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Szent István kõsziklája

Fotó: Sári Zoltán
Vigh László és Horváth László szegte meg az új kenyeret.
Az államalapító Szent István királyra emlékezett az
egész ország augusztus 20-án.

Lentiben a hagyományoknak
megfelelõen kora délelõtt Köbli Tamás plébános celebrálásá-

val tartottak ünnepi szentmisét, majd az esõs idõ miatt a
mûvelõdési központ Zrínyi termében folytatódott a rendezvény.
A mûsort Szekeres Frigyesné versmondó szavalata nyitotta meg, majd Horváth László polgármester köszöntötte a
megjelenteket.
– Szent István király kiemelt helyet foglal el a nagy
magyarok között – kezdte beszédét Horváth László. – Államalapítói erényekkel megáldott, erõs egyéniségû, szent
életû ember, aki hogy küldetését, a magyar állam megteremtését, a magyar nemzet
egységesítését teljesíteni tudja
idegen fegyvereket is felhasznált célja elérésnek érdeké-

ben. Meg kellett harcolnia a
törzsi rendet támogató pogány
nemzettársaival, hogy a hit
által összekovácsolhassa népét.
Ránk hagyta alkotását, a magyar államot, amely azóta is
egységünk alapja. Ennek köszönhetõ, hogy megmaradtunk, miközben népek tûntek
el az elmúlt évezred során.
Szent István szentként is az
egységet képviseli, jelképezi
és úgy a nyugati, mint a keleti
egyház szentjei közé kerülésével legmagasabb szentséget
képviseli. Számunkra a közösség szolgálatának üzenete maradt meg Szent Istvántól és a
képviselõ-testület is ennek
szellemében kíván dolgozni,
hogy az önök bizalmához mért
(Folytatás a 2. oldalon)

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Felnõtt belépõ: 2 000 Ft
Extra belépõ (minden medence + pezsgõfürdõ + szauna): 2 500 Ft
Gyermek belépõ (3-14 éves korig): 1 000 Ft
(0-3 éves gyermeknek INGYENES!)

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320
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Helyi vállalkozások a lenti szállodaprojektben
Az idén januárban indult
beruházás révén jelentõs értékkel bõvül Lenti turisztikai
kínálata. A fejlesztés során több,
mint félszáz új munkahely jön
létre a városban, de a szálloda
szolgáltatásainak kialakítása is
a helyi kisvállalkozások számára nyújt majd további munkalehetõséget.
Az önkormányzatnak kezdettõl fogva szándéka és célja,
hogy a szállodaberuházást kivitelezõ cég minél több helyi
és térségbeli céget, vállalkozást
vonjon be a szálloda építésébe.
– Nagyon örülök a megvalósuló fejlesztésnek, amely jelentõsen járul hozzá Lenti turisztikai vonzerejének növekedéséhez – nyilatkozta Héra József önkormányzati képviselõ.
– Fontosnak érzem, hogy segítsük a helyi cégeket abban,
hogy lehetõséget kapjanak a
szállodaprojekt megvalósításában, ezért személyesen is
konkrét tárgyalásokat folytattam annak érdekében, hogy
helyi cégek kerüljenek bevonásra a projektbe. Ennek egyik
eredménye, hogy Lenti egyik
jelentõs faipari vállalkozása, a
Jeld-Wen Magyarország Kft.
által gyártott kiváló minõségû
ajtók kerülnek beépítésre a
leendõ szálloda minden szobájába és a lakosztályokba is. A
Kárpát Régió Üzleti Hálózat

magyarországi megrendelése a
VARIS cégnek. Úgy vélem –
tette hozzá a képviselõ –, ez
egy jelentõs lépés a határon
átnyúló gazdasági kapcsolatok
tekintetében és hozzájárul ahhoz, hogy ez a térség egy
európai szinten is elismert,
összefonódó és erõs gazdasági
régióvá fejlõdjön.
Kiemelte még azt, hogy a
hotel mûködtetéséhez szükséges eszközök és anyagok beszállítását is elsõsorban helyi
vállalkozásokkal tervezik megoldani, ami a térség gazda-

Héra József
lendvai irodavezetõjeként is
arra törekedtem, hogy elõsegítsem a hazai és a szlovén
cégek közti kapcsolatok kiépítését különösen Lenti - Lendva
térségében. Erre a szállodaprojekt is jó alkalmat kínált, ezért
kapcsolatba léptem a muravidéki VARIS céggel, amely modern, elõre gyártott komplett
fürdõszoba kabinokat készít és
szállít szerte Európába és tájékoztattam õket a lenti szállodaprojekt kínálta üzleti lehetõségrõl. A két cég között
lezajlott többszöri tárgyalás
sikerrel járt, így a Varis fürdõszobakabinok kerülnek beépítésre a leendõ szálloda szobáiba. Ez egyébként az elsõ

ságára is jótékony hatást fog
gyakorolni.
A beruházásban önkormányzati cégek is részt vesznek, így a helyi LE-KO Kft. és a
Lenti Városüzemeltetési Kft.
Ezen kívül a projekt generálkivitelezõje a kertészeti és parkosítási feladatokra Szalai Ivó
novai vállalkozásával is szerzõdést kötött, mely magába foglalja a szállodai tetõterasz és a
parkoló kertészeti munkáit,
valamint a strandon felépülõ
új fedett fürdõrész körüli parkosítást is.

Terézvárosi diákok Lentiben

Kellemesen érezték magukat a Lenti Termálfürdõben.

Szent István kõsziklája
(Folytatás az 1. oldalról)
felelõsséggel gyarapítsuk, szépítsük otthonunkat, Lenti városát, ahol élünk. Bízunk benne, hogy kitartó munkával
meg tudjuk valósítani azokat
az új célokat, melyeket önökkel együtt közösen tûztünk ki
magunk elé.
A rendezvényen részt vett
Vigh László országgyûlési képviselõ, aki ünnepi beszédében
méltatta az államalapító munkásságát.
– Mind a mai napig sokan
próbálják megfejteni Szent István király azon titkát, hogy a
nomád közösségek ellenállásával szemben miként sikerült
végigvinnie az államalapítási
törekvéseit és 41 éven át az
ország élén maradnia. Úgy
vélem a titok az egyház tanításaiban van, mivel Jézus is azt

mondja a tanításaiban, hogy
kõsziklára kell építkezni. Szent
István a hitben, az egyházban
találta meg ezt a kõsziklát,
melynek alapjaira fel tudta
építeni az országot. A keresztény értékrend követése immáron több mint ezer éve
segíti hazánkat a fejlõdésben
és haladásban – mondta a képviselõ.
Az ünnepi mûsor folytatásban Köbli Tamás plébános
megszentelte az új kenyeret,
melyet Vigh László országgyûlési képviselõ szegett meg és
Horváth László polgármesterrel, illetve a Szent Mihály Cserkészcsapat
közremûködésével osztottak ki a megjelentek közt. Az augusztus 20-i
ünnepség a Szivárvány Kamarakórus zenés mûsorával
zárult.

Augusztus közepén a testvérvárosi megállapodásnak köszönhetõen negyedik alkalommal érkeztek Lentibe egy hetes
nyaralásra a budapesti Terézváros kerületébõl diákok. Az
idei évben a négy általános
iskolából öt pedagógus kíséretében összesen 41 nebuló érkezett a városba és a korábbi
látogatásoktól eltérõen ez alkalommal nem a zajdai ifjúsági
szállóban, hanem a Móricz
Zsigmond EGYMI iskolában
szállásolták el õket.
– Nagyon sok élményük
volt a gyerekeknek, számos
programmal készültünk az
üdülés idejére – mondta Léder

Éva pedagógus. – Az egy hetes
program során nem csak Lentiben és környékén jártunk, de
a Dunántúl más nevezetességeit is felkerestük. Jártunk a
kõszegi Jurisics várban, a
keszthelyi Festetics kastélyban,
Tormaföldén a lovaglást próbálhatták ki a gyerekek, voltunk Márokföldön a kalandparkban és egy teljes napot a
Lenti Termálfürdõben töltöttünk el velük.
A kölcsönös megállapodás
szerint a lenti diákok idén a
terézvárosi önkormányzat üdülõjében, Dunabogdányon nyaraltak.
k.r.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Kormányhivatali épületeket újítottak fel Zalában

A szalagátvágás pillanata. Balról dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke, Rigó Csaba, dr. Kovács Zoltán és Vigh
László.
Több, mint 570 millió fo- Nagykanizsai Járási Hivatalt
rintos költséggel megújult a érintette. Utóbbit 2800 négyZala Megyei Kormányhivatal zetméteren hõszigetelték, a tehárom intézménye. A beruhá- tején 150 napelemet helyeztek
zás a zalaegerszegi Megyehá- el, az irodákban pedig 600
zát, a Népegészségügyi Fõosz- lámpatestet cseréltek le. A kivitály Göcseji úti épületét és a telezõ Szabadics Zrt. nevében

Burján Richárd az avató ünnepségen azt mondta: naponta 100 ember dolgozott a beruházások helyszínén. 21 zalai
vállalkozóval mûködtek együtt,
akikkel elsõ osztályú munkát
végeztek.
– A Megyeháza rekonstrukciójára 76 évet vártunk. Az
energiahatékonyságot
célzó
fejlesztéssel évente csaknem
55 millió forintot spórolunk.
Ez azt jelenti, hogy 35 százalékkal csökkentjük a kiadásainkat. Idén november 30.-ig további egymilliárd forintból hét
intézmény újul meg – egyebek
mellett a zalaegerszegi, a lenti
és a nagykanizsai járási hivatal
épülete. Jövõre pedig úgy tervezzük, hogy még 10 létesítménynek valósul meg a rekonstrukciója – hangsúlyozta
Rigó Csaba, Zala megye kormánymegbízottja.
Vigh László, országgyûlési
képviselõ a szorgalom jelképének nevezte a Megyeházát,
ahol azon fáradoznak, hogy se-

gítsék a Zalában élõ embereket. Az országban idén további
40 kormányhivatali létesítményt állítanak helyre. Ezeknek a felújítása meghaladja a
11 milliárd forintot.
– Ez folytatódik a következõ európai uniós ciklusban is.
Magyarországon elsõsorban állami, illetve önkormányzati
épületeket kívánunk felújítani
a környezeti, illetve energiahatékonysági programból. Erre
több mint 1100 milliárd forintot fordítunk – tette hozzá dr.
Kovács Zoltán, területi közigazgatásért felelõs államtitkár.
Az államtitkár elmondta még,
hogy 2016-tól bevezetik a közigazgatásban is az életpályamodellt. Az átalakításnak köszönhetõen több ezer kormánytisztviselõnek emelkedik meg
jelentõsen a bére. A Megyeháza átadási ünnepsége Stróber
László atya áldásával és a Kutyakölykök táncegyüttes mûsorával zárult.
m.zs.

Kedvezett az idõjárás
A meteorológiai szakemberek szerint régen volt olyan
meleg nyár, mint az idei évben
és ez nagyban meglátszott a
strandok és fürdõhelyek forgalmán is. Ilyenkor a hõségérzetet enyhítendõ még azok is a
vízpart közelébe csábulnak,
akik máskor nem szoktak ilyen
szabadidõs
elfoglaltságban
részt venni. Az elmúlt három
hónap többnapos hõhullámai
a Lenti Termálfürdõ látogatottságát is pozitív irányban
befolyásolták. Az idei szezonnal kapcsolatos tapasztalatokról Csuka Zoltán, a fürdõ
marketing vezetõje nyilatkozott lapunknak.
– Az idõjárás kedvezõen
alakult fõleg július és augusztus hónapban, hiszen ilyen
hosszú, tartós kánikulai idõszak nem volt az elmúlt években, mint most nyáron. Ez kedvezõen hatott a látogatottsá-

gunkra is, hiszen egy-egy erõs
kánikulai hétvégén több ezer
fürdõvendég is megfordult nálunk. A hazai vendégeken kívül szép számmal voltak szlovén, osztrák, horvát, cseh vendégeink, de számos orosz ajkú
látogatóval is találkoztunk.
Komfortérzetüket javítandó a
nyári fõszezon idõszakában
hétvégékre koncentrálva szabadtéri szórakoztató programokat szerveztünk. Rendszeres hétvégi programkínálatunkban szerepelt zenés mûsor, ahol fellépett a Los Andinos, a Zeus, a Rouge együttes,
illetve a Leslie Night zenekar,
de volt vízi aerobik a csúszdás
élménymedencében, gyermekeknek külön játszóház, óriás
légvárcsúszda, ugrálóvár is, amelyek nagy népszerûségnek örvendtek vendégeink körében –
tájékoztatott a marketingvezetõ.
k.r.

A Lenti Termálfürdõ látogatottságát is kedvezõen befolyásolta
az idõjárás.
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Szeretnék jövõre is megrendezni
Nagy sikere volt a Lenti Nyári Estéknek

Csepregi Éva is szórakoztatta a közönséget.
A nyári idõszak három hónapja alatt több ezren látogattak el a város központjában
található mûvelõdési központ
elõtti téren felállított színpadhoz, hogy meghallgassák az
idei évben is megtartott Lenti Nyári Esték programsoro-

zat aktuális fellépõjének elõadását.
A június elsõ hétvégéjének
elõestéjén kezdõdött zenés
programok struktúrája a korábbi években megszokottak
alapján épült fel, azaz minden
pénteken nyolctól az aktuális

sztárvendég fellépését megelõzõen valamely komoly, vagy
könnyûzenei stílust képviselõ
együttes hivatott jó hangulatot
teremteni a közönség soraiban. A tíz elõzenekar elõadásában hallhattunk tradicionális bajor dallamokat, pörgõs
rock'n'roll, vérpezsdítõ latin
ritmusokat és aktuális könnyûzenei slágereket egyaránt, de
az igazán nagy érdeklõdés
minden este a sztárvendégek
fellépését kísérte. A három
hónap alatt összesen 13 országosan is ismert zenész, együttes és egyéni elõadó szórakoztatta a helyi közönséget és
városban üdülõ vendégeket.
– Úgy gondolom, sikeresek
voltak a programok – mondta
Horváth László polgármester
–, hiszen péntek esténként
olykor ezerötszáz nézõ is
összegyûlt a Templom téren,
hogy a meghívott elõadókat,
sztárvendégeket láthassa. A
rendezvények nemcsak kulturális eseményt jelentettek, hanem közösségi találkozás alkalmait is. Lentiek, városunkból
elszármazottak, egymást rég
nem látott barátok, idelátogató
kirándulók és turisták, magyarok és külföldiek találkozhattak, beszélgethettek egymással

2015. augusztus
a koncertek elõtt és után. A
tavalyi évhez hasonlóan idén
is bemutathatták portékáikat a
kézmûvesek, a legkisebbek pedig mobil játszóházban hancúrozhattak. Kérés volt a helyben igénybe vehetõ vendéglátás, amelyet a szomszédos
rendezvénytérre telepítettünk.
A Városi Mûvelõdési Központ
jó színvonalon bonyolította le
a Lenti és Térsége Polgárõr
Egyesület által biztosított rendezvényeket, dicséret illeti a
hangosítást és fénytechnikát
szolgáltató Tamása Tibort is.
Az idõjárás is kegyes volt hozzánk és csak egy koncertet kellett a színházteremben megtartanunk. Nem kis dolog, hogy
ezek a szórakoztató rendezvények mindenki által látogathatóak, ingyenesek voltak. A
lakosság és a vendégek visszajelzése egyértelmûen pozitív
volt, már többen érdeklõdtek,
hogy lesz-e 2016-ban Lenti
Nyári Esték. A képviselõ-testület szándéka az, hogy jövõre is
szeretnénk a maradandó élményt nyújtó estéket megrendezni. Addig is, szeretettel várunk mindenkit szeptember
18-19-én az Õszi Fesztiválra és
az év hátralévõ rendezvényeire!
k.r.

A 65 év felettiek védelméért…
Intézkedési tervet dolgozott ki a Zala Megyei Rendõrfõkapitányság a trükkös lopások visszaszorítása érdekében.
Ennek értelmében 2015. április 13-tól rendõrök, polgárõrök, önkéntesek, a ZMRFK
közfoglalkoztatottjai,
családgondozók, védõnõk, falugondnokok településrõl településre, utcáról utcára, házról házra

járva keresik fel a 65 év feletti,
idõs embereket és az elbeszélgetés mellett szórólapokon is
felhívják a szépkorúak figyelmét arra, hogy idegent ne engedjenek be házukba.
– A bûnelkövetõk a sérelmükre elkövetett bûncselekmények során azt használják
ki, hogy az áldozatok jószívûek, hiszékenyek, többnyire

Különféle trükkökkel csapják be az idõseket.

Fotó: Sári Zoltán
Boa Endre letenyei népi iparmûvész, fafaragó öt szobrának
(Szent István, Szent Imre, Assisi Szent Ferenc, Szent Borbála
és Szent Kristóf.) szentelésére került sor a kerkateskándi hegyen, dr. Tánczos Frigyes Attila kápolnájánál augusztus 15-én.
Az alkotásokat Tüske József tornyiszentmiklósi plébános
áldotta meg.

egyedül, vagy másik idõs emberrel élnek – tette hozzá a
Lenti illetékességi területén is
zajló akcióhoz dr. Vajda Gábor
rendõr alezredes, kapitányságvezetõ – Jó megjelenéssel, határozott fellépéssel, idõsek számára hihetõ, életszerû, a mindennapjaikban szerepet játszó
történetek (nyugdíj, földbérlet, villanyszámla, fa kivágás,
eladás stb.) elõadásával férkõznek a potenciális áldozatok
bizalmába. Megkönnyíti dolgukat, hogy ezen korosztály tagjai könnyen kötnek ismeretséget, legtöbb esetben örülnek, hogy beszélgethetnek valakivel, gyakran maguk hívják,
engedik be az elkövetõket lakásukba, ahol nem figyelnek
értéktárgyaikra, készpénzükre.

Az óvatlanság, túlzott bizalom
még mindig gyakori közreható
áldozati magatartás.
A Lenti Rendõrkapitányság
vezetõje még elmondta, nagyon bíznak abban, hogy ha a
rendõrség tanácsait megfogadják az idõsebb korosztály tagjai
– tehát nem engednek be idegent a házukba, vigyáznak értékeikre, gyanúval élnek a túlzott ajánlatok, „nyeremények”
iránt, ha a szomszédok közösen védik lakókörnyezetüket-,
akkor minimálisra csökkenthetõ az említett bûncselekmények száma. Ha pedig segítségre van szükségük, akkor
hívják bizalommal a rendõrséget, vagy a kijelölt körzeti
megbízottakat.
dj

2015. augusztus

Lenti és Vidéke

Õszi Fesztivál Lentiben
Bár a nyári zenés esték a
közelmúltban véget értek, a
város lakói és a vendégek
õsszel sem maradnak programok nélkül, mivel szeptember
18-19-án újra megrendezésre
kerül a hagyományos Õszi
Fesztivál, melyen ezúttal is
több napon át találhatnak kikapcsolódási lehetõséget az
esemény látogatói.
A rendezvény elsõ napjának estéjén, 18-án pénteken
hat órától a Városi Mûvelõdési
Központ aulájában Gazdag
István éremgyûjtõ több ezer
darabos kollekciójának kiállításának megnyitójával kezdõdik
a hétvégi programsorozat, melyet este nyolctól a Balkán
Fanatik együttes élõ nagykoncertje követ.
Szombaton délelõtt tíz órakor nyitja kapuit a helyi termelõk és kézmûvesek vására,
ahol az árusok portékáiból
este hat óráig válogathatnak a
látogatók. Az õszi fesztiválok
egyik már-már tradicionális
eseménye a fõzõverseny, melyre ezúttal is helyi csapatok, baráti társaságok jelentkezését
várják a szervezõk.

Befektetés a jövõbe!

Szerezzen képesítést
tanfolyamainkon!
Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,
Emelõgép-vezetõ,
Földmunkagép-vezetõ,
Tûzvédelmi szakvizsga.
Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70
E-mail: titzala@t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

Az ünnepélyes megnyitóra
délután kettõ órakor kerül sor,
ahol Horváth László polgármester és Vigh László országgyûlési képviselõ köszönti a
megjelenteket.
Az idei fesztivál különlegessége, hogy a szervezõk egy
nagyszínpadon és egy kisszínpadon párhuzamosan kínálnak programokat. A kisszínpadon a sportos életmód kedvelõi találhatnak kikapcsolódási lehetõségeket, spinning kerékpár bemutató, sportvetélkedõk, aeorbik bemutatók és mini fitnesz challenge formájában.

A nagyszínpad ezúttal is a
kulturális és zenei programoknak ad otthont. A megnyitót
mûvészeti csoportok és szólisták fellépése követi, majd a
gyerekek nagy örömére a Napsugár Együttes ad koncertet.
Õket Solymos Tóni követi, aki
népszerû mulatós dalokkal
szórakoztatja a közönséget,
majd az egykori Fiesta Együttes frontembere, Csordás Tibor lép színpadra. A Megasztár
címû tehetségkutató mûsorban feltûnt és a Sugarloaf
együttes énekesnõjeként ismertté vált Dér Heni lesz a

5
nagyszínpad következõ fellépõje, majd a Lentiben már
több alkalommal is mûsort
adó Ataru Taiko ütõegyüttes
látványos show-ja következik.
Az egész napos rendezvényt este nyolckor a Gríz
Zenekar másfél órás koncertje
és az azt követõ látványos
tûzijáték zárja.
Az idei Õszi Fesztivál
szervezõi mindezek mellett
több gyerek számára több
kiegészítõ programmal is készültek, lesz mobil játszóház,
óriás csúszda, ugráló, pónicikli, bobocar, mini versenyautó
és népi játszóház is, a kreatív
elfoglaltságot keresõ gyerekek
pedig kézmûves játszóházban
alkothatnak kedvük szerint.
K.R.
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IX. Parasztolimpia Reszneken
Az augusztusi hosszú hétvégén immár IX. alkalommal
került megrendezésre a Parasztolimpia Reszneken. A hagyományokat követve került
összeállításra a nap programja,
Vigh László országgyûlési képviselõ megnyitója és az olimpiai láng-gyújtás után „Jó Laci
Betyár” mondott pohárköszöntõt, majd kezdetét vette a
versengés, amely inkább a tréfáról, ügyességrõl, mintsem az
életre-halálra való küzdelemrõl szólt.
– A 18 nevezett csapat között voltak újoncok, mint például a Stadion Baglad, de voltak a kezdetektõl visszatérõk
is, ilyen volt a Bödeháza csapata – avat a részletekbe
Csiszárné Fliszár Eszter, az
esemény egyik szervezõje. –

Az Antal Tamás „versenyigazgató” által koordinált 15 feladat közel fele újdonság volt
az elõzõ évekhez képest, hiszen nem szeretnénk, ha unalmassá válna, vagy már rutinból
is megoldható lenne. Érdekesség volt a résztvevõk kiegyensúlyozott teljesítménye, hiszen
a csapatok és szakácsaik is hasonló eredményeket értek el
az idén. Mindkét megmérettetést megérdemelten a „Kustánszegi Borbárók” nyerték, de
tõlük alig lemaradva lett
ezüstérmes az Õriszentpéterrõl 5. éve visszatérõ „Tritikálé”
csapata és bográcsétele egyaránt. A csapatverseny harmadik helyezettje a „Texas Sörözõ” brigád lett, míg a fõzésben
Bödeháza lett a bronzérmes. A
versenyt követõen mindenkit

„Anyatejes nap” Pákán
Az anyatej és a szoptatás világnapja alkalmából szerveztek programot Pákán az Öveges
József óvodában a Lenti Járási
Védõnõi Szolgálat védõnõi.
– 1992-ben indult ez a
program az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF szervezésében, azóta augusztus elsõ hete a csecsemõk egészséges táplálását hivatott népszerûsíteni – foglalja össze a tudnivalókat a világnapról Bajsz
Berta Anita védõnõ, az esemény egyik helyi szervezõje. –
Nagyon fontos kiemelnünk,
hogy ez a baba számára hat hónapos koráig az egyetlen tökéletes és egészséges táplálékot
biztosító forma, hozzátáplálás
nélkül, majd a kiegészítõ táplálás bevezetésével a szoptatás
folytatása ugyanilyen fontos két
éves korig, vagy akár tovább is.
Van egy jelmondata is az idei
világnapnak: „A munka és a
szoptatás, valósítsuk meg együtt!”
– amellyel a munkahelyek támogatását is szeretnék elérni.

– Mi történik a pákai
oviban?
– Igyekeztünk olyan programokat kitalálni, ahol a kisebbek és a nagyobbak is jól
érezhetik magukat. Rikli Katalin, a falu könyvtárosa állatfigurákat és igazi repülõ Kockásfülû nyulat is készít majd a
gyerekekkel, Grófné Östör
Márta zalabaksai védõnõ kolléganõmtõl számmisztikai elemzés kérhetõ, kolléganõink segítségével lehetõség lesz különbözõ egészségügyi szûrésekre, hogy az anyukák
egészségére is vigyázzunk.
Lesz egy kis éneklõs mókázás,
amihez Horváth Brigitta családgondozó húzza majd a talpalávalót, Horváth Klaudiától
pedig, aki egyébként háromgyermekes anyuka és kitûnõ
szoptató volt, szebbnél szebb
csillámtetkók kérhetõk. Természetesen egészséges ételeket is
kóstolhatnak majd a résztvevõk.
dj

Kézmûves foglalkozás is szerepelt a programban.

Az egyik erõpróba a „lábas ping-pong” volt.
kakaspörkölttel, kakasgulyással, babgulyással és körömpörkölttel láttak vendégül a szervezõk, valamint egész nap lehetõség volt kemencés langalló kóstolására.
A délutáni kulturális programokról szólva Kercsmár István polgármester kiemelte,
igyekeztek színes, több korosztály számára is kikapcsolódást, szórakozást nyújtó programokat összeállítani, ennek
megfelelõen a Deák Ferenc Megyei Könyvtár támogatásával
színpadra lépett Hertelendy

Attila és Debrõi Zsuzsanna
operett és musical-slágerekkel,
valamint a Kelta Álom Ír
sztepptánc-csoport. Sztárvendégként a „Jó Laci Betyár” ,
valamint Éder Gabee lépett fel.
A programot hajnalig tartó bál
zárta Toplak Tamással.
– A visszajelzések alapján a
rendezvényt látogatók nem csalódtak az egész napos programjainkban és külön köszönet illeti a szervezésében és
lebonyolításában résztvevõ több
tucat reszneki lakos munkáját
is – emelte ki a polgármester.

Útfelújítások Rédicsen

A posta elõtti, már felújított útszakasz.
Ahogy arról lapunk hasábjain már többször is beszámoltunk, folyamatosan haladnak a
tavalyi, árvíz okozta károk javítási munkálatai az érintett településeken. Rédicsen a megrongálódott önkormányzati utak
felújítása kezdõdött el a napokban, melyet vis maior pályázati
támogatásból tud megoldani
az önkormányzat.
– A 79 millió forintos útfelújítási programunkhoz 10 %
önerõt kellett biztosítanunk –
válaszolta érdeklõdésünkre Soós Endréné polgármester a
munkálatok kapcsán. – Egy
nagy tapasztalattal rendelkezõ

kivitelezõ cég ajánlata nyert a
közbeszerzésen és már jól láthatóak a helyreállítás eredményei. Az árvíz miatt tönkrement, alámosott önkormányzati útjaink most új aszfaltréteget kaptak és a padka is
meg lett erõsítve ezeken az
utakon.
A polgármester még elmondta, hogy a tervek szerint
haladnak a tájház és az óvoda
felújításával, valamint elkezdõdött a kultúrház belsõ udvarának rekonstrukciója, itt térkövezésre és tetszetõs kandeláberek kihelyezésére kerül sor.
dj
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Megújul és kibõvül Szent János - hegyi búcsú Tormaföldén

Rövidesen megújult, modern környezetben várja vissza
lakóit a Kolping Gondozási
Központ Lenti és kistérsége intézménye, melynek rekonstrukciós és bõvítési munkálatai
a végéhez közelednek. A pályázati támogatással megvalósuló beruházás során nem csak
a régi épület újult meg külsõleg és belsõleg is, hanem egy
új, tíz lakó befogadására alkalmas két szintes szárnnyal is kibõvült az intézmény, így a központ befogadó képessége negyvenhat férõhelyesre növekedett.
– A kivitelezési munkák elvégzésének ideje alatt a legfontosabb szempont volt számunkra, hogy a nálunk elhelyezett lakók zavartalan ellátását
biztosítani tudjuk, ezért a régi
épületrész felújításának munkálatai alatt tagintézményeink-

be költöztettük õket. Az új rész
kivitelezési munkái befejezõdtek, nemrég a harminchat lakóból 30 fõ már visszatérhetett a megújult és megszépült
modern környezetbe, négy fõ
elhelyezését a zalabaksai és
csesztregi intézményben biztosítottuk. A bõvítés során
megvalósult 10 férõhelyes szárnyat már teljesen bebútoroztuk és felszereltük, de jelenleg
még nem tudunk lakókat elhelyezni, mivel még zajlik
használatbavételi engedélyeztetési folyamat. Az épület mûszaki átadásra augusztus végén
került sor. Jelenleg az udvar
térkövezése és parkosítása zajlik, amit feltehetõleg egy-két
héten belül befejeznek a szakemberek – tájékoztatott Gáspár Lívia intézményvezetõ.
k.r.

1999 óta megtartja a
Szent János-hegyért Egyesület közösen a tormaföldi önkormányzattal a névadóval
kapcsolatos ünnepét.
– Ilyenkor szentmisére
kerül sor, délután pedig egy
kis kulturális mûsorral is
kedveskedünk az érdeklõdõknek – egészíti ki a tudnivalókat Hajdú László, a falu polgármestere. – Aztán az egyik
legfontosabb pont, amikor
sor kerül a helyi gazdák borainak kóstolására.
– Van egyébként jellegzetes bora a hegyüknek?
– Igazából az új telepítésekben a rizling, a chardonnay, szürkebarát, ami többsé-

gében elõfordul, valamint
egy gazdánk vörös syrah szõlõt is termel.
– Milyen érdeklõdés mellett zajlik búcsújuk?
– Gyakorlatilag ez ráépül
hegyi gazdáink vendéglátására és baráti-családi körére,
amely igazi különleges hangulatot teremt, ilyenkor tíztizenkét pince telik meg élettel, jó hangulattal, valamint a
faluból is sokan fellátogatnak a hegyre. Egyfajta bemutatkozás ez a gazdák
számára, kóstolgatás, tapasztalatcsere, az egész éves
munkának a gyümölcse kerül
az asztalokra.
dj

Ságh Pál emlékverseny Lovásziban
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• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás

um

• Bérfõzés

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.
Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

www.zalatajkiado.hu

Balról a polgármester Léránt Ferenc, Kovács Ferenc elnök,
Budziszné Ságh Gyöngyi és a férje.
Közel harminc éve hunyt
el Ságh Pál, a lovásziak kiváló
tekejátékosa, késõbb edzõje,
akinek emléke elõtt versenynyel tisztelgett a Lovászi Bányász ESE Teke Szakosztálya.
Kovács Ferenc elnöktõl megtudtuk, a verseny rangját emelte, hogy a megnyitón részt vett
Ságh Pál lánya, Budziszné
Ságh Gyöngyi a férjével, továbbá két szuperligás csapat is
képviseltette magát: Zalaegerszeg vegyes csapattal, köztük
Fehér Lászlóval, a férfi válogatott szövetségi kapitányával,
valamint a kaposváriak teljes
csapatukkal.
– Tizenöt csapat vett részt
a több napos rendezvényen,
nagyon örültünk, hogy sokan megtisztelték emlékverse-

nyünket – tette hozzá Kovács
Ferenc.
Eredmények. Egyéni: 1. Bekõ Péter (Lovászi Bányász SE)
455 fa, 2. Fórizs Zsolt (Lovászi
Bányász SE) 451, 3. Kozma
Károly (ZTK Múlt és Jelen)
447.
Csapat: 1. ZTK Múlt és Jelen, 2. Gellénháza Olajmunkás
SE, 3. Lovászi Bányász SE.
Legjobb telizõ: Fórizs Zsolt
(Lovászi). Legjobb taroló: Babati Gyula (Gellénháza). Legjobb nõi csapat: Teke TIKOK
Lenti. Legjobb nõi versenyzõ:
Bicsák Erika (Nagykanizsa Teke SE), aki a Zala Megyei
Tekeszövetség elnökségi tagja,
és közremûködött a díjak átadásában is.
dju
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Fogadóórák
Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester
fogadóórájára a 92/553-912-es telefonszámon lehet
jelentkezni.
Önkormányzati képviselõk fogadóórái:
Kiss Tamás
2015. szeptember 1-én (kedden) 8.00-9.00 óráig,
Árkovicsné Pezzetta Claudia
2015. szeptember 2-án (szerdán) 9.00-10.00 óráig,
Vatali Ferenc
2015. szeptember 2-án (szerdán) 16.00-17.00 óráig,
Ferenczi Róbert
2015. szeptember 7-én (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,
Héra József
2015. szeptember 7-én (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,
Gáspár Lívia
2015. szeptember 10-én (csütörtökön) 15.00-16.00 óráig,
Dr. Fekete Zoltán
2015. szeptember 23-án (szerdán) 15.00-16.00 óráig.
Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozóterem
Városrészekben tartandó fogadóórák:
Kiss Tamás
2015. szeptember 1-én (kedden) 9.00-10.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében,
Vatali Ferenc
2015. szeptember 2-án (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,
Ferenczi Róbert
2015. szeptember 7-én (hétfõn) 10.00-11.00 óráig a
mumori kultúrházban,
Gáspár Lívia
2015. szeptember 10-én (csütörtökön) 16.00-17.00 óráig a
máhomfai kultúrházban,
Gáspár Lívia
2015. szeptember 10-én (csütörtökön) 17.00-18.00 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban
fogadják az érintett városrész lakóit.

A WHC Kft. csesztregi partnercége megbízásából keres
munkavállalókat az alábbi munkakörbe:

Betanított munkás
(csúszószéngyártó)
Feltételek:
min. 8 általános végzettség
mûszaki beállítottság, 3 mûszakos munkarend vállalása
Amit kínálunk:
hosszú távú munkalehetõség
ALAPBÉR+ BÓNUSZ+ PÓTLÉKOK
Étkezési utalvány
Bejárás támogatás
Érdeklõdni lehet:
8900 Zalaegerszeg, Ady út 2. földszint
92-550-641, 06-30/724-1065
Munkaügyi engedélyszám:
20-004-2002; XX-M-001/407/2013

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

Akció a
Sári Fotónál
Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról
100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény
Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117
E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

2015. augusztus
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Családi nap Zalabaksán
Új névvel, „Családi napként” hirdették meg a szervezõk zalabaksai hagyományõrzõ programjukat, melynek
részleteirõl Horváth Ottó polgármestert kérdeztük:
– Valóban csak a neve új a
programunknak, hiszen hasonló rendezvényünk már
volt, de megpróbáltunk több
generációhoz, a családokhoz, a
gyerekekhez is szólni a programsorozat
összeállításánál.
Például itt lesznek a Négy Kos
íjászcsoport tagjai, bemutatva
ezt az õsi harcmûvészetet, de
ugráló-vár is várja a legkisebbeket, továbbá lesz malomlátoga-

tás, mûszaki mentés-bemutató
és fellép majd az Énekmondó
együttes is. Természetesen a
Hagyományápoló és Kertbarát
Kör Egyesület viszi a prímet,
ugyanis õk csodálatos összefogással felújítottak egy múlt század eleji cséplõgépet, melyet
„bandájukkal” mûködés közben is meg lehet itt tekinteni.
Azt hiszem ez országos viszonylatban is igazi látnivaló.
– Azért elmondhatjuk, hogy
nem minden település büszkélkedhet ennyi közösségi térrel, gondolok itt a tanösvényre, a malomra és a Baksa-tó
melletti térre!

Mûködés közben a cséplõgép.
– Mindez ugyancsak civil
szervezeteinknek és egyéb
kezdeményezõ falubelijeinknek köszönhetõ, amelyhez a
település önkormányzata minden idõben igyekszik minden
segítséget megadni.
A hagyományõrzõ programok egyik felelõse Berkes József, az egyesület elnöke volt,
aki a következõképpen foglalta
össze bemutatójuk tartalmát:
– Mindezért, hogy felújított
gépünk nehogy állásában menjen tönkre, úgy döntöttünk az
idén itthon is munkába állítjuk. Tavaly nagy sikert értünk
el vele a novai aratóversenyen,
most felkészültünk az itteni be-

mutatóra, bemutatjuk a gépi
cséplést és köszönetünket fejezzük ki a novai Krisztina Kft.nek, amely a rendelkezésünkre bocsátotta azt a 70 kévét,
amelyet feldogozunk. Jól összeszokott brigád dolgozik a gépen, igyekszünk korhûen, viselet és minden egyéb tekintetben
megfelelni közönségünknek.
A rendezvényen a – sok
éves kapcsolatokon alapuló –
társközség, a kapcai József
Attila Mûvelõdési Egyesület
tagjai is tevékenyen részt vettek, hiszen a muravidéki bográcsost õk fõzték a vendégek
számára.
dj

Tervezésre, munkára fel!
Most, hogy vége a nyári
szabadságolásnak a júniusi
elsõ kiirások után újabb lehetõségek nyílnak a mikro-,
kis- és középvállalkozások, önkormányzatok és termelõk
számára.
– Mi várható az elkövetkezõ idõben a pályázatok terén?
– kérdeztük Fücsök Nikolettát, az RF Consulting Kft.
pályázati szakértõjét.
– Augusztus közepén jött
az információ, hogy az Európai Bizottság elfogadta a Vidékfejlesztési Programot, mely
a kis- és közepes gazdálkodók,
családi gazdaságok számára
nyújt nagy segítséget fejlesztésekre a nagybirtokosok helyett. Ebben a vidékfejlesztési
keretben lesz lehetõség a
Leader fejlesztések megvalósítására is. A Leader HACS-ok
most dolgoznak, illetve van
olyan terület, ahol már el is
készült a Vidékfejlesztési Stratégia, melyben önkormányzatok, civil szervezetek és vidéki
vállalkozások fejlesztési irányát határozzák meg a 20152020-as idõszakra. Ideje ezért

a terveket összegyûjteni, illetve a helyi közösségeknek
összefogni, hogy a hamarosan
megjelenõ pályázati lehetõségeket minél hatékonyabban ki
lehessen használni.
– Mire számíthatnak a
vállalkozók és az önkormányzatok?
– Augusztus végével indulnak a vállalkozásokat érintõ
kutatás-fejlesztés és innovációs, iparjogi és prototípus
fejlesztési támogatások, de
megjelennek az energetikai
fejlesztést (nyílászáró csere,
szigetelés, fûtés és világításrendszer fejlesztési valamint
megújuló energiaforrásokat)
támogató kiírások is. Zala megyében ezek 40-45%-os intenzitással mûködnek majd.
Õsszel várhatóak a Településfejlesztési Operatív Program
pályázatainak indulása is,
melynek keretében települési
gazdasági, szociális, oktatási
fejlesztések és önkormányzati
fenntartású épületek energetikai fejlesztései lesznek támogathatók. Ezek részletei még
kidolgozás alatt vannak.

– Magánszemélyként gondolkodhatunk-e fejlesztésben
idén?
– Sajtóértesülések alapján
hamarosan várhatóak a családi
házak korszerûsítésére, nyílászáró cserére, szigetelésre és
energetikai fejlesztésre pályázati lehetõségek. A nagy érdeklõdésre való tekintettel,
aki hasonló elképzelésekkel
rendelkezik, érdemes elõzetes felméréseket elvégezni,
felkeresni
szakembereket,
akik készséggel segítenek a
pályázatok szakszerû elõkészítésében.
– Milyen tanáccsal szolgálnak az õszi idõszakra?
– Aki a kiírás pillanatában
gondolkodik fejlesztésen, annak kevés idõ áll rendelkezésre minden szükséges dokumentumot elõteremteni a
sikeres projekthez. Érdemes
idõben felvenni a kapcsolatot
szakemberekkel, akik kellõ
tapasztalattal rendelkeznek a
tervek pályázatba foglalásában. Ebben nyújtunk segítséget a szervezetek számára számos referenciával, kibõvült

Fücsök Nikoletta
csapattal, tapasztalt szakember gárdával a hátunk mögött a teljes elõkészítés, lebonyolítás elõsegítése céljából. Zalaegerszegen, a Hock
János út 45. szám alatt (telefon: 30/451-6560) várjuk
kedves régi és új ügyfeleinket.
Az idei évben kibõvítettük
szolgáltatásainkat a közbeszerzések lebonyolításának
területével is, mivel munkatársaink folyamatos képzések
alkalmával azon fáradoznak,
hogy a legszélesebb igényeket kielégítve tudják segíteni az elképzelések megvalósítását.
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Veterán autók és motorok Lentiben
Augusztus második szombatján délután egy óra körül
érkezett meg Lentibe a XX.
Zalamenti Veterán Autó-Motor
Találkozó konvoja, amely reggel kilenckor indult el a megyeszékhelyrõl, hogy több település – köztük Lenti városának – érintésével végül visszatérjen a kiindulás pontra.
A rendezvény népszerûségét is mutatja, hogy a magyar
résztvevõk mellett, szlovén,
szlovák, angol sõt amerikai sofõrök is volánhoz ültek, hogy a
zalai településeket meglátogatva megmutassák a letûnt ko-

Több országból is érkeztek veterán jármûvek tulajdonosaikkal.

rok autó,- és motorcsodáit. A
szervezõ zalaegerszegi AutóMotor Veteránklub szerint az
idei találkozón összesen 118
jármûvel vettek részt és ezzel
az idén jubiláló esemény az ország legnagyobb ilyen jellegû
programjává nõtte ki magát.
A konvoj Lentiben tett látogatását követõen Rédics felé
vette az irányt, ahol Lendvai
Zoltán plébános rögtönzött
gördeszkás bemutatóval fogadta õket, majd a csesztregi tónál
tett rövid pihenõt követõen
visszatértek Zalaegerszegre.
(k)

A Fregatt TK a bajnok

Lenti halászléfõzõk Lendván
A Lenti várost képviselõ
csapat az elõzõ évekhez hasonlóan részt vett a Muravidéki
Magyar Napok zárásaként megrendezett X. Nemzetközi Halászléfõzõ Versenyen Lendván.
A Horváth László polgármester, Drávecz Gyula alpolgármester, Simon Istvánné, Gazdagné Hancz Erika alkotta csapat saját fogású többféle halból, és a rendezõk által biztosí-

tott alapanyagból összeállított
balatoni halászlét készített.
A csapat szerint a rendezvény
remek alkalom volt a gasztronómiai tapasztalatcserére, rég
nem látott ismerõsökkel való
találkozásra is, egyébként sem
a gyõzelem volt a fõ szempont.
A fõztjüket megízlelõ vendégek szerint kiváló eredménnyel dolgoztak, a halászlé
az utolsó cseppig elfogyott.

A gyõztes csapat és Horváth László polgármester.
Augusztus elsõ hétvégéjén
a Négy Város Tornájának döntõ mérkõzését megelõzõen került sor a közelmúltban befejezõdött városi kispályás labdarúgó- torna eredményhirdetésére.
Az átadón Horváth László
polgármester köszöntötte a
csapatok megjelent képviselõit és ismertette a torna eredményeit. Az idei évben az induló csapatok közül a Tip-top
együttese szerezte meg a harmadik helyezettnek járó elismerést, a második helyen a Sa-

Lenti város csapata a fõzõversenyen.

www.zalatajkiado.hu

si-Benz Bt. végzett. A dobogó
aranyérmesének járó díjat ez
alkalommal a Fregatt TK csapatának képviselõje vette át.
A hagyományoknak megfelelõen most is külön elismerésben részesítették a bajnokság kiemelkedõ teljesítményt
nyújtó játékosait. A gólkirályi
címet ez alkalommal Kulcsár
József, a Fregatt TK játékosa
szerezte meg, a torna legjobb
hálóõre pedig Borsos Tamás, a
Sasi Benz Bt. együttesének
kapusa lett.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Lenti és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Egy legendás sportfal A Lenti TE lett a tornagyõztes
Az idén 35 éves fennállását
ünneplõ Móricz Zsigmond
EGYMI-ben
az
országban
egyedülálló sportfal található.
Az elmúlt évtizedekben – a
vendégkönyv tanúsága szerint
– közel 1 000 ember tekintette
meg a páratlan fényképgyûjteményt a sportfalon.
A teljesség igénye nélkül:
magas rangú egyházi méltóságok, püspökök, papok, országgyûlési képviselõk, megyei
közgyûlési elnökök, polgármesterek, országos és megyei
szintû sportvezetõk, elnökök,
hazai és külföldi delegációk,
iskolák vezetõi, tanárai, diákjai,
kollégák, szülõk, újságírók voltak vendégeim.
Közel 200 világsztár, világés Európa-bajnok, olimpiai bajnok, 8 aranylabdás, 10 válogatott csapat, gyerekeinkkel
együtt mosolyognak Paksa
Tiborné felvételein. Természetesen mind a 97 találkozásról,
melynek keretén belül 1 200
gyereknek szereztünk életre
szóló örömet, közös fénykép
készült. Büszke vagyok arra,
hogy mindig be tudtunk jutni
a kulisszák mögé, hiszen a

sztársportolókat
biztonsági
okokból és a csapatszállító buszokat senki nem közelítheti
meg... Rajtunk kívül...
Grosics, Buzánszky, Szepesi, Albert, Mészöly, Varga
Zoli, Nyilasi, Fehér Miklós,
Bene, Dunai, Ebedli Zoli, Egervári, Csank, Garami, Bozsik,
Novák, Bicskei, Gellei, Rui
Costa, Figo, Albertini, Zico,
Bierhoff, Maldini, Keegan,
Eusebio, Beckenbauer, Platini
UEFA- és Blatter FIFA-elnök,
Kovács „Kokó” István urakról
is készültek közös fényképek.
Utazásaink csúcspontja az
volt, mikor az MLSZ vendégei
lehettünk egy napra. Megnézhettük Telkiben az európai
szintû edzõközpontot, ahol
közös fénykép készült Egervári
csapatával. Megnézhettük az
Országházat, a Szent Koronát,
amelynek fogadásain, 1978.
január 6-án e sorok írója is
jelen volt.
Az emlékkönyvet lapozgatva van egy beírás: „Kedves
Tibor! Ez a fal egy életmû.”
Magam is így gondolom…
Paksa Tibor
az intézmény krónikása

Számos emlékezetes élményt õriz a sportfal.

Hosszú idõ után ismét a Lenti TE nyerte meg a hagyományos
tornát.
Parádés, gólokban gazdag
mérkõzéseket láthattak mindazok, akik kilátogattak a Lenti
TE pályán rendezett 36. Négy
Város Labdarúgó-tornára, melyen az 1979-ben városi rangot
kapott települések – Lenti,
Körmend, Barcs, Celldömölk –
csapatai mérkõztek meg egymással.
A rendezvény egy 36 évvel
ezelõtti megállapodás hagyománya alapján, a városok közti
sportbarátság megõrzésének
céljából került megtartásra és
minden évben rotációs rendszer szerint másik település ad
otthont a tornának.
A mérkõzéseket megelõzõ
sorsolás alapján az ünnepélyes
megnyitót követõen Körmend
csapata a Celldömölk gárdájával játszott elõdöntõt, majd
pedig a Barcs és a házigazda
Lenti TE játékosai mérték
össze felkészültségüket. Az elsõ mérkõzésen a Celldömölk
VSE 2-1-re nyert a Körmend
ellen, a Lenti TE 16-0-ás gólzáporos meccset játszott a
Barcs ellen.

A szombati eredmények
alapján vasárnap a Körmend
és a Barcs csapatai a harmadik
helyért léptek pályára, mely
során a Körmend 13-1-es fölényes gyõzelemmel szerezte
meg a bronzérmes helyet a
tornán. A döntõ mérkõzést a
házigazda Lenti TE a Celldömölk VSE csapatával vívta
meg. A celldömölki csapat az
elsõ félidõben hosszú ideig
ostromolta a hazaiak kapuját,
de végül a Lenti TE megtörte
az ellenfél védelmét és még a
félidõ végét jelzõ sípszó elõtt
hálóba talált. A második félidõben még kétszer zörgette
meg a Lenti TE az ellenfél
hálóját, így a 3-0-s végeredménnyel hosszú idõ után újra
a Lenti TE együttese szerezte
meg a gyõztesnek járó kupát
és állhatott a dobogó legfelsõ
fokára.
A tornán búcsúzott az aktív
játékvezetéstõl Drávecz Gyula, akit a játékvezetõi testület
tagjai, a torna szervezõi és a
sportbarátok köszöntöttek.
- kósa -
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Itt van az õsz,
ami nem csak a szüret idõszaka!
Fessen velünk bevezetõ áron
az új Supralux Season
egyrétegû színes falfestékkel!

Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 7-17
szombat 7-12
kiadósság: 14 m2/l • kiszerelés: 2,5 l 3390 Ft; 5 l 5490 Ft

