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GYÓGYÍTÁS FÁJDALOM ÉS GYÓGYSZER NÉLKÜL
A LENTI GYÓGYFÜRDÕN!

Mágnes terápiás kezelések BEMER 3000 készülékkel!

A kezelés az alábbi problémák és betegségek gyógyítására alkalmas:
• Mozgásszervi megbetegedések:

reuma, porckorongsérv, artrózis stb.
• Stressz, asztma, migrén

• Alvászavar
• Infarktus utáni rehabilitáció

• Vérkeringési és vérellátási problémák
• Agyvérzés és balesetek utáni rehabilitáció

• Csont és sebgyógyulás elõsegítése
• Idegrendszeri problémák

valamint

erõsíti az immunrendszert, növeli a
teljesítõképességet, fokozza a vitalitást!

Lentiben

Horváth László

a reggeli szent-
misét követõen tartottak meg-
emlékezést az államalapítás
ünnepén.

polgármes-
ter ünnepi beszédében így em-
lékezett Szent István királyra
és államalapító munkásságára:

– A magyar nép identitását
meghatározzák nagy történel-

Ma is érvényes Szent István tanítása

mi személyiségeik, nem vitás,
hogy közöttük kiemelkedõ he-
lyet foglal el Szent István király.
Neki köszönhetjük Magyar-
országot, megmaradásunkat a
Kárpát-medencében, miköz-
ben akkor volt hatalmas biro-
dalmakat, népeket már csak a
történelemkönyvekbõl isme-
rünk. Államszervezõ építkezé-

sével európai formát adott az
itt letelepült törzseknek, nem-
zetségeknek, meghatározta Ma-
gyarország helyét az akkori vi-
lágban, nem lett hûbérese ki-
rályoknak, császároknak, a ke-
reszténység útját választotta,

függetlenséget biztosított az
országnak. A nemzet egysége
megkívánja azoknak az alapve-
tõ intézményeknek és elvek-
nek a fenntartását, amelyeket
az alaptörvény is tartalmaz.

Horváth László szegte meg az új kenyeret.

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán

Augusztus 18.-án hivatalo-
san is bejelentették, hogy

lesz a
Zala megyei közgyûlési listá-
jának vezetõje.

a Fidesz frak-
cióvezetõ-helyettese, ország-
gyûlési képviselõje elmondta,

dr.
Pál Attila Fidesz-KDNP

Vigh László,

Dr. Pál Attila a Fidesz-KDNP megyei listavezetõje
hogy a 256 zalai településen (a
két megyei jogú városban,

és
nem szavaznak errõl)

összesen (a jelenlegi állás sze-
rint) 148 900 polgár adhatja le
voksát október 12-én a megyei

Za-
laegerszegen Nagykani-
zsán
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Mint köztudott, a környezeti és idõjárási viszonyok
leginkább a mezõgazdaságot fenyegetik. Felhívjuk minden
érintett gazda figyelmét, hogy az ebbõl fakadó károk mér-
séklésére kialakult egy rendszer, amely kompenzálja a be-
következett károkat. Ez a kockázatkezelési alap 3 részbõl te-
võdik össze: a

Összegyûjtöttük a kárbejelentéssel kapcsolatos leg-
fontosabb tudnivalókat:

Kárbejelentést az a mezõgazdasági termelõ tehet, aki-
nek a használatában lévõ termõföldjén mezõgazdasági
káresemény következett be, valamint tagja a kárenyhítési
rendszernek és határidõre befizette az éves Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által (július 15-ig kap
értesítést róla) meghatározott díjat.

Jégesõkár, aszálykár, belvízkár, viharkár, tavaszi fagykár,
téli fagykár, felhõszakadáskár, valamint az árvízkár. Az ár-
vízkár, illetve aszálykár esetében a kárenyhítési juttatás
összegének kifizetésének van egy ,
mégpedig az,

A káresemény bekövetkeztét, illetve a káresemény
észlelését követõ a

(8900, Zalaegerszeg,
Bíró M. u. 38.). Ezt követõen hatósági szemlét tartanak,
melynek során megállapítják a káresemény bekövetkeztét
és a becsült mértékét. Errõl egyszerûsített hatósági bizo-
nyítványt adnak ki. A kárbejelentési szakasz ezzel lezárul.
Mivel a kockázatkezelési idõszak november 1-jével kez-
dõdik és következõ év október 31-ig tart. A hatósági
bizonyítvánnyal együtt a kárenyhítõ juttatás iránti kérelmét
november 30-ig kell eljuttatni a Földmûvelésügyi Igazga-
tóságra, melyet a tárgyévet követõ január 15-éig továb-
bítunk az agrárkár-enyhítési szervhez (MVH). A jogosnak
ítélt összeg kifizetésére március 31-ig kerül sor.

gazdálkodók által befizetett összeg, az
állami hozzájárulás, és a piaci biztosítási konstrukció.

1. Ki jelenthet be káreseményt?

2. Milyen káreseményeket lehet bejelenteni?

speciális feltétele
hogy a mezõgazdasági árvíz-, aszály-

helyzetrõl a Földmûvelésügyi Minisztérium minisz-
tere közleményt adjon ki. FONTOS! A fenti közle-
mény kiadásának tényétõl függetlenül, a terme-
lõnek az árvíz- aszálykárt be kell jelentenie, ha azért
– a késõbbiekben – kárenyhítõ juttatást kíván igény-
be venni.

3. Mikor és hova kell a káreseményt bejelenteni
és mi történik ezt követõen?

15 napon belül kell bejelenteni
Földmûvelésügyi Igazgatóságra

Mezõgazdasági káresemény bejelentése

Ezeken az alapokon való kö-
zösségnek a bizonyítása külö-
nösen fontos ma, amikor úgy
látszik, hogy egységes a nem-
zet, de mégsem az. Úgy gondo-
lom, összefogásra és bizalomra
van szükség, amely nélkül az
ország, a megye, a város nem
mûködhet jól és enélkül nem
lesz biztonság és nem lesz jó-
lét. Ma is érvényes Szent István
tanítása a szuverén helymeg-
határozás, önbecsülés, a nem-

zeti azonosságtudat. Erõs gaz-
daság és erõs állam kell ehhez,
amely képes az egész országot
áttekinteni. Ma már tudjuk, az
tette Szent István országát ma-
radandóvá, hogy szabályokat
és erõs szerkezetet adott, ame-
lyek túlélték a viharokat, szik-
lára építette a várat.

Az ünnepségen
plébános szentelte meg

az új kenyeret, majd a
mûsora zárta a meg-

emlékezést.

Köbli Ta-
más

Nefelejcs
Dalkör

Ma is érvényes Szent István tanítása

Dr. Pál Attila a Fidesz-KDNP megyei listavezetõje

A cél: fejlett és erõs Zala megye

közgyûlés leendõ tagjaira. A
testület 15 fõbõl áll majd. Az
országgyûlési képviselõ meg-
erõsítette, hogy a Fidesz-
KDNP listáját dr. Pál Attila
vezeti, aki három ciklusban
volt alpolgármestere, 16
éven keresztül tagja a megyei

Lenti

közgyûlésnek, elõbb a Fidesz
frakcióvezetõje, jelenleg pedig
a közgyûlés alelnöke.

Dr. Pál Attila elmondta,
hogy nagy megtiszteltetés és
egyben felelõsség is ez a fel-
adat. Az elmúlt négy évben al-
elnökként vett részt a megye
feladatellátásának átalakításá-

ban. A korábbi intézményfenn-
tartói szerep eltûnt, munkájuk
középpontjába a terület, - és
vidékfejlesztés került. Folya-
matban van a megye gazdaság-
fejlesztési programjának elké-
szítése, amelyrõl késõbb kíván
majd részletesebben beszélni.

– Jelenleg tíz tagja van koa-
líciónknak a közgyûlésben.
Szeretnénk október 12-én is
többséget szerezni, amennyi-
ben ez sikerül, a következõ öt
évben több kiemelten fontos
feladatunk is lesz. Ezek közé
tartozik a foglalkoztatás bõví-
tése és a munkahelyteremtés, s

a fiatalok megyében tartását
célzó fejlesztések. Az aprófal-
vas térségekben fontos a né-
pesség megtartása, s ezt a he-
lyi gazdaság erõsítésével lehet
elérni. Elsõdleges feladat a
munkahelyteremtést szolgáló
önkormányzati infrastruktúra,
a megye élelmiszergazdaságá-
nak erõsítése, a turizmus, a kis-
és középvállalkozások fejleszté-
se. Végül, de nem utolsó sor-
ban az összefogás erõsítése a
megyei jogú városokkal, mert
a cél közös, mégpedig a fejlett
és erõs Zala megye – vázolta
programját dr. Pál Attila.

Vigh László (balról) és dr. Pál Attila a sajtótájékoztatón.



32014. augusztus Lenti és Vidéke

Lendván

Lezsák Sán-
dor

Horváth Ferenc

rendezték meg a
központi muravidéki megem-
lékezést az államalapítás ünne-
pén, a Templom téren álló
Szent István szobornál. Az ese-
mény díszvendége

, a magyar Országgyûlés
alelnöke volt, aki arra hívta fel
a muravidéki magyarság kép-
viselõit, hogy erõsítsék és ad-
ják tovább a vidék helyi érté-
keit, akár egy kollégium lét-
rehozásával, hogy az ott talál-
ható értékhordozók ne vessze-
nek el.

, a Muravi-
déki Magyar Önkormányzati
Nemzeti Közösség Tanácsának
elnöke az anyaország és a hatá-

Megemlékezés a Muravidéken

ron túli közösség együttmûkö-
désének jelentõségét hangsú-
lyozta, akár egy helyi európai
régió megalapításával.

Az ünnepségen a magyar
arany érdemkereszt polgári ta-
gozat fokozatát vehette át

, a lendvai Galéria-
Múzeum nyugalmazott igazga-
tója, majd ezt követõen

veszprémi érsek
celebrált ünnepi misét a Szent
Katalin plébániatemplomban.

A megemlékezésen részt
vett és koszorút helyezett el
Szent István szobránál

, a Zala Megyei Közgyû-
lés alelnöke és
lenti polgármester is.

Ge-
rics Ferenc

dr.
Márfi Gyula

dr. Pál
Attila

Horváth László

Dr. Pál Attila és Horváth László is koszorúzott.

Átgondolt, költségtakaré-
kos gazdálkodást folytatott

városa az elmúlt négy
évben. Az adósságkonszolidá-
ció keretében a fejlesztési hite-
lek jóváírásra kerültek, több
mint 2,3 milliárd forint érték-
kel gazdagodott a város. A Fi-
desz-KDNP többségû képvise-
lõtestület a 2010-ben vállalt
programját teljesítette.

Az elért eredményekrõl be-
szélgettünk
polgármesterrel.

– Eredményes négy évet
tudhat maga mögött az önkor-
mányzat. A fejlesztések kereté-
ben elkészült az új városköz-
pont, megújult a szakorvosi
rendelõintézet és két házior-
vosi rendelõ, a polgármesteri
hivatal és az óvoda Petõfi úti
telephelye is. Az „Innovatív is-
kolák” keretében oktatási esz-
közök vásárlására, a könyvtári
szolgáltatások fejlesztésére és
a mûvelõdési központ „Kör-
hinta” projektjére együttesen
320 millió forintot nyertünk.
Jelenlegi is folyamatban van-
nak pályázataink, a legfonto-
sabbak egészségfejlesztési célú

Lenti

Horváth László

Folyamatos fejlesztések Lentiben
projektek – emelte ki a polgár-
mester, majd így folytatta:

– Nagy hangsúlyt fektetünk
az út, - kerékpárút,- és járda-
hálózatunk felújítására, amire
saját forrásból több mint 170
millió forintot költöttünk. Töb-
bek között megújult a Lenti-
Mumor közti kerékpárút, a te-
metõi járda, új burkolatot ka-
pott a Lentikápolnát-Bárszent-
mihályfával összekötõ szakasz
is. Kétszer bõvítettük a temetõ
kolumbáriumát. Elvégeztük a
Kinizsi, Kossuth, Tompa Mi-
hály és a Zrínyi úton több mint
48 millió forint értékben az
ivóvíz - és csatornahálózat re-
konstrukcióját. Megvalósult a
város és térség turisztikai éle-
tében fontos szerepet betöltõ
gyógyfürdõ bõvítése is. A cik-
lus alatt az új bejárat, öltözõk
és a 800 m pihenõtér épült ki
a létesítményben. Elkészültek
a további bõvítés keretében
megvalósuló új fedett meden-
cék és a gyógyfürdõ mellett
létesítendõ minõségi kereske-
delmi szálláshely tervei is. Fo-
lyamatban van a piaci fedett
árusítóhely kialakítása is 21

2

millió forint költséggel. 50 mil-
lió forintos fejlesztés kereté-
ben újul meg az alkotóház, a
helyi termékekre építõ turiz-
musfejlesztés Zalában és Er-

délyben projekt keretében.
Képviselõtársaimmal közösen
megköszönjük a településen
élõk támogatását, hogy segítet-
ték céljaink megvalósulását.

Horváth László: – Nagy hangsúlyt fektetünk az út,- kerékpárút,-
és járdahálózatunk felújítására.

Még tavaly kezdõdött az or-
vosi rendelõ épületének felújí-
tása a vá-
rosrészben. Elvégezték az épü-
let tetõcseréjét, a külsõ vako-
lást, valamint vizesblokkot ala-
kítottak ki a korábban több-
ször beázott rendelõben.

– Idén folytatódott a felújí-
tás – tájékoztatta lapunkat

településrészi kép-
viselõ –, a rendelõ egyik helyi-

bárszentmihályfai

Drá-
vecz Gyula

Megújult az orvosi rendelõ

ségében alakítottuk ki a könyv-
tárt, elvégezték a belsõ festõ-
munkákat és a nyílászárók
festését is.

A közel 400 fõs település-
részben szerda délelõttönként
látogathatják az ott élõk

háziorvos ren-
deléseit. A felújítási munkák
még nem értek véget, az or-
vosi rendelõ szépítése jövõre
folytatódik.

dr.
Zsirai Mariann

Drávecz Gyula a felújított rendelõ elõtt.
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„Hagyomány
és innováció” - A helyi termé-
kekre építõ turizmusfejlesztés
Zalában és Erdélyben címû
programjához kapcsolódóan
augusztus 25-31. között hagyo-
mányátadó és alkotómûhely
bentlakásos tábort valósít meg

.
Az egyhetes táborban öt

erdélyi és tizenöt magyar kéz-
mûves vesz részt, akik a közös
munka végén kiállításon mu-
tatják be alkotásaikat.

Az alkotótábort
polgármester nyitotta

meg, aki azt is elmondta, hogy
a projekt legjelentõsebb fej-
lesztése a Lentiben található
egykori alkotóház felújítása, a
hagyományokat, a helyi termé-
keket bemutató kiállítóhely ki-

„Civilkurázsi” Lenti Ci-
vilszervezeteiért és Sportjáért
Közalapítvány

Lentiben

Horváth
László

Az Alkotóház is megújul Lentiben

alakítása, innovációs mûhely
létrehozása. A multifunkcioná-
lis tér kialakítása után a helyi
termékek népszerûsítése mel-
lett lehetõség van alkalman-
ként rendezvényt is tartani,

helyben bemutatni a termékek
készítését.

A projekt célja a helyi élel-
miszerekre és kézmûves ter-
mékekre alapozva olyan új tu-
risztikai termékcsomagok ki-

dolgozása, amelyek egyenként
legalább egy napra nyújtanak
tartalmas szórakozási lehetõsé-
get. A termékcsomagok megis-
mertetése és bemutatása érde-
kében három alkalommal egy-
napos tanulmányút is része a
programnak, a kapcsolatok
erõsítése érdekében erdélyi
tanulmányúton vesznek részt a
magyar érdekeltek. A projektet
bemutató kiadvány mellett a
helyi termékekrõl katalógus, a
közös hagyományokra építõ,
de fejlõdéstörténetében eltérõ
székelyföldi és zalai gasztronó-
miai kínálat megismertetésére
pedig szakácskönyv készül.
Utóbbihoz kapcsolódva egy
kisfilmet is forgatnak, amely a
hagyományos helyi lakodalmas
ételeket mutatja be, ennek
elkészítésével és tálalásával
együtt.

Ferenczi Róbert alpolgármester és Horváth László polgármes-
ter az Alkotóháznál, amit pályázat keretében újítanak fel.

Gazdag programot kínál a
szeptember 20-21.-én váro-
sunkban megrendezésre kerü-
lõ Õszi Fesztivál – tájékoztatta
lapunkat

polgármestere.
– Hagyomány, hogy váro-

sunkban ilyenkor szeptember
közepén – Szent Mihály havá-
ban – kulturális programok
széles kínálata szórakoztatja a
lentieket. Az elmúlt évben ma-
gyar-szlovén-osztrák együttmû-
ködés keretében a 24 város
kulturális zárófesztiválját tar-
tottuk Lentiben, a mostani két-
napos rendezvény – melynek

Horváth László, Len-
ti

Õszi Fesztivál Lentiben
– szeptember 20-21.-én

az Õszi Fesztivál nevet válasz-
tottuk – szinten ennek a há-
rom ország kooperációjának
eredménye. A rendezvény sok-
rétû programkínálata minden

lenti polgár számára – fiatalok-
nak, idõseknek, családosoknak
– egyaránt kellemes idõtöltést,
kikapcsolódást jelent majd –
emelte ki a város vezetõje.

– A rendezvény nyitó prog-
ramja szombaton délelõtt kez-
dõdik, amikor átadjuk a busz-
pályaudvar mellett létrehozott
fedett helyi termelõi piache-
lyet, majd a mûvelõdési ház
mellett helyi és térségi termé-
kek bemutatója lesz kóstolta-
tással együtt. A korábbi hagyo-
mányoknak megfelelõen most
is lesz fõzõverseny és borutca,
népi kézmûves sátor, valamint
népi játszóház gyermekeknek.

Emellett a rendezvénytéren
felállított szabadtéri színpadon
színes kulturális és zenei prog-
ramokat láthatnak. Fellépnek
helyi és térségi mûvészeti cso-
portok, a gyermekek kedven-
ce, az ALMA együttes, továbbá
Best of koncert Buza Sándor-
ral és Rákóczi Ferivel. Szom-
baton különbözõ egészségügyi
szûrõprogramok is lesznek a
mûvelõdési központban, vala-
mint erre az alkalomra egy
speciális szûrõbusz is Lentibe
érkezik, ahol különféle vizsgá-
latokon ellenõrizheti minden-
ki saját egészségi állapotát.
Ezeken kívül változatos sport-
programokon lehet részt ven-
ni, mint kerékpáros piknik er-
dei kisvasúttal, aerobik, spin-
ning és más látványos bemuta-
tókat is megtekinthetnek az
érdeklõdõk. A szombati napot
látványos tûzijáték zárja este –
sorolta az elsõ nap eseményeit
Horváth László így folytatta:

– Vasárnap egy igazán kü-
lönleges rendezvény lesz, ami-
kor szinte minden az ún. „e-
mobilitás” jegyében zajlik. Jár-
mû különlegességeket, elekt-
romos és alternatív meghajtá-
sú közlekedési eszközök spe-
ciális típusait láthatják az ér-
deklõdõk testközelbõl. Elekt-
romos autók, elektromos bi-
ciklik, rollerek, gokartok és

segway bemutatók lesznek a
nagyközönség számára. Ezeket
bárki ingyen kipróbálhatja,
mehet velük egy kört, ahogyan
mondani szokás. Erre a ren-
dezvénytéren kialakított spe-
ciális próbapályákon lesz alka-
lom. Ezen a napom egyedi me-
netrenddel egy elektromos
busz is közlekedik majd a vá-
rosban. Vasárnap sem marad-
nak zenei program nélkül a
lentiek, hiszen délután fellép
majd Wolf Kati, Dobrády Ákos,
a Dupla Kávé együttes, hogy
csak néhány nevet említsek,
illetve a világhírû Tûzvarázs
produkciót is láthatja majd
lenti közönsége. Úgy gondo-
lom, hogy a két nap alatt min-
denki megtalálja majd a szá-
mára megfelelõ kellemes idõ-
töltést. Természetesen a ren-
dezvény programjai ingyene-
sek lesznek – hangsúlyozta a
polgármester.

A kétnapos program fõ
szervezõje idén a

., amely már az el-
múlt évben is aktív szerepet
vállal a 24 város kulturális záró-
fesztivál és a Márton-napi ren-
dezvény szervezésében. A kul-
turális programok szervezõje a

a sport-
programoké pedig

a veze-
tõje, aki komoly sportme-
nedzseri tapasztalatokkal, vala-
mint a
szakmai bizottságának tagja-
ként sportdiplomáciai kapcso-
latokkal is rendelkezik – zárta
tájékoztatóját Horváth László.

Lenti Gyógy-
fürdõ Kft

mûvelõdési központ,
Kiss Ta-

más, Lenti Úszóklub

Magyar Úszószövetség

Horváth László

Wolf Kati is a fellépõk között
lesz.
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Helyszín: Városközpont, rendezvénytér

10.00 órakor HELYI TERMELÕI PIAC

10.00 -18.00 óráig
KÉZMÛVES KIRAKODÓVÁSÁR - NÉPI JÁTSZÓTÉR
HELYI ÍZEK TERMÉKEK PIACA -

ÍZEK UTCÁJA
Helyszín:
EGÉSZSÉGÜGYI SZÛRÉSEK (vércukor, vérnyomás,
koleszterin stb.)
Helyszín:

12.00 FÕZÕVERSENY
13.00 SPORTBEMUTATÓK
14.00 NAGYKANIZSAI FÚVÓSZENEKAR mûsora
14.30 ÕSZI FESZTIVÁL ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJA
15.00 KULTURÁLIS GÁLAMÛSOR

16.30 FÕZÕVERSENY EREDMÉNYHÍRDETÉS
17.00 ALMA EGYÜTTES koncertje
18.00 SPORTBEMUTATÓK
19.00 BEST OF koncert (Buza Sándorral és Rákóczi
Ferivel)
21.00 TÛZIJÁTÉK

9.30 SZAKMAI KONFERENCIA

12.00-tõl BEMUTATÓK, ÜGYESSÉGI VERSENYEK,
JÁTÉKOK

VÁROSNÉZÉS ELEKTROMOS AUTÓBUSSZAL
14.00 GYERMEKPROGRAMOK - manuális foglalko-
zással, játékkal

14.30 KULTURÁLIS SZÓRAKOZTATÓ PROGRAMOK

WOLF KATI
„TÜTTÕ JÁNOS” NÓTAKLUB mûsora
HELIKON TÁNCKLUB mûsora

15.00 ASZFALT RAJZVERSENY
16.30 DUPLA KÁVÉ mûsora
18.00 DOBRÁDY ÁKOS zenés mûsora
19.00 TÛZVARÁZS PRODUKCIÓ

A PROGRAMOK INGYENESEK!

ünnepélyes

átadása a piactéren (az autóbusz állomás mellett)

térségi és helyi

termékek árusítása kóstolókkal

- tájjellegû borokkal, pálinkákkal, ételekkel

Rendezvénytér + fõtér

Mûvelõdési Központ és a Templom térre

beállított speciális szûrõkamion

(elõzetes nevezés alapján)

helyi és térségi

amatõr mûvészeti csoportokkal és szólistákkal

Helyszín: Mûvelõdési Központ

- segway, elektromos gokart, elektromos roller

és kerékpár, bobocar, gokart, mini versenyautó,

elektromos autók, napelemes mobil töltõk, elektromos

kerékpárok, hidrogéncellás autó)

Fellépõk:

Szeptember 20. Szombat

Szeptember 21. Vasárnap

Õszi Fesztivál Lentiben
Szeptember 20 - 21.

A nyolc
intézményében, tíz feladatellá-
tási helyen nyáron elvégezték
a karbantartási munkákat.
Ezek keretében fõleg a korábbi
beázások nyomait kellett el-
tüntetni, elhárítani, de eszkö-
zök, (padok, székek) beszer-
zésére is sor került – mondta
lapunknak tan-
kerületi igazgató a tankerület
tanévnyitó értekezletén.

– Jelenleg 190 pedagógus
végzi az oktatómunkát, 80
technikai dolgozó, pedagógiai

lenti tankerület

Farkas Katalin

Zökkenõmentes tanévkezdés

asszisztens és ügyviteli dolgo-
zó segíti a munkájukat, to-
vábbá 32 közfoglalkoztatott
dolgozik intézményeinkben.
Iskoláinkban minden adott ah-
hoz, hogy biztonságosan és nyu-
godtan induljon a 2014-15-ös
tanév.

– Minden iskolába az adott
menetrend szerint érkeztek
meg az elõrecsomagolt tan-
könyvek, melyeket az elsõ ta-
nítási napon vehettek át a szü-
lõk és a gyermekek. Most még
nem tudni, hogy lesz-e szükség
utószállításra.

– 1560 fõre nõtt a gyer-
meklétszám és nagy örömünk-
re szolgál, hogy a Gönczi Fe-
renc Gimnáziumban újra két
évfolyamot tudtunk elindítani,
sõt nyáron annyi átjelentke-
zést regisztráltunk, hogy a ta-
valy indított egy osztályt is ket-
tébonthattuk, így valamennyi
évfolyamon két osztályban ta-
nulnak a gyerekek a gimná-
ziumban.

– Mi mondható el a tan-
könyvellátásról?

– Hány gyermek tanul a
tankerületben?

dj

Farkas Katalin tankerületi
igazgató tájékoztatta a peda-
gógusokat.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
EGÉSZSÉGHÍD - az egészséges Lentiért

Dr. Zacher Gábor fõorvos, toxikológus is elõadást
tartott.

2014. augusztus
Lenti Város Önkormányzata

A Társadalmi Megújulás Operatív Program kere-
tében kiírt „Egészségre nevelõ és szemléletformáló
életmód programok - lokális színtereken” konst-
rukcióban sikeres pályázatot nyújtott be Lenti Vá-
ros Önkormányzata. Az „EGÉSZSÉGHÍD - Az egész-
séges Lentiért” elnevezésû projekt 2013. szeptem-
ber 01. és 2014. augusztus 31. között valósul meg,
9 958 200 Ft összegû költségvetési fõösszeggel,
100%-os támogatásból.

A projekt célja az egészséget szolgáló egyéni magatar-
tásminták és közösségi értékek elterjedésének ösztönzése, az
egészségfejlesztés színterein megvalósuló közösségi programok
elterjesztése, az életminõség javítása Lentiben.

A célt szem elõtt tartva a programot megvalósító szakemberek
számos, elsõsorban a mozgást elõnyben részesítõ rendezvényt,
csoportos foglalkozást szerveztek, mindezek mellett hangsúlyt
fektettek az egészséges életvitelhez szükséges tudás átadására és
az öngondoskodás képességének, a helyi közösségek és a társas
támogatások erõsítésére.

Az egy éven át tartó program keretében két alkalommal is sor
került egészségnap megszervezésére, alakformáló torna, asztali-
tenisz és floorball csoportfoglalkozások megvalósítása a projekt
egész idõszakában zajlottak heti rendszerességgel városunkban,
valamint két alkalommal került megrendezésre labdarúgó bajnok-
ság, a nyári idõszakban pedig a Lenti Gyógyfürdõ és Strand
területén strandröplabda bajnokság lebonyolítása színezte a
sportfoglalkozások repertoárját. A szemléletformálás, egészséges
életvitel, a lakosság életminõségének javítása érdekében külön-

bözõ elõadássorozatokon, valamint hozzájuk kapcsolódó foglal-
kozásokon vehetett részt a térségi központ lakossága – mint az
autogén és meditációs technikák megismerését célzó programok,
vizelettartási és intim torna foglalkozások, az egészséges
táplálkozást elõtérbe helyezõ rendezvények, illetve elsõsegély
nyújtási tanfolyamok. A széles választékot még tartalmasabbá
tette az egészségmegõrzõ klub, valamint a laikus önsegítõ csoport
mûködése. Elsõsorban a veszélyeztetett korosztályt, a fiatalokat,
fiatal felnõtteket célozta meg a drog- és túlzott alkoholfogyasztás
megelõzését célzó elõadássorozat, amelynek keretében neves
szakemberek kerültek felkérésre. A felnõtté válás viszontagságairól
dr. F. Földi Rita klinikai szakpszichológus, míg a drogfogyasztásról
dr. Zacher Gábor fõorvos, toxikológus tartott elõadást. Szintén a
fiatalokat szólította meg a diszkó balesetekrõl szóló elõadás.

Az egészséges életmódhoz kapcsolódó tevékenységek megva-
lósítását segítették a beszerzett sportszerek és sporteszközök.

A projekt keretében elkészítésre került Lenti város Egész-
ségterve, melynek célja Lenti város lakosai életfeltételeinek,
életminõségének, s ezen keresztül az itt élõ emberek egészségi
állapotának javítása az élet minõségét befolyásoló tényezõk vál-
toztatásán keresztül.

A program zárásaként elmondható, hogy az „EGÉSZSÉGHÍD”
elnevezésû projekt felhívta a figyelmet a témájuk fontosságára,
hozzájárult Lenti lakosságának egészségük iránti felelõsségének,
az öngondoskodás képességének, a helyi közösségek és a társas
támogatások erõsítéséhez, az egészséges életvitelhez szükséges
tudás és készségek elsajátításához, a lakosság életminõségének
javításához.

„Fut a Lenti" elnevezéssel sikeres tömegsport ren-
dezvényre került sor a Kerka-parti városban.
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TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0047
Öngyógyító Lenti Kistérség

Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet
székhely címe: 8960 Lenti, Kossuth út 10.

Tel./Fax: 06/92/351-485

e-mail: lenti_efi_kisterseg@zalaszam.hu

honlap: www.lentirendelo.hu/efi

Receptoldal egészséges ételekrõl

Krémleves sütõtökkel és
kókusztejjel

Rendkívül ízletes krémle-
ves, amely különösen az õszi-
téli hónapok nagy favoritja.
Nemcsak finom, de egészséges
is: jelentõs mennyiségben tar-
talmaz A-vitamint!

Elkészítési idõ: 30 perc,
adagok száma: 4

1 közepes
méretû sütõtök, hámozva és
kb. 1 centis darabokra vágva
(kb. 40 dkg), 1 nagy hagyma,
felaprítva, 3 közepes gerezd
fokhagyma, felaprítva, 1 evõka-
nál apróra vágott friss gyöm-
bér, 1 teáskanál kurkuma, 1
teáskanál currypor, 1 evõkanál
+ 6,5 dl csirke- vagy zöldség-
alaplé, 180 ml kókusztej (bio-
és ázsiai boltokban kapható), 2
evõkanál apróra vágott friss
korianderzöld, só és fehér
bors ízlés szerint.

Szeleteljük fel a
vöröshagymát és a fokhagy-
mát, és hagyjuk állni 5-10 per-
cig, így fokozhatjuk a fokhagy-
ma egészségvédõ hatását.

Hámozzuk meg és vágjuk
fel a sütõtököt.

Tegyünk két evõkanál alap-
levet egy közepes fõzõedény-
be. Tegyük bele a vöröshagy-
mát, majd kis/közepes lángon
dinszteljük körülbelül 5 per-
cig, gyakran kevergetve.

Hozzávalók:

Elkészítés:

Adjuk hozzá a fokhagymát
és a gyömbért, majd dinsztel-
jük tovább még egy percig.
Adjuk hozzá a kurkumát és a
curryt, és alaposan keverjük
össze a hagymával és gyöm-
bérrel.

Adjuk hozzá a sütõtököt és
az alaplevet, majd ismét ke-
verjük meg jól.

Emeljük a hõfokot magas-
ra. Amikor a leves forrni
kezd, vegyük vissza a lángot
kis/közepes értékre, és fedõ
nélkül fõzzük a levest, amíg a
sütõtök meg nem puhul (kö-
rülbelül 10 perc).

Adjuk hozzá a kókusztejet,
majd öntsük a levest adagon-
ként egy turmixgépbe (ügyel-
jünk arra, hogy ha a turmix-
gépet túlságosan teletöltjük, a
forró leves kiömölhet). Tur-
mixoljuk össze a levest jó ala-
posan. Ha túl sûrû, hígíthatjuk
egy pici kókusztejjel vagy for-
ró alaplével.

Öntsük vissza a fõzõedény-
be, fûszerezzük tetszés szerint
sóval és fehér borssal. Mele-
gítsük újra, majd adjuk hozzá a
koriander zöldet.

Tápanyagprofil (1 adag,
155,11 kalória)

A csirke alacsony zsírtartal-
mának és magas fehérjetartal-

Sült csirke olivás mártással

mának köszönhetõen kiválóan
illeszkedik az egészséges ét-
rendünkbe. Ráadásul, az alábbi
grillezési megoldásnak köszön-
hetõen a csirke a sütés végén
is puha és zamatos marad.

Elkészítési idõ: 20 perc,
adagok száma: 2

: 2 db csirke-
mell filé, 2 teáskanál friss cit-
romlé, tengeri só és bors ízlés
szerint.

Öntet: 2 gerezd fokhagy-
ma, apróra vágva, 2 teáskanál
friss citromlé, tengeri só és
bors ízlés szerint, extra szûz
olívaolaj, tetszés szerint.

Tipp: az öntethez tetszés
szerint friss rozmaringot, zsá-
lyát vagy dijoni mustárt is ad-
hatunk.

Melegítsünk elõ
a sütõben kb. 150 fokon egy
rozsdamentes acél vagy öntött-
vas serpenyõt/sütõtálat (ügyel-
jünk arra, hogy a fogantyú is
rozsdamentes acél legyen)
körülbelül 10 percig. A ser-
penyõ kb. 15 cm-re legyen a
hõforrástól. Fontos, hogy az
elõmelegítés végére a serpe-
nyõ tûzforró legyen.

Amíg a serpenyõ meleg-
szik, készítsük elõ a csirke-
mellet, öntsük rá a citromlét,
majd szórjuk meg sóval és
borssal.

Amikor a serpenyõ felfor-
rósodott, óvatosan vegyük ki a

Hozzávalók

Elkészítés:

sütõbõl, tegyük bele a bepá-
colt húst, majd toljuk vissza a
sütõbe. A sütõmódot állítsuk
grillezõ üzemmódra, a hõérték
maradjon 150 fok. Ügyeljünk
arra, hogy a csirke hamar meg
fog sülni (kb. 7 perc), mivel az
elõre felforrósított serpenyõ-
nek köszönhetõen mindkét ol-
dalon a saját levében, egyszer-
re sül át (ezért megfordítani
sem szükséges). Honnan tud-
juk, hogy mikor készült el a
csirke? Óvatosan szúrjuk meg
egy villával, a húsnak szaftos-
nak és puhának kell lennie.

Egy kis tálkában keverjük
össze az öntet hozzávalóit,
majd öntsük rá a kész csirkére.
Köretnek barna rizst ajánlunk.

Tápanyagprofil (1 adag,
204,27 kalória

Ha az eddigi megjelent re-
ceptek közül valaki kipróbálta
bármelyik ajánlatunkat, akkor
nagyon szívesen fogadjuk a
hozzászólásokat, esetleg fotó-
kat e-mailben a:

levelezé-
si címünkre.

A fotókat a késõbbiekben
a honlapunkon: www.lentren
delo.hu/efi oldalon és az
egészségfejlesztési iroda face-
book oldalán közzétesszük.

Jó étvágyat kíván a

valamennyi munkatársa.

lenti_efi_kis
terseg@zalaszam.hu

dr. Hetés
Ferenc Szakorvosi Rendelõin-
tézet Egészségfejlesztési Iroda



A 2014. év a változások éve
a magyar politikai életben. Jól-
lehet, a választások eredménye
hasonlóan alakult, mint négy
évvel ezelõtt, a kormány újra-
alakulása számos újdonságot is
hozott magával. A miniszterek
és államtitkárok kinevezése
után döntöttek a kormánymeg-
bízottak személyérõl is. Töb-
bek között Zala
megyei kormánymegbízott is-
mét abban a megtiszteltetés-
ben részesült, hogy folytathat-
ja a négy évvel ezelõtt meg-
kezdett munkáját. A kormány-
megbízottal beszélgettünk mun-
kájáról, az elmúlt négy évrõl,
és természetesen a jövõrõl.

– Másodszori kinevezésem
igazi megtiszteltetés számom-
ra. Felemelõ érzés, hogy meg-
kaptam a bizalmat Orbán Vik-
tor miniszterelnöktõl és újra
hívott ahhoz a közös munká-
hoz, ami a következõ négy év-
ben várható. Arra számítok,
hogy sok feladatot kapunk,
mellyel újra bizonyítani szeret-
nénk, hogy a Zala Megyei Kor-
mányhivatal hozzá tud járulni
az ország gazdasági verseny-
képességéhez is.

– Az vonzott igazán, hogy
ez egy nagyon összetett mun-
ka, hiszen a jogszabályok által
meghatározott alapfeladatai-
mon túl számos további elvá-
rásnak kell megfelelnem, kü-
lönösen most, hogy a minisz-

Rigó Csaba,

– 2014. július 7-én, a Ma-
gyar Közlönyben olvashattuk
elõször, hogy újra kormány-
megbízotti teendõk elé néz.
Milyen érzésekkel fogadta új-
raválasztása hírét?

– Mi az, ami valóban ér-
dekessé és különlegessé teszi
ezt a munkakört az Ön szá-
mára, mi a valódi oka annak,
hogy vállalta ezt a felelõs-
ségteljes pozíciót 4 évvel ez-
elõtt?

„A közszolga van az állampolgárért, nem fordítva”
Interjú Rigó Csabával, Zala megye kormánymegbízottjával

terelnökséghez kerültünk. Ez a
hivatás megkívánja, hogy légy
profi szakember; ösztönzõ, de
szigorú vezetõ; de ami igazán
elengedhetetlen: embernek is
kell maradni ebben a szolgálat-
ban. Számomra nem okozott
nehézséget az elmúlt négy év,
örömmel végeztem a mun-
kám. Minden reggel úgy kel-
tem fel, hogy mit tudok tenni a
helyi közösségért az állam-
igazgatás területén. Úgy látom,
az emberek, a munkatársak ér-
tékelték a törekvésem. Másnak
is azt kívánom, hogy olyan
munkahelye legyen, ahol meg-
találja a számítását.

– Mindig vannak nem várt
helyzetek. Legyen ez a rendkí-
vüli idõjárás okozta vészhely-
zet, hóhelyzet, árvíz, ezek va-
lóban nehézségek voltak. Azon-
ban az is komoly döntések elé
állított, amikor az ország költ-
ségvetési fenntarthatósága ér-
dekében egy optimálisabb lét-
számú államigazgatás létreho-
zásáról határozott a kormány.
Nyilvánvalóan ez érintette a mi
területünket is, ami konkrét
létszámleépítésekkel járt. Ezt
is vezetõként kellett kezelnem,
ugyanakkor a lehetõ leghumá-
nusabb módon, tehát elsõként
az üres státuszokat szüntettem
meg. Azonban az, hogy az adó-
fizetõk elvárják, hogy költség-
hatékonyabb államigazgatás jöj-
jön létre, az teljesen érthetõ
kívánalom részükrõl.

– A legfõbb feladatunk,
hogy a megkezdett államigaz-
gatási átalakítást úgy folytas-
suk, hogy hozzájáruljunk az

– Az éremnek mindig két
oldala van. Milyen nehézsé-
gekkel, negatív hatásokkal
kellett megküzdenie?

– Melyek lesznek a kor-
mánymegbízottak legfonto-
sabb feladatai az új kormány-
zati ciklusban?

ország gazdasági versenyké-
pességéhez. Ez pedig csak úgy
valósulhat meg, ha még haté-
konyabb államigazgatási szol-
gáltatásokat nyújtunk az állam-
polgároknak. Ez egy sok össze-
tevõs feladat, melybe beletar-
tozik a járási rendszer további
erõsítése, ezen belül a telepü-
lési ügysegédi hálózat további
fejlesztése, a kormányablak-
rendszer korszerûsítése. De
idesorolom a jó partneri vi-
szony ápolását a települési ön-
kormányzatokkal, mert a tör-
vényességi felügyelet mellett
fontos a velük való tényleges
együttmûködés is. Ezt szolgálja
az a döntés, hogy immár a já-
rási hivatal vezetõinek is részt
kell venniük a testületi ülése-
ken és ott is felajánlani a segít-
ségüket a helyi közösségek-
nek. Emellett még több kreatív
ötletet várok el a közös mun-
kában. Jó kezdeményezésnek
tartom, hogy a zalaistvándi víz-
folyásról letermelt 250 m tûzi-
fát a közfoglalkoztatási prog-
ram keretében feldolgozzuk,
ezt követõen pedig 250 rászo-
ruló családnak juttatjuk el.

– A Jó Állam kialakítása a
Magyary Program része, mely-
nek elsõ szakasza lezárult. Az
államigazgatás különbözõ szint-
jein változások várhatóak, és
ahol szükséges, ott logikus
korrekciók is lesznek. Azt fog-
juk tenni, amit az állampolgári
igények megkövetelnek. Tehát
csak akkor hozunk létre újabb
kormányablakokat, ha arra va-
lóban igény van, és az ügyfél-
forgalom is megkívánja. Tekin-
tettel Zala speciális birtokszer-
kezetére, emellett aprófalvas
jellegére, közel 290 ezer lakos-
sal rendelkezõ megyénkben
258 település található. Zalá-
ban ezért kiemelten fontos az
ügysegédi rendszer fejlesztési
folyamata – a helyi lakossági
visszajelzéseket figyelembe vé-
ve. Már a megye 80 %-án jelen
vannak ügysegédeink, hiszen
elsõdleges célunk az, hogy
olyan kistelepülésekre is eljus-
son az ügyintézõ, ahol eddig
nem volt állandó ügyfélfoga-

3

– Az elmúlt négy évben
rengeteget hallhattunk a „jó
állam” koncepció megvalósí-
tásáról is. Arról, hogy a mo-
dern, ügyfélközpontú alapel-
veikkel teljesen úttörõ gyakor-
latot indítottak el az elõzõ
ciklusban az államigazgatás-
ban, utalok itt például a já-
rási hivatalok, járási kor-
mányablakok megnyitására,
de idetartozik a települési
ügysegédi hálózat kialakítása
is. Hol tart ez a folyamat és
várható-e további szervezeti,
hatásköri átalakítás a Zala
Megyei Kormányhivatalban?

dás, hogy ne az ügyfél, hanem
inkább az ügyirat utazzon. A
járási rendszer kialakulása pe-
dig lehetõvé tette az állam-
polgárok számára, hogy köze-
lebb kerüljenek az államigaz-
gatáshoz. Felismertük, hogy
sokan csak ebédidõben sietve,
vagy munkaidõ után tudják
intézni ügyeiket. Ezért beve-
zettük a hosszabbított nyitva
tartást 08:00-tól 20:00-ig, mely
természetesen továbbra is meg-
marad. De az államigazgatás
törekvéseit bizonyítja az is,
hogy az ügyintézés idõtartama
30 napról 21-re csökkent, ezt
már törvény írja elõ. Az egyab-
lakos ügyintézési rendszerben
jelenleg 260 ügyet lehet in-
tézni, ez tízszeresére fog nõni
a jövõben. A tervek szerint 50
üggyel bõvül majd az elekt-
ronikusan intézhetõ ügyek
száma is. A közfoglalkoztatási
programok hatékony kivitele-
zése ugyancsak fontos alappil-
lérévé vált munkánknak. Ko-
moly szándékunk, hogy min-
den olyan ember, aki nem talál
munkát hosszú ideje, visszave-
zetõdjön a munka világába és
tisztességes bért kapjon a tisz-
tességes munkájáért. És úgy
tûnik, jól haladunk az úton,
hiszen a legfrissebb adataink
szerint az ötezret is elérheti a
közfoglalkoztatottak száma Za-
la megyében. Jelenleg két ágon
mûködtetjük ezt a folyamatot.
Egyrészt augusztus elsejétõl
további kistérségi Start munka-
programok indultak, melyek
lényege, hogy olyan fiatal, kez-
dõ munkavállalók is lehetõség-
hez jussanak, akik eddig nem
tudtak elhelyezkedni. Másrészt
folytatódik a hosszabb idõtar-
tamú, hagyományos közfoglal-
koztatás is.

– A kormány Zalában 412
millió forintot biztosít a Start
munkaprogramra, ezzel 61 te-
lepülésen 679 ember jut mun-
kához. A hagyományos 6-8 órás
közfoglalkoztatási programba
pedig plusz 1 255 dolgozót
vonnak be. Zala megyében
igény van a jó munkaerõre,
fiatalokra és idõsebbekre egy-
aránt. Ezt bizonyítja például az
is, hogy a közfoglalkoztatási
program a kormányhivatal
falain belül is megvalósult. Je-
lenleg is 20 fõt alkalmazunk e
program keretein belül olyan
munkakörökben, mint munka-
vezetõ, segédmunkás és ügy-
viteli munkatárs. Többségük
gimnáziumi és szakközépisko-
lai végzettséggel rendelkezik, a
legfiatalabbak életkora 20 és
30 év között mozog átlagosan,
az idõsebbek 50 és 55 év kö-
zöttiek. Az eddig lezárult köz-
foglalkoztatási programjainkon

– Mit jelent ez számokban?

Rigó Csaba újabb ciklusra kapott bizalmat Orbán Viktortól.
Zala megye kormánymegbízottja átveszi a kinevezést a
miniszterelnöktõl.
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60 fõ kapott lehetõséget 2014
áprilisáig hivatalunkban.

– Minden területét lehet és
érdemes is fejleszteni. Még in-
kább törekednünk kell a pon-
tosságra, gyorsaságra, továbbá
az ügyintézés egyszerûbb le-
bonyolítására, hiszen még min-
dig rendkívül bürokratikus a
rendszer. Fel kell számolnunk
a párhuzamosságokat. A leg-
ésszerûbb az lenne, ha az ál-
lampolgárok személyes adatait
egy központi rendszerben tá-
rolnák annak érdekében, hogy
ne kelljen mindenhol megad-
niuk az adataikat. És ami a
legfontosabb: empatikus ügy-
intézés az állampolgárokkal,
hiszen munkánk alapja, hogy a
közszolga van az állampol-
gárért, és nem fordítva. Az
állampolgárnak mindig igaza

– Ön szerint mi az, ami-
ben fejlõdnie kell a magyar
államigazgatásnak?

van. Ha ez alapján dolgozunk,
nem hibázhatunk.

– Szeretném kihasználni
azt, hogy a kormányhivatali
rendszer a miniszterelnökség-
hez került, melyet örömmel fo-
gadtam. Ebbõl adódóan szá-
mos új kihívás elé nézünk. Cél-
jaim között szerepel az, hogy
hozzájáruljak a zalai települé-
sek fejlõdéséhez, nem pusztán
az üzemeltetésükhöz. Továbbá
szándékomban áll országgyû-
lési képviselõinket is segíteni
abban, hogy sikerrel lobbizza-
nak a Zala megyei célokért. A
települési vezetõknek pedig
hathatós segítséget nyújtani a
munkahelyek bõvítéséhez.

– Feltételezem, hogy izga-
tottan tekint az elkövetkezen-
dõ idõszakra. Milyen szemé-
lyes célkitûzései vannak a jö-
võre nézve, mi az, amit meg
szeretne valósítani Zala me-
gyében?

Egy korábbi sajtótájékoztatón Rigó Csaba kiemelte a Zalabér-
ben folyó közmunka eredményességét, hatékonyságát.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Zalabaksa Községi Sportegyesület új arculattal,
az egészség jegyében újszerû programokkal színe-
sítette a lakosság mindennapjait az Európai Unió által
elnyert pénzösszegbõl.

A sportegyesület a helyi lakosság egészségügyi állapota iránti
elkötelezettségével összhangban, a pályázat adta lehetõséggel élve,
egy összetett programsorozattal szemléletformáló tevékenységet
valósított meg. A szervezet a törvényben szabályozott kereteivel és
önként vállalt feladataival sokat tett a helyi életminõség javítása, a
társadalmi élet fellendítése érdekében.

A programok során népszerûsítették az egészséges táplálkozást,
a rendszeres testmozgást, amely segítette a célként megfogalmazott
testi-lelki harmónia megteremtését is. A pályázat felölelte a stressz-
kezelést, a stresszlevezetés módszereit, a dohányzásról való leszo-
kást, a bajnokságokon való részvétel által a játék örömét, a kihí-
vásban rejlõ pozitívumok értékét.

Ezen alkotóelemekre építve egészségügyi állapotfelmérések,
egészségnapok, táborok valósultak meg, melyben a helyi lakosok
aktívan részt vettek. Az állapotfelmérések résztvevõi között a
sportegyesület tagjai, vezetõsége volt a megszólított célcsoport, ahol
szinte kivétel nélkül mindenki egészségesnek bizonyult. A projekt
megvalósítási idõszaka alatt sor került versenyekre is, ahol a részt-
vevõk próbára tehették csocsó, illetve asztalitenisz tudásukat is,
valamint egy újabb közösség tagjaivá válhattak, ugyanis a pályázat
keretében megvalósított versenyek a faluban többször is megren-
dezésre kerültek. A projekt megvalósítási idõszaka alatt rendszeres
sportfoglalkozásra is lehetõség nyílt: a fiúk saját erõnlétükre kon-
centrálva tartottak edzéseket, míg a lányok capoeira aerobikoztak,
erõnléti edzéseket tartottak, amely programok a fenntartási idõszak-
ban is mûködnek.

A programok egyrészt az egyéni egészségmagatartás kialakítá-
sára, fejlesztésére irányultak, de szerepet játszottak emellett a helyi
közösségfejlesztésben is (tábor, verseny, sportfoglalkozás).

A projekt ezen egy év alatt színes, változatos programokkal várta
a helyi lakosokat, kicsit felrázva õket, kiszakítani vágyva a minden-
napok szürkeségébõl. A visszajelzések azt mutatják, hogy a lakosok
érdeklõdve, pozitívan értékelték a megvalósítási idõszak alatt lezajló
programokat, és a továbbiakban is igényt tartanak efféle ren-
dezvényekre.

2014. | 08. | 27.

Zalabaksa
Községi Sportegyesület

EGÉSZSÉGRE NEVELÕ ÉS SZEMLÉLETFORMÁLÓ ÉLETMÓDPROGRAMOK
ZALABAKSÁN - TÁMOP 6.1.2. - 11/1 - 2012 - 1539
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Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállítás
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BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület az
alábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon

Targoncavezetõ, Emelõgép kezelõ,

Földmunkagép kezelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Fakitermelõ, Kisteljesítményû kazán fûtõ.

Jelentkezés és regisztráció: TIT Egyesület, Zalaegerszeg Dísz tér 7.
Tel./Fax: 92/510-159, Mobil: 30/588-1069, 30/477 6070,

E-mail: titzala@t-online.hu , Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartási szám: 20-0212-05, Akkreditációs lajstromszám: AL-0047,

MSZ EN ISO 9001:2001

Közös alkotás, innovatív
termékek Erdély és Lenti kéz-
mûveseinek együttmûködésé-
vel tartalommal, a „Civilkurá-
zsi” Lenti Civilszervezeteiért
és Sportjáért Közalapítvány
„Hagyomány és innováció” - A
helyi termékekre építõ turiz-
musfejlesztés Zalában és Er-
délyben címû Leader nemzet-
közi együttmûködés kereté-
ben támogatott programjá-
hoz kapcsolódóan jött létre
alkotómûhely és bentlakásos
tábor a lenti Hagyományok
Házában.

– Pályázatunk legfontosabb
eleme az erdélyi kézmûves
vendégeink hagyományainak
megismerése és a tapasztalat-
csere mellett a jól ismert Pro
Arte Ház felújítása, amely Len-

Hagyományátadó alkotómûhely

ti szélén áll és talán az egyet-
len régi patinás épületünk.
Úgy gondoljuk, ez az épület a
továbbiakban is a közösségi
életet fogja szolgálni és már a
kivitelezés, a közmûvek kiépí-

tése szakaszában állnak a mun-
kálatok – hangzott el

polgármester tájékozta-
tójában.

Az alkotótábor megnyitó-
ján köszöntötték a szervezõk
az

ér-
kezett vendégeket és a helyi
kézmûveseket.

érkezett és nagy vá-
rakozással tekintett a nemzet-
közi alkotótábor elé.

– Nagy izgalommal várjuk
ezt a tapasztalatcserét, mennyi
újat tudunk mutatni és kapni a
táborban. Még csak tegnap ér-
keztünk, de már most is na-
gyon jól érezzük magunkat, és
biztos bánni fogjuk, amikor
haza kell utaznunk. Reméljük,

Horváth
László

Erdélybõl (Kisküküllõ vi-
déke, Kelementelke, Kibéd)

Jakab Erzsébet Erdõszent-
györgyrõl

hogy azok a kézmûves mun-
kák, amelyeket hoztunk, jól be-
mutatják az erdélyi hagyomá-
nyokat, felvillantva a magyar-
ságunkat, istenhitünket.

dj

Balról Kovács Tünde projektvezetõ és Horváth László.

Lukács Tibor Páka, polgár-
mestere arról tájékoztatta la-
punkat, hogy az önkormányzat
2013. évben „Hasznosítsuk
együtt a zöldhulladékot. Kom-
posztálás Pákán” címmel meg-
hirdetett KEOP pályázaton
sikeresen szerepelt.

– A 280 db komposztáló lá-
dát az önkormányzat ingyene-
sen bocsátja majd a lakosság
részére, igény alapján – mond-
ta Lukács Tibor (képünkön). –

Komposztálás Pákán

A ládák szállítása folyamat-
ban van, összeszerelés után
hamarosan kiosztásra kerül.
Bízunk abban, hogy ezzel a
természetbarát és hasznos
zöldhulladék felhasználási le-
hetõséggel hozzájárulunk a
lakosság komfortérzetének
növeléséhez és megkönnyít-
jük a kiskertek gazdáinak
földterületük tápanyagután-
pótlását.

-d-

A

szervezésében ötö-
dik alkalommal került sor a

. Idén
a szervezõk tanösvény átadásá-
val színesítették programjukat.

egyesületi elnö-
köt kérdeztük.

– A természet ismerete és
az õsök elõtti tiszteletadás mezs-
gyéjén zajlik mai programunk.
Most nyomvonalunkon már
mint „tanösvényen” megyünk
végig, amely mintegy 3-3,5 km
hosszúságú túra lesz. Az öt
állomáshelybõl az elsõ a falu
közepén elhelyezett emlékkõ,
amely az õstelepülésnek, Szent
Andrásnak állít emléket. A má-
sodik a Zobák-patak partján
van, a vizes élõhely növény- és
állatvilágát foglalja össze, a kö-
vetkezõ az erdõszél fás növé-
nyeit, állatait mutatja be, majd
a Szent András Kereszt követke-

Zalabaksai Hagyomány-
ápoló, Kertbarát és Kulturális
Egyesület

Szentandrás Emléktúrára

Berkes József

Szentandrás emléktúra

zik, amely a valamikori temp-
lomdombon lett felállítva, vé-
gül a várdombot érintjük,
amely a mocsaras területbõl
emelkedik ki és itt fogunk pik-
nikezni is.

A program a zalabaksai
sportpályán lévõ emlékkõtõl
indult, itt polgár-
mester köszöntötte a résztve-
võket, köztük a testvértele-
pülés (Szlovénia) képvi-
selõit, majd a tanösvényt

, a Balatonfelvidéki
Nemzeti Park természetvédel-
mi õre mutatta be. A túra ve-
zetõje természet-
védelmi túravezetõ, az egye-
sület vezetõségi tagja volt, a
keresztnél tartott megemléke-
zésen

pedagógus és tanítványai,
egyesületi tag

és erdész mû-
ködött közre.

(

Horváth Ottó

Kapca
Lel-

kes András

Sohár László

Gerencsérné Fodor Már-
ta
Pácsonyi Imre

Kósa Gyula

d)

Balról Lelkes András, mellette Horváth Ottó.
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A köznyelvben nevezett 2014.
évi XXXVIII. törvényt az Országgyûlés 2014. július 4-i
ülésnapján fogadta el, melynek fõbb rendelkezései 2014.
július 26-án léptek hatályba.

A törvény hatálya alá tartoznak mindazon deviza vagy
forint alapú fogyasztói kölcsönszerzõdések, melyek tartal-
mazzák:

–

.
A devizamentõ törvény kimondja, hogy a

napja között kötött, fenti két krité-
riumoknak megfelelõ szerzõdésen (hitel-, kölcsönszerzõdés,
pénzügyi lízingszerzõdés) alapuló követelések behajtása a
munkabérbõl nem jogszerû. A munkáltató azonban köz-
vetlenül nem állíthatja le a letiltás teljesítését, mert ez minden
esetben a végrehajtó feladata.

Ennek fényében

kormánymegbízott,
Zala Megyei Kormányhivatal

devizamentõ törvénynek

vagy

Rigó Csaba

az árfolyamrés, azaz eltérõ vételi és eladási ár-
folyamok alkalmazását

– az egyoldalú szerzõdésmódosítás lehetõségét
2004. május 1.

és 2014. július 26.

tájékoztatunk minden érintett mun-
kavállalót, hogy amennyiben szerzõdésük megfelel
bármely fent kiemelt két kritériumnak, és a mun-
káltató a letiltást foganatosítja, akkor
végrehajtási kifogással élhetnek!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a végrehajtási ki-
fogást az illetékes bíróságnak címezve, de a végrehajtó
útján nyújtsák be a lehetõ legrövidebb idõn belül, hogy
a letiltás leállítása minél elõbb megvalósulhasson!

haladéktalanul

FELHÍVÁS!

Emberek, tárgyak, termé-
szeti formák képei láthatók a
mûvelõdési központban au-
gusztus elsején megnyílt kiál-

Apa és fia tárlata
lításon. A fotós csa-
lád tagjai, és
fia, hoz-
ta el mûveit Lentibe.

csesztregi

Kopecskó János

ifjabb Kopecskó János

A megnyitón
lenti fotós méltatta a fény-

képészek munkásságát, mutat-
ta be a képeket, melyek sajátos
látásmódról szólnak. A képi lát-
nivaló eligazodásában az abla-
kok segítenek, amelyek két vi-
lág határán állnak, sajátos alagu-
tat képeznek a külsõ és belsõ
világ, vagy a környezet között.

A bemutatást megelõzõen
polgármester

köszöntötte a fotósokat és a
vendégeket, majd felelevení-

Kovács Zol-

tán

Horváth László

tette a fényképészet történetét
és fejlõdését.

Apa és fia munkáin is
visszaköszön az idõ, a filmes és
a digitális világ. Mindketten
már iskolás korukban megis-
merkedtek a fényképészettel,
fotózással, más-más módon,
majd apa és fia ugyanazt a hi-
vatást választotta.

Munkáikat több helyen,
Veszprémben és Budapesten,
valamint külföldön is kiállí-
tották már.

Horváth László polgármester köszönti Kopecskó Jánost és fiát.

A
és város-

részi önkormányzata szervezé-
sében szentelték meg a közel-
múltban az imaház elõtti új ke-
resztet. telepü-
lésrészi képviselõ elmondta,
hogy a városrész régi álma va-
lósult meg az új kereszt felál-
lításával, hiszen a korábbi közel
száz éves keresztet már igen-
csak kikezdte az idõ vasfoga.

– Németh Csaba atya kez-
deményezéséhez csatlakozva
vállalta fel helyi önkormány-
zatunk a kereszt megújításá-
nak ügyét, amelyhez a lentiká-
polnai hívõk adakozása, a me-
gyegyûlés pályázata, a lenti tes-
tület városrészi keretbõl tör-
ténõ támogatása és nem utolsó
sorban Molnár Attila kivitelezõ
önzetlen támogatása volt szük-
séges, melyet ezúton is köszö-
nünk – tette hozzá a képviselõ.

– Félmillió forint volt a
bekerülési költség, melyet az
elõbb részletezett támogatá-
sokból oldottunk meg.

– Én is itt voltam elsõáldo-
zó, itt játszottunk, gyújtottunk
gyertyát a kereszt tövében, az
iskola mellett, itt voltak a hit-

lenti Szent Mihály Plé-

bánia Lentikápolna

Vatali Ferenc

– Milyen anyagiértéket kép-

visel a kereszt?

– Milyen közösségformáló

ereje van a keresztállításnak?

tanórák, elmondhatom, ez a
kereszt egyfajta szimbóluma a
városrésznek. A közösség régi
vágya volt megújítása, igazi
összefogásból sikerült a meg-
valósítás, jólesõ érzés képvise-
lõnek lenni olyankor, amikor
egy közös akaratot lehet tá-
mogatni. Egyébként a helyi
közösségrõl elmondható, hogy
a vallás, de a kultúra, sport te-
rületén is összefog a külön-
bözõ rendezvények megtartá-
sánál, legyen az családi nap, az
idõsek köszöntése, vagy egyéb
alkalom.

Az új kereszt megszentelé-
sének ünnepségén közremû-
ködött kano-
nok, plébános,

káplán, vala-
mint ünnepi beszédet mon-
dott polgár-
mester.

Horváth Lajos

Köbli Tamás

Németh Csaba

Horváth László

dj

Új kereszt Lentikápolnán

A városrész régi álma valósult meg.

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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A fogyasztóvédelem ki-
emelkedõ fontossággal bír az

, a fogyasz-
tók jogainak és jólétének elõ-
segítése az Európai Unió
egyik alapértéke. Az Európai
Unió nagy gondot fordít a fo-
gyasztók egészségének és biz-
tonságának védelmére, védi a
fogyasztók tájékoztatáshoz és
oktatáshoz való jogát, vala-
mint támogatja érdekvédelmi
tevékenységüket.

2014. június 13-tól lépett
életbe az új fogyasztóvédelmi
uniós irányelv, melyet minden
uniós tagállam köteles volt
beilleszteni saját jogalkotásá-
ba. Az irányelv jelentõs válto-
zást hozott a fogyasztóvéde-
lem területén, több ponton
egyértelmûsíti a korábbi sza-
bályozást és számos újítást is
bevezet.

Európai Unióban

Mik a legfontosabb vál-
tozások?

• A leglényegesebb válto-
zás: az indokolás nélküli

hosszabbították
meg. Az elállási jogról való tá-
jékoztatás elmulasztása esetén
az elállási határidõ tizenkét
hónappal hosszabbodik meg.

• A visszafizetési határidõ
is csökken: az eladók részére a
vételár visszafizetésére eddig
rendelkezésre álló 30 napos
határidõ 14 napra csökken.
Ha a kereskedõ a fogyasztóval
akarja megfizettetni az áruk
visszaküldésének költségét, ar-
ról elõzetesen egyértelmûen
tájékoztatnia kell a fogyasz-
tókat, egyéb esetben neki kell
állnia az ilyen költségeket.

• Egységes elállási nyilat-
kozat minta kerül bevezetés-
re, a formanyomtatvány hasz-
nálata megkönnyíti és meg-
gyorsítja az EU bármely ré-
szén kötött szerzõdéstõl való
elállást. Amennyiben a fo-
gyasztó meggondolta magát
és el kíván állni a távérté-
kesítés útján vagy az ottho-
nában kötött szerzõdéstõl,

el-
állási jogot, vagyis azt, ha a
fogyasztó a vásárlást követõen
meggondolja magát, a jelen-
legi nyolc munkanapról tizen-
négy napra

rendelkezésére áll majd ez a
formanyomtatvány.

• Az árak átláthatóbbá vál-
nak: a kereskedõknek fel kell
tüntetniük a termék vagy szol-
gáltatás teljes költségét és
minden egyéb díjat, részlete-
sen meg kell jelölniük többek
között a fizetési, szállítási,
teljesítési feltételeket, azaz
semmilyen rejtett költség, já-
rulék nem rakódhat a feltün-
tetett árra.

• A digitális termékek ese-
tében egyértelmûvé kell tenni
a digitális tartalomra vonat-
kozó információkat, ideértve
annak hardver- és szoftver-
kompatibilitását, az esetleges
mûszaki védelmi intézkedé-
sek alkalmazását, például a fo-
gyasztó másolásra vonatkozó
jogainak korlátozását.

• Amennyiben a telefonos
ügyintézés biztosított, a hívásért
emelt díj nem számolható fel.

• Az internetes vásárlás al-
kalmával tilos elõre kipipált
négyzeteket alkalmazni. Pél-
dául a vevõnek a megrendelés
elküldése elõtt további vásár-

lási opciókat kínálhattak fel,
az ilyen kiegészítõ szolgál-
tatások sokszor úgynevezett
elõre kipipált négyzetek for-
májában jelentek meg, a ki-
jelölést a fogyasztónak kellett
megszüntetnie. Az új irányelv-
nek köszönhetõen az unió
egész területén tilos elõre ki-
pipált négyzeteket használni.

• Ha jogszerûtlenül járnak
el a fogyasztókkal szemben,
fordulhatnak a Békéltetõ Tes-
tülethez, amely fogyasztó és a
szolgáltató között fennálló vi-
tás kérdéseket próbálja bíró-
ságon kívül megoldani, elsõ-
sorban egyezséget létrehozva
a két fél között.

Ha kérdése merülne fel,
vagy bõvebb tájékoztatásra
van szüksége az Európai Unió-
val kapcsolatosan, forduljon a
Europe Direct Tájékoztató Köz-
pont Zala megyei irodájá-
hoz; személyesen a Zala Me-
gyei Kereskedelmi és Iparka-
marában, vagy telefonon a
92/550-546-os telefonszámon,
illetve e-mailben a zala@
europedirect.hu címen.

Változnak az európai fogyasztók jogai

Több éves múltra vissza-
tekintõ, hagyományteremtõ,
hagyományõrzõ szándékkal el-
indított rendezvény az immár
VIII. alkalommal megrende-
zett

– Az idei évben a „Fókusz-
ban a múltunk” címmel Leader

Reszneki Parasztolimpia.

VIII. Parasztolimpia Reszneken

közösségi célú fejlesztések tá-
mogatása célterületre benyúj-
tott és támogatásban részesí-
tett rendezvénysorozat egyik
elemeként sikerült pályázati
pénzbõl megvalósítani a ren-
dezvényt – mondja el a rende-
zés körülményeirõl Csiszárné

Fliszár Eszter

Antal Tamás

Gyõri Kex

Alsólakosból

pályázati ügyin-
tézõ és szervezõ. – Fontos
megemlíteni, hogy a szerve-
zésben és lebonyolításban az
alig több mint 300 lelkes
település lakosai közül közel
70-en vesznek részt, amit
ezúton is köszönünk. Fontos
célunk, hogy hagyományaink
tovább éljenek, a résztvevõ
csapatok és az érdeklõdõk jól
szórakozzanak, barátságok szö-
võdjenek és településünk hír-
nevét minél messzebbre vi-
gyék az élménybeszámolók
által.

„versenyigaz-
gató” további beszélgetésünk-
ben kiemelte, hogy vannak
visszatérõ csapataik (amely jel-
zi a program sikerét) és mel-
lettük újak is verbuválódnak,
így az idei évben
néven gyõri egyetemisták egy
csoportja is megmérettette
magát.

– Nagy öröm számunkra,
hogy a szomszédos Szlovéniá-
ból, minden év-
ben érkeznek versenyezni vá-

gyó fiatalok és örökifjak –
tette hozzá Antal Tamás.

– A leginkább közkedvelt
feladat talán a „Mozsártánc”,
mely az azonos elnevezésû
paraszti lakodalmas szokásból,
a paraszti élet kellékeivel meg-
valósított tréfás, pikáns játék.
Egyébként mi, a szervezõk és a
helyi képviselõ-testületünk is
egyetért abban, hogy mindent
megteszünk azért, hogy az
elkövetkezõ években is legyen
folytatása településünk legna-
gyobb rendezvényének.

A végeredmény: 1. Quva
Pahasztok (lenti és gosztolai
fiatalok), 2. Kustánszegi Bor-
bárók (elõzõ évi gyõztes), 3.
Tritikálé (Õriszentpéter).

– Emeljünk ki egy külön-
leges feladatot!

dj

Fut a kocsi Reszneken…

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,

fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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A
volt az ötlet-

gazdája a két falu és

lovászi Kerkavölgye Ba-
ráti Kör Egyesület

Kútfej

„Legyen mire rátekinteni!...”
A múltidézés állomáshelyei Lovásziban

Lovászi 50 évvel ezelõtt tör-
tént egyesítésére emlékeztetõ
kõtábla kihelyezésének. Jánosi

Ferenc

– A közelmúltban Lovászi
hõseinek, most az egyesítés-
nek állítottak emlékmûvet. A

elnök az ünnepé-
lyes emlékmûavatás apropó-
ján kiemelte, hogy a helyi ön-
kormányzat messzemenõkig
támogatta az emlékmû felál-
lítását:

– Kútfej és Lovászi két kü-
lön település volt, külön elöl-
járókkal, tanáccsal és egy
olyan érdekes helyzet alakult
ki, hogy közéjük ékelõdött még
a lovászi olajipari lakótelep is,
amely szinte egy harmadik te-
lepülést jelentett. Szállóigévé
vált akkor, hogy „a lovászi lakó-
telepet Kútfejen kell keresni...”
Ezért már 1963-ban felmerült
a községek egyesítésének ter-
ve. Végül 1964-ben döntöttek a
három terület Lovászi néven
történõ egyesítésrõl.

hagyományõrzés, a múlt ápo-
lása nagyon szépen megva-
lósul a településen.

Uzsabányáról

dj

– Egyesületünk hitvallása
a hagyományok ápolása. Az
emlékkövek elhelyezésével, az
1956-os emlékhellyel, a Szent
Család szobrunkkal a múltnak,
az itt élõ emberek cseleke-
deteinek, történéseknek állí-
tunk méltó emléket. Fontos a
jövõ nemzedék számára, hogy
legyen, amire rátekintsenek,
felidézzék a múltat, legyen ho-
va visszanyúlniuk, bizonyítva
eleink tartalmas életét.

Megtudtuk még, hogy az
emlékköveket
közösen hozta el a falu vezeté-
se, az egyesület képviselõjével
és kihasználva a bányavezetés
felajánlását sikerült a két em-
lékhely kialakítása.

Végi Csaba plébános áldja meg az emlékmûvet.

A
harminc tanulója

nyaralt a közelmúltban a

– Az iskola, a szülõk és az
önkormányzatok közti, több
éve tartó sikeres együttmûkö-
dés eredménye a nyári Er-
zsébet tábor, ahol augusztus
10-15-ig harminc, a rédicsi is-
kolában tanuló gyermek nya-
ralhatott a Balaton partján, Fo-
nyódligeten – kezdi beszámoló-
ját , a ré-
dicsi Móra Ferenc Általános Is-
kola szülõi szervezetének elnöke.

– Iskolánk február végén
pályázatot nyújtott be a Ma-
gyar Nemzeti Üdülési Alapít-
ványhoz, az Erzsébet-program
keretében. A gyerekeket há-
rom helyi pedagógus kísérte el
a táborba, ahol nagyon sok ér-
dekes program és aktív pihe-
nés várta õket – vette át a szót

, az iskola igaz-
gatója.

Vízi, szárazföldi furfangos
vetélkedõ, csapatverseny, sza-
badtéri játékok, strandolás, tánc-
ház, koncert, színpadi elõadás,
bátorságpróba, „Ki mit tud?”,
kézmûves foglalkozás szerepel-
tek a tábor széleskörû prog-
ramkínálatában.

– Jók voltak a programok,
érdekes volt a reggeli torna és
a bátorságpróba – fogalmazta
meg kérdésünkre

– A jó idõnek köszönhe-
tõen sokat fürödtünk a Bala-
tonban. Megismerkedtünk két

rédicsi Móra Ferenc Álta-
lános Iskola

fo-
nyódligeti Erzsébet-táborban.

Petõné Horváth Anita

Stokker Pálné

Mausecz
Zoé.

Rédicsi iskolások az Erzsébet táborban
kislánnyal, akik másik iskolá-
ból jöttek. Nagyon szeretnék
jövõre is menni!

– Nagyon szép helyen vol-
tunk, sok színes program volt,
sosem unatkoztunk. A tábor-
ban több mint 1100 gyerek
volt az ország különbözõ pont-
jairól, így sok új barátot szerez-
tünk. Sok versenyre beneve-
zett az iskolánk, a vízi vetélke-
dõn csapatunk a 2. helyen vég-
zett, az Erzsébet vetélkedõn,
ami mûveltségi vetélkedõ volt
1. helyezést, a Ki mit tud-on a
Kerka Táncegyüttes iskolánk-
ba járó tanulói szintén 1. he-
lyezést értek el. A tábor közvet-
lenül a Balaton partján volt, so-
kat fürödtünk – mesélt élmé-
nyeirõl

és .
– A várakozásaink szeren-

csére valóra váltak: a hét során
rengeteget fürödtünk a Bala-
tonban – amely mindössze né-
hány lépésre volt a szállásunk-
tól –, napoztunk, nevettünk,
egyszóval kiélveztük a nyár
örömeit. Remek lehetõség volt
új barátságokat kötni, a régie-
ket pedig megszilárdítani. A
táborvezetõk és animátorok
segítségével sok szervezett
programban is részt vehet-
tünk: voltunk színházi elõadá-
son, koncerten, drótkötélpá-
lyán, éjszakai bátorságpróbán,

Halász Klaudia, Ha-
lász Ramóna Petõ Csenge

vízi kalandparkban. Az idõjá-
rás azonban csak részben ked-
vezett nekünk. Az utolsó 1-2
nap zuhogó esõben telt el, de
mi ennek ellenére is feltalál-
tuk magunkat, a jókedvünket
nem veszítettük el. Biztos va-
gyok abban, hogy mindany-
nyiunk számára felejthetetlen
élményt nyújtott ez a hat nap.
A tábordal kék eget, hûs vizet,
ragyogó napot és szép közös
emlékeket ígért, és ezeket be is
váltotta. Köszönjük Erzsébet-
tábor! – zárta a résztvevõk be-
számolóit

– A gyerekeket és az õket
kísérõ pedagógusokat a kör-
nyezõ önkormányzatok kisbu-

Babolcsay Barbara.

szai ingyenesen szállították a
táborba, melyért szeretnénk
köszönetünket kifejezni, hi-
szen így nagyon sok pénzt
meg tudtak spórolni a csalá-
dok – tette hozzá Petõné Hor-
váth Anita.

A kirándulási lehetõség kap-
csán polgármester-
tõl még megtudtuk: önkor-
mányzataik lehetõségeikhez
mérten örömmel támogatnak
minden olyan kezdeménye-
zést, amely a gyerekekkel kap-
csolatos. A jövõ generációján
keresztüli támogatásokkal tele-
pülésük és a térségük jövõjét
is támogatják.

Tóth Lajos

D.J.

30 gyermek nyaralhatott a Balaton partján.
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HarmonikÁcs Együttes

Érdeklõdni: 06 - 20 - 336 5202
Hagyárosbörönd, Fõ út 37.

kocsishuszonhat@freemail.hu

magyarnóta mûsora

Ha elolvasta, adja tovább!

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Lenti és Vidéke Hirde
ssen

nálu
nk !

Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 7-17

szombat 7-12

BÉCS KFT.
8960 Lenti Kossuth L.113

Tel / FAX: +36 92 351 469

BÉCS PÉTER

Tel: +36 70 9777 127

Az labdarúgócsa-
pattal kíván szorosabb sport-
kapcsolatot kialakítani Lenti

település-
részének együttese.

A jelenleg a megyei III. osz-
tályban szereplõ Bárszentmi-
hályfa labdarúgói a csapatkapi-
tány, egykori
együttesét keresték fel nemrég
az eplényiek meghívására. A ba-
rátságos mérkõzés 6-4-es ven-
déggyõzelemmel végzõdött.

városrészi
képviselõ arról tájékoztatta la-
punkat, hogy szeretnék jövõre

eplényi

bárszentmihályfai

Kancsal Tibor

Drávecz Gyula

Veszprém megyei
sportkapcsolat

viszonozni a Veszprém megyeiek meghí-
vását és évi egyszeri találkozásokkal elmé-
lyíteni a kapcsolatot a két labdarúgócsapat
és a települések között.

A csapatot a szurkolók is elkísérték, a
mérkõzés mellett veszprémi kirándulásra
is jutott idõ, valamint a Mûvészetek Völ-
gyébe is ellátogattak.

(Képünkön a két település csapata.)

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
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Barcs

Lenti TE

Körmendtõl

adott otthont a 35.
alkalommal megrendezett „Négy
Város Tornája” nagypályás lab-
darúgó-tornának. A
csapata küzdelmes mérkõzé-
sen a 3-2-re ki-
kapott, majd imponáló fö-
lénnyel 7-2-re gyõzött a házi-

Harmadik a Lenti TE

gazdák csapata ellen. A vég-
eredmény: 1. Celldömölk, 2.
Körmend, 3. Lenti, 4. Barcs.

A gólkirályi címet, 7 talá-
lattal nyerte
el, a legjobb kapusnak járó
különdíjat
kapta.

Horváth Péter

Balogh Balázs

A tornán szerepelt csapat.

Nyolcadik alkalommal ren-
dezték meg azt
a kispályás labdarúgó-tornát,
melynek végén a gyõztes ma-
gáénak mondhatta a

. Eddig mindig zalaeger-
szegi gyõzelem született, most
viszont egy évig lesz
a díszes vándorserleg.

Az idei esztendõben 24
csapat indult a rangos megmé-
rettetésen, amelyen a szerve-
zõk ismét kitettek magukért,
hiszen a résztvevõk szabadide-
jének kellemes eltöltésérõl is
gondoskodtak. Akárcsak a ran-
gos tekeversenynek, a Termál
Kupa kispályás labdarúgó-tor-
nának is nagyszerû házigaz-
dája volt Bázakerettye.

A gyõztes a lenti
csapata lett, megelõzve a

címvédõ zalaegerszegi
együttesét. Har-

Bázakerettyén

Termál
Kupát

Lentiben

Team Be-
lucci

Glória
Bútordiszkont

Lentibe került a serleg
Termál Kupa Bázakerettyén

madik helyen a sárvári
és labdarúgó-csapata
végzett.

A legjobb kapusnak
(Kiscsehi), a tor-

na legjobb játékosának
(Team Belucci)

választották a szervezõk. A gól-
királyi címet holtversenyben

(Team Belucci),
(Club Africa

Molnári), (Si-
baris Sárvár) és
(Lovászi Bányász) szerezte
meg 8-8 találattal.

A helyosztók eredményei.
: Kiscsehi - Glória

Bútordiszkont (Zalaegerszeg)
0-1, Team Belucci (Lenti) -
Sibaris (Sárvár) 0-0 (7 mé-
teresekkel 4-3).

: Team Belucci (Len-
ti) - Glória Bútordiszkont (Za-
laegerszeg) 2-0.

Sibaris
Kiscsehi

Cseszt-
regi Bálintot

Hor-
váth Pétert

Nagy Gergõ
Kõrösi Miklós

Gyûrû László
Horváth Milán

Elõdöntõk

Döntõ

A Termál Kupa gyõztes csapata.

Több, mint száz úszónak
tart edzéseket

, a
edzõje, aki 2008 óta

vezetõje is a klubnak. Évente
mintegy ezer óvodás és iskolás
gyermek úszásoktatását is
végzi.

A város sportéletében fon-
tos szerepet betöltõ egykori
sportoló tanítványai folyamato-
san érnek el szép eredménye-
ket a különbözõ hazai és nem-
zetközi versenyeken.

– Tanítványom, Kovács Lász-
ló Györk tavaly 50 m gyor-

Lentiben Kiss
Tamás Lenti Gyógyfürdõ
Úszóklub

Úszókat nevel, s oktat is
súszásban szerzett bajnoki cí-
met Hódmezõvásárhelyen az
országos vidékbajnokságon –
mondta Kiss Tamás. – A Jövõ
Bajnokai programban pedig,
ahol edzõként dolgozom, Holl
Hanna és Kaszás Zsóka szere-
pel a versenyzõk között.

Edzõi feladatai mellett az
óvodával, a helyi és a környék-
beli iskolákkal együttmûködve
tart úszásoktatást a gyerekek-
nek, a program keretében
több mint ezer kisdiák sajátítja
el tõle az úszás alapjait.

A Lenti GYÚK edzõje maga
is több mint tíz évig aktívan
sportolt. Úszóként a lenti csa-
pat színeiben, majd Zalaeger-
szegen szerzett megyei, illetve
országos bajnoki címeket,
majd vízilabdára váltott 15 éve-
sen. Szerepelt a lenti, nagyka-
nizsai csapatban és a BVSC-
ben, valamint a korosztályos
válogatottnak is kerettagja volt.
A testnevelés tanári, majd
úszóedzõi diploma megszerzé-
sét követõen jelenleg úszó
szakedzõi képzésen vesz részt
a Testnevelési Egyetemen.

Kiss Tamás

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Horváth László
Ferenczi Róbert

Árkovicsné Pezzetta Claudia

Drávecz Gyula

Héra József

Vatali Ferenc

dr. Fekete Zoltán

Gáspár Lívia

Héra József

Drávecz Gyula

Vatali Ferenc

Gáspár Lívia

Gáspár Lívia

polgármester,
alpolgármester

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem.

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

2014. szeptember 3-án (szerdán) 9.00-10.00 óráig,

2014. szeptember 8-án (hétfõn) 11.00-12.00 óráig,

2014. szeptember 8-án (hétfõn) 15.00-16.00 óráig,

2014. szeptember 10-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig,

2014. szeptember 16-án (kedden) 15.00-16.00 óráig,

2014. szeptember 23-án (kedden) 13.00-14.00 óráig.

2014. szeptember 8-án (hétfõn) 16.15-17.15 óráig a
mumori kultúrházban,

2014. szeptember 8-án (hétfõn) 18.00-19.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében,

2014. szeptember 10-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,

2014. szeptember 23-án (kedden) 16.00-17.00 óráig a máhomfai
kultúrházban,

2014. szeptember 23-án (kedden) 18.00-19.00 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban

fogadják az érintett városrész lakóit.

Települési képviselõk fogadóórái:

Városrészekben tartandó fogadóórák:

Fogadóórák

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

Az ivóvíz vezeték kiváltása
mellett a járdaszakasz is meg-
újul Lenti városközpontjában.
A utcában, az

utca és a
között végezte a

. a régi nyomóvezetékek
cseréjét.

– A régi csöveket megszün-
tették és helyükre új, mûanyag
vezetékeket helyeztek el –
mondta pol-
gármester. – A Zrínyi Miklós
utca a város egyik legforgalma-
sabb szakasza, a munkákat
próbálják úgy végezni, hogy a
közlekedés zavartalan legyen.
A vezetékkiváltás után az útra
aszfaltburkolat kerül, javítják a
szegélyköveket, illetve a párhu-
zamosan futó járdaszakasz tér-
kõ burkolatot kap.

A Zrínyi utca elsõ szakaszát
már korábban felújították, en-
nek a munkának a folytatása-
ként került sor a második
szakaszra.

Korábban már a
utcában is megtörtént az

ivóvíz vezetékek kiváltása. A te-
lepülésen folyamatosak az út-
felújítási munkák, például a

burkolatjavítást,
a utcában pedig jár-
dafelújítást végeznek ezt köve-
tõen. A mélyépítési munkák
összköltsége megközelíti a 65
millió forintot.

Zrínyi Alkot-
mány mûvelõdési
központ LE-
KO Kft

Horváth László

Tompa Mi-
hály

Lenti-hegyen
Táncsics

Felújítások Lentiben

A búcsú napján adták át
a felújított járda-

szakaszt.
A városrészben önkor-

mányzati forrásból újult meg a
templom és a kultúrház közöt-
ti járdaszakasz. A falunap szent-
misével vette kezdetét, délután
nõi és férfi labdarúgó-mérkõ-
zéseket szerveztek, este pedig

szórakoztatta a
közönséget.

polgármes-
ter a máhomfai munkálatokat
foglalta össze köszöntõjében:

– A máhomfai település-
részben nagyrészt sikerült meg-

Máhomfán

Kaczor Feri

Horváth László

Fejlesztések a máhomfai városrészben

valósítani azokat a munkákat,
melyek év elején a lakossági
fórumon szóba kerültek. Az
átadott betonozott járdasza-
kasz mellett javították a Lenti-
Máhomfa közötti kerékpárutat
a zavartalan közlekedés bizto-
sításához, valamint elvégezte a
kivitelezõ a Máhomfai út vé-
gén a gépjármûforduló mész-
kövezését, a vízelvezetõ árkok
iszapolását, tisztítását. Emellett
sorra került az útpadka javítá-
sa, csõáteresz építése, a lámpa-
testek cseréje és bõvítése is.
Az elvégzett munkák összkölt-
sége több mint öt és félmillió
forint, ebbõl a járdaszakasz
megújítása mintegy másfél
millió forintot tesz ki.

településré-
szi képviselõ elmondta, a fej-
lesztéseket tovább kívánják
folytatni, tervezik a halottas-
ház felújítását, esetleg egy új
építését, és további útszaka-
szok javítása is szerepel a ter-
vekben.

Gáspár Lívia

Gáspár Lívia és Horváth László avatta fel a járdaszakaszt.


