudósok
15-20 éve, elõ is tudják állítani

és azt gondolhatjuk, hogy ez-
zel megoldódott a rák-prob-
léma, hiszen ha ezt bejuttat-
juk a szervezetbe, az gyógyul-
ni fog. Azonban a természet
bonyolultabb, csak az endo-
gén, tehát magam számára
kitermelt enzim a jó, vagyis
az én enzimem önnek nem jó
és millió más embernek sem,
és ez visszafele is igaz. Az ál-
talam kifejlesztett szer az en-
zim termeltetésébe szól bele, a
hatóanyaggal elérem ezt a
központot és nekem termeli
így a saját enzimemet – hang-
zott a professzor összefog-
lalójában.

Egyébként a Természetgyó-
gyászatért-díjat a szövetség a
természetgyógyászat és a me-
dicina területén kiemelkedõ
tevékenységet folytatók részé-
re ítéli oda. Idén ezt a díjat
legnagyobb örömünkre a Bert-
haPharma-Technology vezetõ-
je, a Bertha Medical Csoport
alapító tagja és elnöke, prof.
dr. Bertha András vehette át.
Rajta kívül még ketten kapták
meg ezt a kitüntetõ elismerést:

, az ENERGY
magyarországi leányvállalatá-
nak vezetõje és

orvos és Feng Shui szak-
értõ. Prof. dr Bertha András a
rákgyógyítás és megelõzés te-
rületén végzett több évtizedes
kimagasló kutató, felfedezõ,
felvilágosító tevékenysége elis-
meréseként, és a Vitalitae ter-
mékcsalád megalkotásáért kap-
ta a díjat, amelyet ünnepélyes
keretek között adtak át a ren-
dezvény helyszínén.

Marosi Zoltán

dr. Fauszt Te-

réz

- Dányi -

A kapszula gyártósora.
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A lenti

Diákönkormány-
zata legutóbbi diáknapjáról ol-
vashatnak az alábbiakban:

…Idén az alsósok a lend-
vadedesi tóhoz túráztak, a fel-
sõsök pedig a Gosztola Gyön-
gye Wellness Hotel Szabadidõ-
központjába szervezték prog-
ramjukat.

A picik számára nem kis ki-
hívás volt a jó 5 km-es út, el is
fáradtak alaposan. A Tenke
Völgye Természetvédõ és Sport-
horgász Egyesület évrõl évre

Arany János Álta-
lános Iskola és Alapfokú Mû-
vészeti Iskola

Egy felejthetetlen diáknap

ingyen rendelkezésünkre bo-
csátja területét, ezt ezúton is
nagyon köszönünk. A közel
140 fõs felsõs diáksereg a Bár-
szentmihályfához közeli sza-
badidõközpontba vette az
irányt... Amint odaértünk, kel-
lemes meglepetés várt ben-
nünket. Az egész Balogh-család
már kora reggeltõl készült a
fogadásunkra. Kemencében
frissen sült, ropogós szalon-
nás-hagymás lángossal és üdí-
tõvel vártak bennünket. Le-
nyûgözött bennünket a gyö-
nyörû tó, ahová horgászaink

azonnal bedobták horgaikat; a
sportpályák pillanatok alatt
benépesültek, elõkerültek a
társasjátékok, labdák, ping-
pong ütõk – indult az önfeledt
játék. Íjászkodtunk is, késõbb
bemehettünk az istállókba a
lovakhoz, megsimogathattuk
õket, majd megcsodáltuk a va-
dászházban a hatalmas vad-
trófeákat. Akinek még ez sem
volt elég, megismerkedhetett a
kosárfonás nem is olyan egy-
szerû technikájával, karaokéz-
hatott, énekelhetett, vagy egy-
szerûen csak napozhatott, pi-
henhetett… Köszönet érte ta-
nárainknak, ko-
sárfonónak és vendéglátónk-
nak, a Balogh-családnak.

A nap végén hatalmas meg-
lepetésben volt részünk. Olyan

Dulics Margit

önzetlen gesztusnak lehettünk
tanúi, ami a mai világban
rendkívül ritka, mondhatnánk
egyedülálló.

Vendéglátóink mindenféle
ellenszolgáltatás nélkül szol-
gáltak ki bennünket, használ-
hattuk területük minden zugát
egész nap, megmutattak min-
dent, amire kíváncsiak vol-
tunk, segítettek, egyszóval –
értünk voltak egész nap!

Így azt az összeget, melyet
az iskola Szülõi Szervezete
ajánlott fel a diáknapra, a ké-
sõbbiekben más hasznos do-
logra költhetjük.

Nagyon szépen köszönjük!
Lenti Arany János

Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola

Diákönkormányzata

A „Magyar Mûvészetokta-
tás Napja” programjához kap-
csolódva került megrende-
zésre Keszthelyen, a Helikon
Kastélymúzeum tükörtermé-
ben a Zala megyei zene-
iskolák növendékhangverse-
nye, amelyen a lenti

tanulói is képvi-
selték iskolájukat.

intézményveze-
tõ-helyettes érdeklõdésünk-

Arany
János Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény

Pusztainé
Sebõk Lívia

A kastélyban muzsikáltak
re felsorolta a sikeres sze-
replõket:

– Weinhoffer Péter - he-
gedû tanszakos növendék,
felkészítõ tanára Tóthné Pi-
ros Ilona volt, Berkes Marcell
- zongora tanszakos növen-
dék, felkészítõ tanár, Serfõzõ
Józsefné, valamint Szabó Lu-
ca Réka - népdalének tansza-
kos növendék és Vörös Diá-
na - citera tanszakos növen-
dék, akiket jómagam készí-
tettem fel a hangversenyre.

Számos program várt a diákokra.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
k ö z é l e t i h a v i l a p XIV. évfolyam 2012. július
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A legjobbak közé választot-
ták két rajzait a
TV2 „Az Ének Iskolája” te-
hetségkutató mûsorához kap-
csolódó rajzpályázaton.

„Az Ének Iskolája - A ked-
venc dalom” elnevezésû gyer-
mek-rajzpályázatot két kategó-
riában, 6-9 és 10-14 éves gye-
rekeknek hirdették meg idén
tavasszal. A feladat egy dal
képi illusztrációja, lerajzolása
volt. A kiírásra országosan 800
pályamû érkezett be, köztük
néhány Zala megyébõl, kettõ
Lentibõl.

A
két diákja,

lenti kisdiák

lenti Vörösmarty Mihály
Általános Iskola Lu-

„Az Ének Iskolája” rajzpályázat lenti nyertesei

Lukács Anna rajzával és a nyereménnyel, valamint Koltai Máté rajza.

kács Anna Dorottya Koltai
Máté Márk

és
is a legjobbak

között végzett a rajzpályázaton
munkáival. Anna Wolf Kati:
Vuk címû dalát álmodta pa-
pírra, hiszen ez az egyik ked-
venc meséje. Választását édes-
anyja is támogatta, akinek ta-
nácsai is segítették a rajz el-
készítését. Mindezek eredmé-
nyeként a közönségszavazáson
szerepelt eredményesen a 6-9
évesek korosztályában és egy
ajándékcsomaggal díjazták.

Máté a 10-14 évesek között
a zsûri döntése alapján került a

legjobbak közé. Saját elképze-
lései alapján, önállóan rajzolta
le a Republic: Szállj el kis-
madár számát. Választásában
közrejátszott a Republic éne-
kesének, Cipõnek halála, akire
így emlékezett. Jutalmul pedig
családi belépõt nyert a buda-
pesti Minicity Kreatív Gyerek-
városba.

A két kisdiák szívesen raj-
zol, Máté már több rajzpályá-
zaton is indult, valamint Annát
is ösztönzik a rajzok készíté-
sére nemcsak szülei, hanem
iskolájának tanítónõi is.

A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete az
„Önkéntes pontok létrehozása Zala megyében” címû
(pályázati azonosító: TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0048) pro-
jektje keretében önkéntesek jelentkezését várja az alábbi
területeken:

• Véradásszervezésben való közremûködés
• Elsõsegélynyújtó tanfolyamok, elsõsegélynyújtó

versenyek szervezése
• Adománygyûjtés
• Rendezvényszervezés
• Házi segítségnyújtásba való bekapcsolódás
• Egészségügyi intézmények betegellátásában való

közremûködés

Érdeklõdni és jelentkezni lehet:
személyesen:
8960 Lenti, Ifjúság u. 12/2.
(hétfõn és csütörtökön: 8.00-12.00)
telefonon: +36 30/500 4960

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Hajnalka imádja a ruhá-
kat, ezért egybõl kiszúrja a
jó darabokat. Mindig egy ha-
lom ruhával megy a próba-
fülkébe, azzal a szent meg-
gyõzõdéssel, hogy ezek mind
jól fognak mutatni rajta. A
férje ilyenkor mindig ag-
gódva figyeli az eseménye-
ket. Hajnalka felpróbálja
õket sorban. A tükör mindig
segít dönteni. Ha a méret, a
fazon, vagy a szín nem mu-
tat tökéletesen a tükörben,
akkor már teszi is félre.
Ezért a halom ruhából ál-
talában csak 1-2 darabbal
megy a kasszához. Közben
mindig elcsodálkozik azon,
hogy miért csak a tükörben
vette észre a többi ruhán,
hogy azok nem lesznek jók.

Hajnalka egyre nehezeb-
ben talál helyet a sok ruhá-
nak, ezért sikerült meggyõz-
nie férjét, hogy a nappali-
ban keressenek erre megol-
dást. Méretekkel felszerel-
kezve elindultak egy lakbe-
rendezési áruházba. Hajnal-
ka egybõl kiszúrta a jó da-
rabokat. Férje aggódva gon-
dolt arra, hogy ezek hogy
fognak mutatni a lakásban.
Hajnalka minél több tároló
szekrényt szeretett volna,
míg férje nem akart bútor-
raktárt. Én így nem tudok
dönteni – fakadt ki a férj –,
ha otthon látnám egyben,
mint te a ruháidat a tükör-
ben, nem kellene itt most
veszekednünk. Nekem is egy
tükörre lenne szükségem!
Ezért most felhívom az mxm
lakberendezést. Elmondjuk,
mit szeretnénk. Õk számító-
gépen megmutatják, hogy
fog kinézni a nappalink. Ha
mind a kettõnk vágya telje-
sült, legyártják és besze-
relik.

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Tükröm, tükröm …
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A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyûlés
9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályázat lebo-
nyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.

A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik pécsi

egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve tárgyévben fel-
vételt nyert és megfelel azon egyetem és fõiskola kollégiumi férõ-
hely elbírálási szempontjainak,

• kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
• akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4) be-

kezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben a hall-
gató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férõhelyre,
köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának.

A férõhely másnak nem adható át.)
2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi ellátást

indokolttá teszik.
• a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben elért jó tanul-

mányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az érettségi
eredménye), választott szakterületével vagy más tanulmányaival
összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.

A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.

A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:

1. A pályázat benyújtásának feltételei:

3. A pályázat benyújtásának módja:

• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos igazolása,
elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány máso-

lata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a felvételrõl,
• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkáltatói

kereset, APEH jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerû rend-
szeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat, munka-
ügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló igazolások, és
egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl. egészségügyi rászorultság-
ról szóló) dokumentumok.

Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett, felbélyeg-
zett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal Szerve-
zési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.), vagy letölt-
hetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról (www.zala.hu).

A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai úton,
vagy személyesen kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.

> A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
> Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az álta-

la elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat
kiírójának.

> A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.

> Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallgatók.

4. A pályázatok beérkezésének határideje:
2013. augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról: 2013. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó

pályázó automatikusan kizárja magát a részvételbõl.
6. Egyéb:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férõhelyeire

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

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

Kovács László Györk
Lenti Gyógyfürdõ

Úszó Klub

meg-
szerezte a

elsõ országos baj-

Kovács László Györk sporttörténeti gyõzelme

Kovács László Györk a dobogó legmagasabb fokán az 50 m
gyors eredményhirdetésén.

noki címét. A fõ versenyére
készülve (2013. aug. 1-3., Eger,
országos serdülõ bajnokság)

beiktatták a programba az or-
szágos vidékbajnokságot is. A
cél minden úszásnemében a 8-
10. hely valamelyikének meg-
szerzése, illetve közelíteni a
legjobbakhoz, s az ifjúsági EB-
szintidõkhöz. Györknek a 50,
100, 200 m mell a fõ száma.
Eddigi legjobb idõin javított és
többnyire teljesítette a várt
idõket. A csúcsformáját au-
gusztus elejére kell elérnie, így

edzõ azt javasolta
neki, hogy minden verseny-
számban legjobbját nyújtsa.
Meglepetésre 50 m mellen is
nagyon jó idõt úszott, nem
sokkal késõbb – esélyesnek
nem számított – megnyerte az
50 m-es gyorsúszást, ami ki-
fejezetten sprintszám és õ
nem mondható ennek spe-
cialistájának. Gratulálunk a
Lenti GYÚK elsõ országos baj-
nokának!

Kiss Tamás vezetõedzõ
nagy reményekkel várja a ser-
dülõ bajnokságot Egerben,

Kiss Tamás

amelyre lapzárta után ke-
rült sor.

Kovács László Györk („E”
1997-1998) eredményei az or-
szágos vidék bajnokságon:

50 m gyors: 1., 50 m mell:
7., 100 m gyors: 7., 50 m mell:
9., 100 m mell: 10. hely.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó
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A közelmúltban befejezõ-
dött Zala megye 2012/13. évi
asztalitenisz felnõtt csapatbaj-
noksága. Ahogy azt a mellékelt
tabella is mutatja, a
rangos csapatok mellett a ki-
váló harmadik helyen végez-
tek a bajnokságban. A célkitû-
zésekrõl, egyéb részletekrõl

csapattagot kér-
deztük:

– Az elsõ öt hely vala-
melyikének elérése volt a cé-
lunk, ami nem tûnt egyszerû
feladatnak, ugyanis a Vonyarc-
vashegy elindult a bajnokság-
ban, hat játékosukból három
magasabb szinten is játszik, de
elmondható mindez a Hévíz

lentiek

Frisch Zoltán

Bronzérmes a lenti asztalitenisz-csapat

vagy a Zalakaros csapatairól is,
utóbbi fellegvárnak is tekint-
hetõ a zalai asztalitenisz-sport-
ban. Immár másodszorra elért
harmadik helyezésünk így ki-
válónak mondható.

–

– Elõreláthatólag 16 csapat
indul majd, ez több utazást,
játéklehetõséget jelent és egy-
elõre még az utánpótlásunk
helyzetén is javítanunk kell.
Egyeztetünk egy szlovén játé-
kossal, akinek segítségével ta-
lán nagyobb esélyünk lenne a
kibõvült bajnokságban hason-
ló teljesítményre.

Milyen reményekkel tekin-
tenek a következõ szezon elé?

dj

A bajnokság végeredménye:

A fotón szereplõ csapattagok, álló sor balról: Janisch Franz,
Frisch Renátó, Varsányi György, László Tibor, Frisch Zoltán,
Horváth László, ülõ sor balról: Tihanyi János, Joós László,
Szunyogh Gyula.

PontCsapat neve Meccs Nyert Döntetlen Vesztett

Zalakaros és Térsége SE II. 24 23 1 0 47

Klímatrend Zalavíz SE 21 1 2 4324

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

17 1 6 35Lámfalussy DSK Lenti

17 1 6 35Vonyarcvashegy SE II.

16 1 7 33Hévíz SK III.

13 1 10 27Bak SE

8 4 12 20Gyenesdiási ASE II.

9 2 13 20Hévíz SK IV.

7 2 15 16Kanizsa Sörgyár SE IV.

8 0 16 16Zalakaros és Térsége SE III.

7 1 16 15Csömödér-Kissziget KSE

2 1 21 5Kanizsa Sörgyár SE III. Thury SZKI

0 0 24 0Cserszegtomaj SK

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Németh Róbert,

Lentiben

Czigány Tibort

a Sporttig-
ris Büfé vezetõje támogatásá-
val elsõ alkalommal tartottak
Sporttigris öregfiúk nagypályás
labdarúgó tornát .

– Négy meghívott csapat-
tal zajlott a torna, Zalaszent-
iván, Páka, Vas megyébõl a Ná-
dasd csapata és a lenti Sport-
tigris néven induló „fiatalok”
voltak a résztvevõk – mondta a
szervezõ – A helyiek nagyon
szépen is szerepeltek, hiszen
megnyerték a tornát a Páka és
a Zalaszentiván elõtt. Különdí-
jasaink pedig: Németh István
(Sporttigris) legjobb mezõny-
játékos, Németh Attila (Zala-
szentiván) legjobb kapus, Bíró
János (Sporttigris) gólkirály.

, a gyõztes
Sporttigris vezetõjét, a torna

Sporttigris öregfiúknak is
egyik szervezõjét a torna meg-
rendezésének körülményeirõl
kérdeztük:

– Nálunk „hagyomány”, hogy
idõsebb korunkban is szere-
tünk focizni, talán még job-
ban, mint a fiatalok, minden
hónapban találkozunk egy-két
alkalommal és rúgjuk a lab-
dát. Régi csapattársakat hív-
tunk meg erre a tornára,
amely hagyományteremtõ cél-
lal került megrendezésre. Ta-
lán az elsõ mérkõzés volt a
legnehezebb a szokatlan dél-
elõtti idõpont miatt, de a torna
komolyságához nem fért két-
ség, minden csapat becsület-
tel küzdött és kitûnõ, lát-
ványos mérkõzéseket vívtunk
egymással.

(d)

A torna résztvevõi.

Lenti Város Önkormányzata helyi ösztöndíj
lenti fiatalok

pályázatot
hirdet a felsõoktatási intézményekben tanuló
támogatására.

A pályázat benyújtásának feltételeire, a csatolandó doku-
mentumokra, valamint a pályázati eljárás rendjére vonatkozó
részletes információk megtalálhatók a Polgármesteri Hivatal
hirdetõtábláján, valamint a város honlapján (www.lenti.hu).

Pályázati felhívás

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A határmenti együttmû-
ködés keretein belül a

és a

területén szer-
vezett, „Természeti és más
katasztrófák” címû képzõmû-
vészeti pályázaton a

diákjai
sikeresen szerepeltek.

Egy nemzetközi pályá-
zaton, melyet
hirdettek meg, 24 ügyes ke-

Za-

laegerszegi Katasztrófavédel-

mi Kirendeltség Mura-

szombati Védelmi és Mentési

Kirendeltség

lenti Mó-

ricz Zsigmond EGYMI

Japánban

Nemzetközi sikerek
zû diák kapott ajándékcso-
magot.

A Zalaco magazin által meg-
hirdetett rajzpályázaton

másodszor nyert
3.000 Ft-ot vásárlási utalványt.

pedig elsõ
alkalommal lett díjazott.

felkészítõ
tanár diákjai a mai napig 286
pályázaton vettek részt. Ha-
zánk 46 városban és 8 ország-
ban öregbítették az iskola hír-
nevét közel 19.000 alkotással.

Hor-

váth Csilla

Horváth Klaudia

Paksa Tibor

Veszélyben a lenti tekesport?
A lenti városi tekebaj-

nokság (16 csapat) végered-
ménye:

: 1. Tompa Bt. 28
pont, 2. Buborékok 24, 3.
Bükkös BF Kft. 22. A legjobb
amatõr csapat az IPA Lenti 20
ponttal.

1. Erdõs Tímea
(Csak Csajok) 232 fa, 2.
Devecz Nikoletta (Csak Csa-
jok) 229, 3. Simon Ágnes (IPA
Lenti) 226. Férfi igazolt: 1.
Nagy László (Logika) 278, 2.
Bekõ Péter (Bükkös BF Kft.)
273, 3. Tiszai Zoltán (Logika)
265. Amatõr: 1. Tóth László
(Tompa Bt.) 288, 2. Hácskó
György (CreaTeam) 282, 3.
Pordán Tamás (Tompa Bt.) 272.

A végeredmény közlése
mellett sajnos szomorú hírek-
rõl is be kell számolnunk a
lenti tekesporttal kapcsolat-
ban. , a lenti te-
kepálya volt üzemeltetõje tá-
jékoztatta lapunkat:

– Egy hónap felmondási
idõvel, jövõ évig szóló szerzõ-
désünket felbontva megszûnt
üzemeltetõi státuszunk és má-
jus végén bezárt a lenti tekézõ.

Csapat

Egyéni:

Stángli Tibor

Ez rosszul érintett bennünket,
mint vállalkozókat, a Lenti Ter-
mál tekecsapatot és a helyi baj-
nokságban szereplõ további 16
csapatot. Közel 200 ember
sportolási lehetõsége szûnt
meg ezzel.

– Egyeztetünk az önkor-
mányzattal, mindenképpen sze-
retnénk, ha támogatnának
bennünket az ügyben. Az NB
III-ban szereplõ csapattal úgy
döntöttünk, hogy még egy
évig megmaradunk és Reszne-
ken edzünk tovább és fogad-
juk a vendégcsapatokat. A vá-
rosi bajnokságról pedig ilyen
értelemben nem is kell be-
szélnünk helyszín, pálya hiány-
ban. Egyébként csak a pálya-
test kialakítása ötmillió forint-
ba kerül, ha valaki rendelkezik
a megfelelõ elektronikával.
Mindezek ellenére bízunk ab-
ban, hogy nem ér véget a lenti
tekesport, talán egy helyi vál-
lalkozó lát jövõt egy csarnok
felépítésében.

– Van valamilyen kilátás
egyéb helyen felépítendõ pá-
lyára?

dj

A díjazottak.

Lenti Város Önkormányzata

melegkonyhás étterem

Farkas Tibor

pályázatot ír ki a lenti
mûvelõdési házban kialakításra került, szerkezetkész állapotú

bérbeadására. A pályázat beadási
határideje: 2013. augusztus 5. 10.00 óra.

A pályázati kiírás átvehetõ vagyonkezelõnél,
illetve a polgármesteri hivatal (8960 Lenti, Zrínyi u. 4.)
titkárságán.

Bérbeadó melegkonyhás étterem

Horváth László polgármester

Ferenczi Róbert alpolgármester

Drávecz Gyula

,
valamint

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

2013. augusztus 5-én (hétfõn) 8.00 - 9.00 óráig a

2013. augusztus 5-én (hétfõn) 18.00 - 19.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében

fogadja az érintett városrész lakóit.

fogadóórájára

Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozótermében;

Települési képviselõ fogadóórái:

Fogadóórák

feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

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

Lenti és Vidéke

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Megnyerte a megyei III.
osztályú bajnokságot a Közép-
csoportban a

. Az eredmé-
nyekrõl, a további tervekrõl

szakosztályveze-
tõvel beszélgettünk:

– Már tavaly is gyõztünk a
megye III-ban, fellépni azon-
ban nem akartunk a második
osztályba – kezdi az elõzmé-
nyekkel az edzõ. – Célunk volt
azonban az, hogy ne a „cson-
ka” Nyugati-csoportban szere-
peljünk, ezért a Középsõ-cso-
portba verekedtük be magun-
kat, ahol 15 csapat vágott neki
a bajnokságnak.

– Nagy terveink nem vol-
tak, a tisztes helytállás volt a
cél, de aztán úgy alakult, hogy
szépen sorban minden mecs-
cset megnyertünk. Az õszi sze-
zon zárásán pontveszteség nél-
kül álltunk az élen.

– Tavasszal már a bajnok-
ság megnyerését tûztük ki cé-
lul, és a zalatárnoki döntetlen
után már egy kicsit elgon-
dolkodtunk. Jött a Gellénháza
elleni meccs, ahol a második
félidõ elején 3-0 volt az állás az
ellenfélnek. Sikerült döntet-
lenre menteni az összecsapást,
láttuk, hogy nem bízhatjuk el
magunkat. Kiemelném, hogy a
csapatunk igen jó küzdõszel-
lemmel bír még olyan helyze-

zalabaksai lab-
darúgó-csapat

Molnár Tibor

– Mi volt a céljuk?

– Meddig sikerült tartani
ezt a sorozatot?

Bajnok lett a Zalabaksa!

tekben is, amikor nem nálunk
van a vezetés. Aztán már baj-
nokként játszottunk osztályo-
zót Petrivente csapata ellen,
azt is megnyertük 6-4-re, tehát
feljutottunk a második osz-
tályba.

– Sajnos nem tudunk elõ-
relépni, nem tudunk még egy
csapatot kiállítani, ami alapfel-
tétel, pedig ezt a gárdát már
szívesen kipróbálnám a maga-

– Vállalják a magasabb
osztályt?

sabb osztályban is. Igazából
helyiek szerepelnek nálunk,
komolyan vették a srácok az
edzéseket, talán az a két dön-
tetlen mutatja, hogy egy kicsit
elbíztuk magunkat. Nem emel-
nék ki senkit külön, elmond-
hatom, hogy igazi csapatszel-

Felsõ sor: Bazsika Ferenc, Domonkos József, Bazsika Ferenc, Rigó Norbert, Kósa József,
Pajor Tamás, Molnár Tibor vezetõedzõ, Sohár Kristóf, Hochsorner László, Hordós Krisztina,
Józsi György, Horváth Ottó polgármester. Alsó sor: Kulcsár Dávid, Kámán László, Kámán Péter,
Horváth Gábor, Horváth Sándor, Gróf Jácint, Bazsika László, Balogh Tibor. A képrõl hiányzik:
Soós Lajos, Kámán Ádám, Géczi Péter.

keresünk a megye minden
részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve
30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

lem uralkodik nálunk. Mind-
ehhez a külsõ feltételek is
adottak, hiszen pályázati úton
korlátot, labdafogó hálót épí-
tettünk a pályára, így nagyon
szépen mutat a sportlétesít-
ményünk.

dj

Tisztelt Megrendelõim!
Ezúton ajánlom fel bármely hazai

és külföldi úti célra

Az ülések karfás, dönthetõ,
szélesíthetõ, magas támlás kivitelûek,

hosszabb távon is kényelmesek.

19 személyes, légkondicionált
Volkswagen LT kisbuszomat.

ÁRAJÁNLATOM: 180 Ft + ÁFA / KM
(50 km alatti futásteljesítmény esetén 5.000 Ft+ÁFA/óra)
Megtisztelõ érdeklõdésük esetén elérhetõ vagyok a

Tisztelettel:
Nauratyill József

•
•
•

nauratyill@gmail.com e-mail címen
+36-30/ 97 98 999-es telefonszámon
92/ 327 777-es üzenetrögzítõs faxon.
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Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

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

Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:

LAST MINUTE

KÖRUTAZÁSOK, VÁROSLÁTOGATÁSOK:

(SZÉP kártya és Ajándék Erzsébet-utalvány elfogadóhely.)

Olaszország: tengerparti pihenés kirándulásokkal
(3* szálloda)

Karintia csodái: tavaktól a hegyóriásokig

Velence és szigetei: Murano-Burano-Torcello

Isztria és a Kvarner-öböl gyöngyszemei (félpanzió)

Montenegró nemzeti parkjai és tengerpartja (félpanzió)

Délvidéki magyar emlékek nyomában

TÖRÖK körút (4* szálloda + félpanzió)

oszkán varázslat-Elba szigete

Prága-Karlovy Vary-Konopiste-Telc

Tokaj és környéke szüreti felvonulással (félpanzió)

Bajor kastélyok és a tiroli hegyek varázsa

www.zalavolan.hu/utazási_iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

T

(Az akció visszavonásig érvényes)

Aug. 24-29. 95.900 Ft/fõ

Szept. 6-8. 37.900 Ft/fõ

Szept. 6-8. 41.500 Ft/fõ

Szept. 11-15. 61.900 Ft/fõ

Szept. 13-17. 75.500 Ft/fõ

Szept. 26-29. 43.900 Ft/fõ

Szept. 28-Okt.7. 172.900 Ft/fõ

Szept. 13-17. 81.500 Ft/fõ

Okt. 10-13. 49.900 Ft/fõ

Okt. 4-6. 41.500 Ft/fõ

Okt. 4-6. 45.900 Ft/fõ

Zala Volán Utazási Irodák:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716

Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

havilapban.
Lenti és Vidéke

Telefon:
(92) 596-936;

Fax:
(92) 596-937;

E-mail:
zalataj@zelkanet.hu


