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Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

www.lentifurdo.hu;

www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Kedvezményes családi belépõkKedvezményes családi belépõk

július 1-tõl!július 1-tõl!

2 felnõtt + 2 gyermek* :

2 felnõtt + 3 gyermek* :
*( 3-13,99 éves kor közti gyermekekre érvényes.

0-2,99 éves korig INGYENES!)

Hétvégéken gyermekprogramok,

játszóház és zenés rendezvények a

strandfürdõn!

6 500 Ft

7 200 Ft

Június 17-én megnyitott a
város elsõ négycsillagos szál-
lodája, a

Ezzel a létesítménnyel
régi álma és vágya va-

lósult meg. Lenti feljebb lépett
a fürdõvárosok rangsorában,
nõtt a város turisztikai kínálata
és színvonala.

A több, mint 3 milliárd
forint értékû beruházás kere-
tében elkészült szálloda 4
emeletes, 94 szobás és négy-
csillagos minõséget kínál a
szolgáltatásokban, a kialakítá-
sokban és a minõségben egy-
aránt. A szálloda közvetlen

Thermal Hotel Ba-
lance.
Lenti

Megnyílt Lenti elsõ négycsillagos szállodája
A város büszkesége a Thermal Hotel Balance

összeköttetésben van a szom-
szédos fedett fürdõvel, így a
vendégek számára biztosított a
kényelmes átjárás és a napi
többszöri belépés a termál-
fürdõbe.

A szálloda földszintjén re-
cepció, étterem és lobbybár,
gyermekjátszó, valamint kon-
ferenciaterem is kialakításra
került. A 1-3. szinteken talál-
ható 92 (standard, superior és
superior plus) szoba biztosít-
ja a vendégek kényelmes el-
helyezését. A negyedik emele-
ten lévõ wellness részen

Az elsõ vendégeket Horváth László polgármester (balról), Vigh
László országgyûlési képviselõ, Kutfej Attila, a Lenti Gyógy-
fürdõ Kft. igazgatója és Christian Avanzini, a szálloda igazga-
tója fogadta.

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán
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(Folytatás az 1. oldalról)

Programok:

11:00 Ünnepi szentmise
14:00-17:00: Fõzõverseny szakértõ zsûrivel

(Hozott alapanyagból tetszõleges étel fõzhetõ)
17:00-18:00: Labdarúgó mérkõzés (nõs-nõtlen)

18:30: Fõzõverseny eredményhirdetése
(az elsõ három helyezett értékes nyereményben részesül)

A programokra érkezõ gyerekeket csillámtetoválás,
arcfestés, ugrálóvár és fagyi várja

21:00-tól búcsúi bál, zenél: Andreas

A programok alatt az italfogyasztást a Margaréta Presszó
szolgáltatja!

A fõzõversenyre jelentkezni július 6-ig az alábbi
elérhetõségeken lehet:

Bertáné Siroki Gabriella: 06-30/297-4798
Berta Krisztián: 06-30/540-0630

Tasi Andrea: 06-20/461-3379
Margaréta Presszó

Búcsú Mumorban
2016. 07. 10., mumori kultúrház

Megnyílt Lenti elsõ négycsillagos szállodája
A város büszkesége a Thermal Hotel Balance

élménymedence, 4 szauna egy-
ség (finn, aroma, infraszauna
és gõzkabin), 2 külön masz-
százs helyiség is a vendégek
rendelkezésére áll. A wellness
rész mellett egy különleges
Skybar is található, ahonnan
csodás kilátás nyílik a festõi
Lenti-hegyre.

A földszinti étterem több
mint 200 fõt is tud fogadni
egyszerre, mellette télikert és
terasz szolgálja a vendégek
igényeit. Az étlap széles körû
gasztronómiai kínálatot nyújt.
Érdemes tudni, hogy az étte-
rem nemcsak a szállóvendé-

gek, hanem külsõs vendégek
részére is rendelkezésre áll,
így bárki betérhet a párjával,
családjával, ismerõseivel egy
kellemes vacsorára vagy ebéd-
re a hét bármely napján.

Már a nyitást követõ héten
szép számmal érkeztek ven-
dégek az új szállodába, több-
ségében magyarok, de külföldi
vendégek, elsõsorban osztrá-
kok is voltak. Az elsõ napok
tapasztalatairól a
szállodát üzemeltetõ Lenti
Gyógyfürdõ Kft. ügyvezetõ
igazgatója így vélekedett:

– Örömmel mondhatom,
hogy a vendégek visszajelzései

Kutfej Attila,

egyértelmûen pozitívak. Álta-
lános vélemény volt, hogy jól
érezték magukat, tetszett maga
a szálloda, a szobák kialakítása,
a vendéglátás és a személyzet
hozzáállása. Összességében ál-
talános vélemény volt, hogy ez
egy igazán jó szálloda. Szá-
munkra fontos vendégeink vé-
leménye, hiszen ennek tükré-
ben tudjuk alakítani, formál-
ni, még jobbá tenni szol-
gáltatásainkat – folytatta az
ügyvezetõ. Hozzátette még,

hogy a nyitás elõtt megtartott
nyílt napon több száz lenti
lakos is megtekintette a szál-
lodát és körükben is egyér-
telmû tetszést aratott az új
szálloda.

– Úgy gondolom, a város
büszke lehet erre a beruhá-
zásra, hiszen a szálloda a für-
dõvel együtt – amelynek új
élményfürdõ részlegét is ha-
marosan megnyitjuk – valódi
ékköve lesz Lentinek – tette
hozzá Kutfej Attila.

Lenti új büszkesége.

Június elsõ péntekének
estéjén újra útjára indult az a
három hónapon át tartó zenés
rendezvénysorozat, melyre a
nyári idõszakban minden pén-
teken este a Templom térre
várják a város lakóit és a Len-
tiben nyaralásukat, szabadsá-
gukat töltõ vendégeket.

A „Lenti Nyári Esték 2016”
címmel immáron három éves
eseménysorozat elsõ elõadását
a hirtelen borúsra fordult
idõjárás miatt a mûvelõdési
központ színháztermében tar-
tották, ahol elsõként

polgármester köszön-
tötte a zenés mûsor közön-
ségét.

Ahogy a korábbi években,
úgy idén is számos egyéni
fellépõvel és zenekarral vala-
mint sztárfellépõk sokaságával
is találkozhatnak mindazok,
akik ellátogatnak péntek es-
ténként a város központjába.

Horváth
László

„Lenti Nyári Esték”
Az elsõ estén a Lentiben ko-

rábban már nagy sikerrel bemu-
tatkozott

pörgette fel a közönsé-
get, majd pedig a több évti-
zedes zenei pályafutásra visz-
szatekintõ együttes
hozta el jól ismert slágereit az
est vendégeinek.

Második alkalommal már
az égiek kegyesebbek voltak a
közönséghez és a fellépõkhöz,
így a rendezvényre a mûve-
lõdési központ elõtti téren fel-
állított színpadnál várták az
érdeklõdõket, ahol a

elõadásában
hazai és világslágereket hall-
hatott a közönség, majd pedig

lépett színpadra.
Következõ pénteken este

nyolc órától zene-
kar, majd az est sztárvendége

várta a zenés
esték közönségét.

Pedrofon Rock'n'Roll
Band

Dolly Roll

Madarak
Házibulizenekar

Gáspár Laci

Silverband

Oszvald Marika

k.r.

A Madarak Házibulizenekar.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Július elseje a magyar egész-
ségügy legjelesebb ünnepe,
ugyanis 195 évvel ezelõtt, ezen
a napon született meg az
anyák megmentõjeként ismert

, a gyermek-
ágyi láz okának felfedezõje és
gyógymódjának feltalálója. Ezen
a napon országszerte köszön-
tik az egészségügyi dolgozókat
és több helyen is elisme-
résekkel, jutalmakkal köszönik
meg áldozatos munkájukat.

Lentiben június 29-én a kö-
zelmúltban megnyílt Thermal
Hotel Balance**** Lenti új, mo-
dern konferenciatermében ke-
rült sor a hagyományos Sem-
melweis-napi rendezvényre,
melyen a

fennállásának
50. évfordulóját is ünnepelték
a megjelent egészségügyi dol-
gozók és a vendégek.

Az ünnepségen
, Lenti város polgármes-

tere köszöntötte a megjelente-
ket, beszédében felidézve a
térség egészségügyi központjá-
nak indulását és fejlõdésének
egyes állomásait, méltatva az
egészségügyben dolgozók ál-
dozatos munkáját. Elmondta,

Semmelweis Ignác

dr. Hetés Ferenc
Rendelõintézet

Horváth
László

Semmelweis-nap és jubileum

Lentiben az egészségturizmus-
nak is évtizedes hagyományai
vannak és a közelmúltban el-
indított és befejezés elõtt álló
turisztikai fejlesztések – a für-
dõ bõvítése, a szálloda meg-
nyitása – garanciát biztosíta-

nak a színvonalas és minõségi
szolgáltatásra.

– Ez a terület, ahol most ál-
lunk, a közelmúltban megkap-
ta a gyógyhely minõsítést is,
ami újabb fejlesztésre kötelez
bennünket. Szeretnénk a ren-
delkezésre álló pályázati lehe-
tõségeket kihasználni terveink
megvalósításához és a képvise-
lõ-testület döntéseinek megfe-
lelõen folyamatosan nyújtjuk
be a Zöld Város, a gyógyhely-
fejlesztési, geotermikus ener-
giára alapuló, illetve szociális
munka feltételeit javító pályá-
zatokat. Jelenleg is vizsgáljuk
az orvosi szolgáltatásokon ala-
puló egészségturizmus fejlesz-
tésének lehetõségeit mind-
azon egészségügyi beavatko-
zási területeken, amelyeket tu-
risztikai szolgáltatásokkal együtt
vehetnek majd igénybe a Len-
tibe érkezõk – vázolta a jövõ-
beni terveket Horváth László.

A rendezvény díszvendége-
ként köszöntötte a megjelen-
teket , az
Emberi Erõforrások Minisz-
tériumának közigazgatási ál-
lamtitkára, aki szintén méltatta
az egészségügyi dolgozók ön-
feláldozó és hivatástudattal
végzett munkáját, továbbá
beszélt az egészségügyben
jelenleg is zajló átalakítá-
sokról, melynek az infrast-
ruktúra fejlesztése mellett az
egészségügyi dolgozók bére-
zésének rendezése is részét
képezi.

Az ünnepi köszöntõket kö-
vetõen a adott
rövid mûsort, majd a Sem-
melweis-napi elismerések át-
adására került sor, melyet Hor-
váth László polgármestertõl és
dr. Lengyel Györgyi államtitkár
asszonytól vehettek át a ki-
tüntetettek.

dr. Lengyel Györgyi

Csádé zenekar

Az idei évben elismerést
kapott , a
Kolping Gondozási Központ
mentálhigiénés munkatársa,

a Kolping Tá-
mogató és Foglalkoztató Köz-
pont gépjármûvezetõje,

a Bölcsõde Lenti
kisgyermek-nevelõje,

az OMSZ Lenti
Mentõállomásának vezetõje,

az I. sz. há-
ziorvosi körzet asszisztense,

a dr. Hetés
Ferenc Szakorvosi Rendelõin-
tézet radiológus szakorvosa.

Kiemelkedõ szakmai szín-
vonalon végzett tevékenységé-
ért , az Em-
beri Erõforrások miniszteré-
nek megbízásából Semmel-
weis díjat kapott a dr. Hetés
Ferenc Szakorvosi Rendelõin-
tézet, melyet ,
az intézet szakorvosa vett át dr.
Lengyel Györgyi államtitkártól.

A rendelõintézet fennállá-
sának 50 éves évfordulója al-
kalmából emlékplakettet ve-
hetett át , a
szakorvosi rendelõintézet nyu-
galmazott gyermekgyógyász
fõorvosa és

a rendelõintézet nyugal-
mazott fogászati fõorvosa, akik
mindketten tevékenyen részt
vettek az intézet 1965-os in-
dulásának munkálataiban és
közel fél évszázadon át dol-
goztak a térségben élõ em-
berekért.

Az elismerések átadását kö-
vetõen a rendezvénynek he-
lyet adó Thermal Hotel Ba-
lance**** éttermében tartott
állófogadáson or-
szággyûlési képviselõ és

, a Zala Megyei Köz-
gyûlés elnöke is köszöntötte a
meghívott vendégeket.

Wittinger Beatrix

Mázsa Zoltán,

Lõ-
rincz Tímea,

Geren-
csér Gyula,

Bekk Lászlóné,

dr. Rác Szabolcs,

Balog Zoltánnak

dr. Fekete Zoltán

dr. Sánta Klára

dr. Bárány Gab-
riella,

Vigh László
dr.

Pál Attila

K.R.

Ülnek, balról: Wittinger Beatrix, dr. Bárány Gabriella, dr. Sánta Klára, Bekk Lászlóné, Lõricz
Tímea. Hátsó sor: Horváth László, dr. Pál Attila, dr. Rác Szabolcs, Vigh László, Gerencsér
Gyula, dr. Lengyel Györgyi, dr. Fekete Zoltán, Mázsa Zoltán.

A
elnökének, dr. Pál Attilának
ezúton is megköszöni a Lenti
fegyveres Erõk és Testületek
Nyugállományúak Klubja, hogy
támogatásával megvalósíthat-
ták kirándulásukat
(útiköltségüket fedezte a tá-
mogatás).

– Keszthely nevezetessé-
geivel ismerkedett meg a 45
fõs társaság, az említett tá-
mogatás, 65 ezer forint az úti-
költségünket fedezte, egyéb-
ként a kirándulás többi része

Zala Megyei Közgyûlés

keszthelyi

Köszönet a támogatásért…
önköltséges volt – tájékoztat a
részletekrõl egye-
sületi elnök. – Kiváló idõjárást
kifogva tekintettük meg a Fes-
tetics kastélyt, a Babaházat,
egyéb múzeumokat, a sétáló-
utca nevezetességeit, a tagtár-
sak legnagyobb megelégedésé-
re. Nagyon fontosnak tartjuk
ezeket a kirándulásokat, ki-
mozdulunk itthonról, lehetõ-
ség van a kikapcsolódásra, esz-
mecserékre és vidékünk ne-
vezetességeivel is megismer-
kedhetünk.

Barta Ödön

Keszthelyre kirándultak…



4 2016. júniusLenti és Vidéke

Immár az egész falut érintõ
programmá nõtte ki magát a

szülõi szervezetei által
megrendezett gyermeknapi
esemény.

– Igazi csapatmunkát való-
sítottunk meg, a kezdeti sike-
reken felbuzdulva tavaly elsõ-
ként faluszinten, majd az idén
is minden helybéli gyermeket
megszólítva rendeztük meg a
gyermeknapunkat – mondja

szer-
vezõ, önkormányzati képvise-
lõ, aki kultu-
rális közfoglalkoztatottal együtt
koordinálta az eseményt.

– Kora délután kezdõdtek
a programok, a már megszo-
kott légvár és óriáscsúszda
mellett, népi-játszótér, sokféle
fajátékkal, íjászat, arcfestés,
csillámtetoválás, sor-és váltó-
versenyek tarkították az ese-
ményt. Ezen az utóbbin a leg-
nagyobbaktól, a legkisebbekig,
anya-apa-gyerek, sokan részt
vettek, igazi családias hangu-
latot teremtve, Gaál László ta-
nár úr irányításával. Rendõr-
ségi bemutató is volt, kerék-

rédicsi óvoda és általános

iskola

Petõné Horváth Anita

Borbély Szilvia

– Mikor kezdõdött és mi-

lyen programokkal várták a

gyermekeket?

Gyermeknap Rédicsen
páros ügyességi pályát állítot-
tak fel és a rendõrautóba is
be lehetett szállni, sõt, aki
kérte, meg is bilincselték, va-
lamint sok-sok hasznos aján-
dékot is hoztak a gyerme-
keknek. Sztárvendégeink is
voltak, Papp Rita és Bodnár
Attila nagyon színvonalas ze-
nés, játékos mûsort adott a
gyermekeknek.

– Legfontosabb támogatónk
az önkormányzat, de a helyi
vállalkozók, boltok üzemelte-
tõi, egyéb támogatók is segí-
tettek, melyet ezúton is köszö-
nünk. Kiemelném még közép-
iskolásaink segítségét is, akik
például a csillámtetoválást vé-
gezték. Több mint száz gyer-
meket mozgattunk és vendé-
geltünk meg a program végén
pizzával és még zsákbamacskát
is árultunk. Az utóbbiból be-
folyt összeget pedig a jövõ évi
hasonló programunkra tesz-
szük félre. Szeretném megkö-
szönni minden résztvevõ te-
vékeny munkáját, amivel hoz-
zájárult gyermeknapi progra-
munk sikeréhez!

– Milyen támogatással va-

lósították meg a gyermek-

napot?

dj

Jól sikerült a gyermeknapi rendezvény.

Számos program várta a gyerekeket.

A Lentihegyen végzett meg-
elõzõ akciót a Lenti és Térsége

Polgárõrök megelõzõ akciója

Polgárõr Egyesület Szabó Gá-

bor

.
elnökkel beszélgettünk.

–

– Évente több alkalommal,
több helyszínen tartunk ha-
sonló akciókat. Közbiztonsági
akciónk keretében a termény-
lopások, pincefeltörések, egyéb
rendbontások megelõzésére
hívtuk fel a gazdák figyelmét.
Szóróanyagot is készítettünk,
amit a szóbeli tanácsadás
mellett átadtunk az ingatlantu-
lajdonosoknak.

–

– Szinte naponta és a nap
minden idõszakában szerve-
zünk járõröket a helyszínekre.
Nem is tudják elképzelni az
olvasók, micsoda forgalom van
egy hétvégi éjszaka a Lenti-
hegyen! Megfigyelést végzünk,
begyûjtjük a gazdáktól a gya-
nús információkat és ha szük-
séges, értesítjük a rendõrséget
(mint együttmûködõ partne-
rünket) a tapasztaltakról.

Milyen gyakoriak az

ilyen akciók?

Egyéb módon is védik az

állampolgárok tulajdonát?

–

– Lenti, az öt városrész és
Lentihegy a fõ területünk, 40
fõvel látjuk feladatainkat. Kap-
csolódunk a város rendezvé-
nyeihez, most a Lenti Nyári
Esték programjai zajlanak,
amely több ezer fõs ren-
dezvény, komoly feladatot je-
lent az észrevétlen biztonság
fenntartása. Három középis-
kolás fiatal is csatlakozott hoz-
zánk erre a rendezvényre, re-
méljük, hogy rövidesen az
egyesület tagjaiként köszönt-
hetjük õket.

–

– Elsõsorban az értékek
védelmére, a nyitva hagyott
ablakokra, ajtókra, szerszámtá-
rolókra. Néhány gép eltûnésé-
vel százezres nagyságrendû
kár is keletkezhet.

Hányan vannak jelenleg

az egyesületben, hol látnak el

feladatokat?

Visszatérve az akciójuk-

ra: mire hívják fel a figyelmet?

D.J.

Sári Zoltán (jobbra) szõlõsgazdát tájékoztatták a polgárõrök
nemrég a Lenti-hegyen a vagyon elleni bûncselekmények
megelõzésérõl. Szabó Gábor, Lipics Tibor és Lõrincz Zsolt
(balról-jobbra).
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A és
a
közös szervezésében a mûve-
lõdési központban került be-
mutatásra író,
történész, parlamenti képvise-
lõ Határ-szél címû kötete.

A könyvbemutatón
Lenti város pol-

gármestere köszöntötte a meg-
jelenteket, majd

a ZSZC Lámfalussy Sán-
dor Szakképzõ Iskola tanára
mutatta be a kötetet és be-
szélgetett a szerzõvel.

Göncz László a szlovéniai
magyarság történetének kuta-
tója, szakmonográfiák szerzõ-
je, de szépíróként is ismert
olvasói elõtt. 2003-ban meg-
jelent Olvadó jégcsapok címû
történelmi regényében a mu-
ravidéki magyarság múltbéli
hányattatásait mutatta be a ol-
vasóknak, majd 2011-ben Kál-
vária címmel megjelent köte-
tében áttörte a hallgatás falát a

Városi Könyvtár Lenti
Honismereti Egyesület Lenti

Göncz László

Hor-
váth László,

Tóth Sán-
dorné,

Göncz László új kötete

muravidéki magyar és nem
magyar mártírok történetének
regénybe foglalásával.

Legújabb könyve több kis-
regényt, novellát és monodrá-
mát tartalmaz, melyekben a
kisebbségi létbõl fakadó konf-
liktusokkal, a szociális lecsú-
szás és ideológiai okokra
visszavezethetõ kirekesztõdés-
sel, az államhatár okozta fe-
szültségekkel, a hazátlanság ér-
zésének megélésével foglalko-
zik. Mindezek mellett „a lélek
Magyarországának” tudata, a
másság tisztelete és az õsi
örökségbõl származó értékek-
re támaszkodó talpra állást biz-
tosító erények állnak a tör-
ténetek középpontjában.

A könyv nem csak a múlt
megélésében segít az olvasó-
nak, hanem nagy erejû sors-
szimbóluma a határok által
szétszabdalt területek és em-
berek életének.

k.r.

Horváth László polgármester is méltatta az új kötetet.

Június harmadik hétvégé-
jén a Harkányban rendezett
VI. Országos Nyugdíjas Ki Mit
Tud? döntõjén, szájharmoni-
kán bemutatott elõadásával
szóló hangszer kategóriában
Arany minõsítést szerzett

a
b tagja.

– Joggal lehetünk büszkék
a teljesítményére, hiszen nem-
csak klubunkat, hanem egye-
düli szereplõként városunkat
is képviselte. Ez egy felmenõ
rendszerû vetélkedõ, melynek
megyei elõdöntõi már február-
ban elkezdõdtek, majd pedig
április és május hónapban tart-

Ke-
rese Sándor, Lenti Civil
Nyugdíjas Klu

Kerese Sándor arany minõsítése
ják a középdöntõket, a döntõ-
re pedig június 24-26 között
került sor. A rendezvény nagy-
ságát jól mutatja, hogy péntek-
tõl, vasárnapig 3 színpadon
zajlott a különbözõ kategóriák
szereplõinek bemutatkozása.
A rendezvény végén a zsûri
arany, ezüst, illetve bronz mi-
nõsítéssel díjazza a szereplõ-
ket. Kerese Sándor már három
alkalommal jutott el a döntõig,
ahol egy esetben bronz, míg
két alkalommal arany minõ-
sítést szerzett – tájékoztatta la-
punkat Császár Dezsõ a klub
elnöke.

(k)

Ismét arany minõsítés.

A
szervezésében június utol-

só hetében utazott a
delegáció . A
késõ esti megérkezéskor a har-
minctagú magyar küldöttséget
a normandiai
az igen nagy számban össze-
gyûlt francia vendéglátók kö-
szöntötték, élükön

, a francia egyesület
elnökével – tájékoztatott

résztvevõ.
– Másnap a község beveze-

tõ útján a partnerségrõl szóló
táblát avattuk fel közösen a
d'Escoville utcában, ezt követ-
te a hivatalos ceremónia a kul-
túrházban, a Salle des Fétes-

Magyar-Német Baráti
Kör

pákai
Franciaországba

Couvervilleben

Francois Le
Buannal

Bicsák-
né Brenner Anikó

Normandiai látogatáson a pákaiak
ben, ahol megvendégeltek
bennünket különbözõ finom-
ságokkal.

Elsõsorban a baráti körünk
tagsága, de velünk utazott –
elsõ alkalommal – három 8.
osztályos tanuló is szüleikkel,
akik a pákai iskolában az or-
szágról tanultakat személyesen
is megtapasztalhatták. Azért a
kóstolgatásnál a macaront, bar-
becuet, kagylót, garnélat, bé-
kacombot elõször csak nagyon
óvatosan, aztán nagy élvezettel
rakták a tányérjaikra.

– Kik voltak a küldöttség
tagjai?

–

– Mi történt a továb-
biakban?

– A következõ napot a csa-
ládok szervezték meg szá-
munkra, tengerparti séta, kis-
városok felfedezése és baráti
összejövetelek tarkították a na-
pot. A paela est tánccal és a
magyar-belga meccs nézésével
telt, a franciák a mi csapa-
tunknak drukkoltak. Hétfõn
aztán Tatihou szigetére utaz-
tunk, egy furcsa hajóval, ami
kerekeken gördült a partra,
hogy elszállítson minket a kel-
lemes klímájú szigetre. Egzo-
tikus növényekkel teli óriás-

kertben találtuk magunkat. Az
utolsó elõtti napon Livarotban
egy sajtgyárat, Coquainville-
ben a Boulard szeszfõzdét
néztük meg idegenvezetõ
segítségével. Az utóbbi he-
lyen a híres Calvados kósto-
lása sem maradhatott ki ter-
mészetesen. Utolsó napun-
kat Párizsban töltöttük, aho-
vá négy francia barátunk
elkísért bennünket, itt az Eiffel
tornyot és a Louvret tekin-
tettük meg.

dj

A táblaavatás pillanata.



A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Köz-
gyûlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályá-
zat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.

A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,

érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik
pécsi egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve tárgyév-
ben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és fõiskola kol-
légiumi férõhely elbírálási szempontjainak,

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

bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben
a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férõ-
helyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiíró-
jának. A férõhely másnak nem adható át.)

a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi el-
látást indokolttá teszik.

a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben elért jó ta-
nulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az
érettségi eredménye), választott szakterületével vagy más tanul-
mányaival összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.

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

A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:
a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos iga-

zolása,
elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány má-

solata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a felvételrõl,

1. A pályázat benyújtásának feltételei:

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:

3. A pályázat benyújtásának módja:

•

•
•

•

•

•

• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkál-

tatói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíj-
szerû rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás,
önkormányzat, munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli
ellátásról szóló igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást
indokoló (pl. egészségügyi rászorultságról szóló) doku-
mentumok.

Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett,
felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati
Hivatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi
u. 10.), vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat hon-
lapjáról (www.zala.hu).

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

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

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

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

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

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

4. A pályázatok beérkezésének határideje: 2016.
augusztus 10.

A pályázók értesítése az elbírálásról:
2016. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül ha-

gyó pályázó automatikusan kizárja magát a rész-
vételbõl.

6. Egyéb:
�

�

�

�

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férõhelyeire

A
2016. június 16-i ülésén

, a
elnöke adott

tájékoztatást az intézmény mû-
ködésérõl, kiemelve, hogy bár
komoly változásokkal és a mig-
ráció miatt felmerült többletfel-

Zala Megyei Közgyûlés
dr.

Sorok Norbert Zalaegersze-
gi Törvényszék

Igazságszolgáltatás és népesedés
Ülést tartott a Zala Megyei Közgyûlés

adatokból adódó kihívásokkal
kellett szembenézniük az el-
múlt esztendõben, sikerrel
megbirkóztak ezekkel. Mind-
eközben jelentõsen javult az
ítélkezés megalapozottsága, me-
lyet a magasabb fórumokon
helybenhagyott ítéletek maga-
sabb aránya támaszt alá. A
„Szolgáltató bíróságért!” prog-
ram keretében számos intéz-
kedést tettek a törvényszék
szolgáltató funkciójának erõsí-
tése érdekében, így belsõ fej-
lesztések, vizsgálatok és képzé-
sek zajlottak, valamint lépése-
ket tettek a külsõ kapcsolatok
erõsítése érdekében, iratmin-
tákat jelentettek meg honlap-
jukon, a társadalmi felelõsség-
vállalás jótékonysági kezdemé-
nyezések formájában jelent
meg tevékenységükben.

Folytatódott és egyre széle-
sebb kört szólít meg a „Nyitott
bíróság” program, melyben a
diákok mellett már megje-
lentek a felnõtt csoportok is,

akik érdeklõdnek a bíróság
munkája iránt. Elmondta, hogy
a 2016-os évben folytatni kí-
vánják sikeres programjaikat, s
jelentõsebb épület felújítási
munkákat is meg kívánnak
valósítani.

megyei tisz-
tifõorvos a fejlesztési terveket
nagyban meghatározó megyei
népesedési helyzetrõl adott
tájékoztatást a közgyûlésnek.
Elmondta, hogy Zala megye
lakosságának kormegoszlása
már 1990-ben is az elöregedõ
társadalomképet mutatta, mely
2015-re még kifejezettebbé
vált, a népesség öregedése pe-
dig hatalmas feladatokat jelent
az ellátórendszerek, a társa-
dalom számára.

Jóváhagyta a közgyûlés az

kere-
tében a

által benyújtott pro-
jekteket, melyek egyikének
alapvetõ célja a kerékpáros
turizmus népszerûsítése, a
Vasfüggöny kerékpárút horvát-
magyar szakaszának fejleszté-
se, a másik esetben pedig egy
vonzó határon átnyúló turisz-

Dr. Paizs Teréz

Interreg V-A Magyarország-
Horvátország Együttmûködé-
si Program 2014-2020

Zala Megyei Önkor-
mányzat

tikai desztináció létrehozása a
térség turisztikai versenyké-
pességének javítása érdeké-
ben. Mindkét projekt a megyei
önkormányzat vezetõ partner-
sége mellett valósulna meg.
Szintén jóváhagyta a testület az

program ke-
retében spanyol, lengyel és
portugál partnerszervezetek-
kel közösen megvalósítandó

projekt be-
nyújtását, melyben a Zala Me-
gyei Önkormányzat partner-
ként venne részt. A projekt
alapvetõ célja a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Program hatékonyságának ja-
vítása.

Döntött a testület arról,
hogy támogatási igényt nyújt
be az önkormányzat a belügy-
miniszter és a nemzetgazdasá-
gi miniszter által kiírt pályázati
felhívásra, elfogadta 2016 má-
sodik félévi munkatervét és
zárt ülés keretében döntés
született a közgyûlés által ala-
pított kitüntetõ cím és díjak
2016. évi díjazottjairól. A ki-
tüntetések átadására a szep-
temberben tartandó megyena-
pi ünnepségen kerül sor.
Forrás:

Interreg Europe

„People&Nature”

Zala Megyei Közgyûlés

Dr. Sorok Norbert szerint sike-
rült megbirkózni a többletfela-
datokból adódó kihívásokkal.
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A Szlovén Köztársaság Vé-
delmi és Mentési Igazgatóság
Muraszombati Védelmi és
Mentési Kirendeltsége és a
Szlovén Vöröskereszt Muravi-
déki Bizottsága 2016. június 4-
én Kri�evci pri Ljutomeru-ban
tartotta meg a XXII. régiós Pol-
gári Védelmi és Vöröskeresztes
elsõsegélynyújtó csapatok ver-
senyét.

A több éves sikeres nem-
zetközi együttmûködésnek kö-
szönhetõen külföldi csapato-
kat is meghívnak a megmé-
rettetésekre.

A versenyen 12 csapat mér-
te össze tudását. Külföldi meg-
hívottként Zala megyét a

képvisel-
te, melynek tagjai a dr. Hetés
Ferenc Szakorvosi Rendelõin-
tézet, valamint a háziorvosi
körzetek dolgozói voltak. Vas
megyét Körmend csapata,
Horvátországot, a Muraköz
(Meðimurska upanija megyét
Csáktornya csapata képviselte.

A versenyfeladatok között
mezõgazdasági, ipari, közleke-

Lenti
önkéntes polgári védelmi elsõ-
segélynyújtó csapat

)�

Nemzetközi megmérettetés
dési, szabadidõs balesetek sze-
repeltek, beállítva több sérül-
tet, akiket imitátor-preparátu-
mok felhasználásával tettek va-
lóságossá.

A verseny értékelése során
„C”kategóriában Zala megye
Lenti csapata a 2. helyezést
érte el. A verseny keretében a
polgári védelmi és vöröske-
resztes elsõsegélynyújtó csapa-
tok realisztikus környezetben
adtak számot felkészültségük-
rõl. Kihívást jelentett a külföldi
csapatoknak az országonként
eltérõ elsõsegély-nyújtási sza-
bályok, valamint a megkövetelt
triage (fontossági sorrend fel-
állításának) alkalmazása. Ezzel
együtt hasznos tapasztalatokat
szereztek, amit fel tudnak
használni a hazai mentési gya-
korlatban is.

A résztvevõk kiemelték,
hogy fontos a csapatok együtt-
mûködése, egymás megisme-
rése, mert ezek segítik elõ az
összehangolt munkát baleset
és egyéb katasztrófa esetén a
nyelvi különbözõségek ellené-
re is.

Elsõ sor, balról jobbra: Kánya Szilvia, Hencz Krisztina, Kámán
Lászlóné, Második sor: Farkasné Horváth Anita, Horváth Ist-
vánné, Válicsné Völgyi Judit, Bécsné Torhács Katalin, Vörös
Istvánné (katasztrófavédelmi megbízott), hátul Kristó Gábor
(tûzoltó alezredes, polgári védelmi felügyelõ),

A labdarú-
gó-csapata elsõ helyen végzett
a megyei III. osztályú baj-
nokság Nyugati-csoportjában.

sportegyesüle-
ti elnökkel és Polgár Krisztián
játékos-edzõvel beszélgettünk
az elért sikerekrõl:

– Két év kihagyás után a
2013/14-es bajnokságba kap-
csolódtunk be azzal a tervvel,
hogy a tisztes helytállás min-

Tormaföldi SE

Horváth László

Bajnok a Tormafölde
denképpen elvárható új csapa-
tunktól. Célunk volt, hogy he-
lyi fiataloknak adjuk meg a
sportolás lehetõségét, aztán
voltak, akik lemorzsolódtak,
de így is több mint húsz fõvel
játszottuk végig az idei évet –
tájékozat az újjáalakult csapat-
ról Polgár Krisztián.

– Aztán változott a helyzet,
megismerve az ellenfeleket
már a bajnokság megnyerése

volt a cél a feljutás megfon-
tolásával – vette át a szót
Horváth László.

– A feljutásnak több alapve-
tõ feltétele van, ifjúsági csa-
pattal is kell rendelkezni, má-
sok lennének az utazási költ-
ségek egy magasabb osztály-
ban és a játékosállományt is át
kellene alakítani egy kicsit, a
maradó játékosoknak is maga-
sabb szinten kellene teljesí-
teni, úgyhogy inkább a mara-
dás mellett döntöttünk.

– A magasabb osztály azért
heti két edzést is megkívánna,
így azonban péntekenként
egy-egy edzéssel készültünk,
vagy ha szükség volt rá, még
egy edzést beiktattunk. El-
mondható, hogy immár baráti
társasággá érett össze a csa-
patunk, nem bohóckodással,

– Tehát most nem mennek
feljebb?

– Milyen edzettséget kíván
a harmadosztályban való sze-
replés?

hanem komoly munkával tel-
tek az edzések, szeretik a srá-
cok a labdarúgást és ez meg is
látszott a teljesítményükön. Ki-
emelném a kb. 100 fõs közön-
ségünket, és azt a 30 fõs ma-
got, akik mindenhová elkísér-
ték csapatunkat.

– A második helyezett Za-
labaksa volt a legnehezebb el-
lenfelünk, végül is a vereségek
és a döntetlenek aránya dön-
tött a végeredménynél. Kap-
csolódva Krisztián elõbbi, csa-
pattal kapcsolatos gondolatai-
hoz, nagyon fontos, hogy meg-
említsük a sportteljesítmény
mellett az emberi kapcsoló-
dási pontokat. Évente csak
egy-egy fõ a lemorzsolódás a
csapatnál, a kezdeti 18-19 éves
fiatalok értek össze a játékban,
és immár az is elõfordul, hogy
akik jelentkeznének nálunk
focizni, azokat vissza kellett
utasítanunk.

– Ki volt a rivális?

dj

Hátsó sor balról jobbra: Boa Roland, Süket Máté, Horváth
Bálint, Varga Gergõ, Varga Dániel, Varga Mihály, Maturicz Ottó,
Horváth Bálint, Bedõk Tamás, Polgár Krisztián. Elsõ sor: Eger
Tibor, Dénes Miklós, Dunai Dániel, Maturicz Mátyás, Polgár
Szabolcs, Bedõ Zsolt, Kovács Szilárd, Rónási Dániel, Maturicz
Máté. A képen nem szerepel, de a bajnokcsapat tagja: Gazdag
Tamás, Lelkes Olivér, Fojtek András.

Hungarikum

Hungarikum
• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.

Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

4-6-8 fõ részéreVonyarcvashegyen
önálló nyaralóház kiadó!

4-6-8 fõ részéreVonyarcvashegyen
önálló nyaralóház kiadó!

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen

Érdeklõdni telefonon lehet: 30/642-0330
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A lenti

2016 évben is szervezi egész-
ségfejlesztõ, egészségre neve-
lõ programjait.

Rengeteg elõadással, moz-
gásprogrammal és egészség-
ügyi szûréssel vártuk, és a jö-
võben is várjuk az érdeklõdõ-
ket Megpróbáltuk úgy össze-
állítani a 2016. év program-
tervét, hogy minden célcso-
port számára elérhetõ legyen
és hasznosan tudjunk mûködni.

2016 januártól folyamato-
san mûködik a nagyon nagy
érdeklõdésnek örvendõ ge-
rinc-tartásjavító-váll torna.

dr. Hetés Ferenc
Szakorvosi Rendelõintézet
Egészségfejlesztési Irodája

.

A gyalogló túraklub, az
egészséges étkezés, diabetes

étrendi tanácsadás, a szépko-
rúak klubja, szív- érrendszeri
betegklub, munkahelyi egész-
ségfejlesztés, gátizom regene-
rációs torna, drogprevenciós,
daganatos megbetegedések-
kel kapcsolatos elõadások
mellett a fogyatékos felnõttek
részére gyógyúszó klub és
terápiás lovaglást is bizto-
sítunk.

A 2016-os évben nagy
hangsúlyt fektetünk a szû-
résekre.

5 háziorvosi körzetben
bõrgyógyászati és nõgyógyá-
szati szûrést bonyolítunk le.

,
és

valamint a hozzájuk tartozó
településeken élõk számára
lehetõség nyílt arra, hogy
igénybe vegyék ezt a lehetõ-
séget és nagyon örülünk an-

Szentgyörgyvölgy Nova, Za-
labaksa, Lenti Csesztreg,

nak, hogy nagy volt az ér-
deklõdés. Ezúton szeretnénk
megköszönni a szervezésben
és lebonyolításban segítõ há-
ziorvosok és körzeti asszisz-
tensek munkáját.

A célkitûzésünk az lenne,
hogy minél több szûréssel
tudjunk hozzájárulni ahhoz,
hogy kevesebb legyen, vagy
idõben felismerhetõvé váljon
a daganatos betegek ki-
szûrése.

Ennek érdekében az év
második felében elindítjuk a
tüdõ- és a prosztatarák-szû-
réseket, de emellett csontsû-
rûség mérésre is lesz lehe-
tõsége minden 45 és 65 év
közötti, a Lenti Járásban élõ
ember számára. A csontsûrû-
ség mérés tervezett idõpontja
október hónap.

Bõvebb tájékoztatást a
programjainkról folyamato-
san kaphatnak az EFI irodá-
ban, médiában, facebook ol-
dalunkon.

Elérhetõségeink:
Dr. Hetés Ferenc Szakor-

vosi Rendelõintézet Egészség-
fejlesztési Iroda

8960 Lenti Kossuth u. 10
Tel: 06 92/ 351-485
e-mail cím:

lent_efi_kisterseg@zalaszam.hu
Honlap:
www. lentirendelo.hu/efi

(várjuk kérdéseiket és hozzá-
szólásaikat a „kérdések és vá-
laszok” menüpont alatt.)

A programok és a szûrések folytatódnak

Nagy népszerûségnek örvend a gyalogló túraklub.

Sokan vesznek részt gerinc-tartásjavító-váll tornán.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Lenti és Vidéke Hirde
ssen

nálu
nk !

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

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A
legutóbbi kirándulásáról

elnök tájékoztat-
ta lapunkat.

– Elsõ állomásunk Herceg-
szõlõsön a Belje Pincészet volt,
amely Horvátország legnagyobb
szõlõterületét kezeli, 650 hek-
táron termesztenek szõlõt. A
régi háromszintes pincerend-
szer az 1500-as években épült.
Az új borászatuk – Közép-
Európa legmodernebb techno-
lógiájával – közvetlenül a szõ-
lõsorok tövében épült fel. Le-
nyûgözõ látvány a rengeteg
óriási króm tartály és a techno-
lógia. Végigmentünk a szõlõ
táblák között húzódó 8 km-es
borúton, csodálatos élmény
volt.

– Ebédünket a halspeciali-
tásairól híres Kovács Csárdá-
ban fogyasztottuk el, amely
Csúza település végén talál-
ható. Ezt követõen ugyanitt a

Lenti Kertbarát Kör Egye-
sület
Röszler Attila

– Hová vezetett tovább az
útjuk?

Kertbarátok kirándulása
Kolar Családi Pincészetbe láto-
gattunk, ahol bemutatták a
családi méretû borászatot, az
alkalmazott technológiát és ki-
tûnõ borokat is kóstolhattunk.
A délutánt a Duna és a Dráva
összefolyásánál található, Euró-
pa egyik legnagyobb természe-
tes vizes élõhelyén, a mocsa-
rak, erdõk és ártéri mezõk al-
kotta Kopácsi-réten töltöttük.
Itt hosszú sétát tettünk az ár-
tér mentén kiépített sétáló-
úton, majd a Duna holtágában
hajókáztunk.

– Vacsoránk Vörösmarton,
a Josic Étterem és Pincészet-
ben volt, ahol borkóstolót kö-
vetõen a tradicionális baranyai
konyha étkeit fogyasztottuk el.
Harkányban szálltunk meg,
másnap délelõtt Kisharsány-
ban a neves Vylyán Pincészet-
nél tettünk üzemlátogatást,
ahol a birtok és a pincészet be-
mutatása közben kiváló borai-

– Mivel zárult az elsõ nap-
juk?

kat is megkóstoltuk. Megtekin-
tettük a siklósi várat, majd ebé-
dünket Villányban, Ottó Csaba
pincészetében költöttük el,
ahol kiváló borok kóstolása
mellett igazi tájjellegû ételeket
fogyasztottunk. Délután egy la-
zító sétát tettünk a város fõ-
utcáján lévõ pincesoron. A
résztvevõk nagy elégedettség-
gel késõ este tértek haza a
több mint 700 km-es útról.
Feltétlenül meg kell említeni,
hogy mindez nem valósulha-
tott volna meg dr. Tánczos

Frigyes barátunk, egyesületi ta-
gunk nagylelkû, önzetlen anya-
gi támogatása és a szervezés-
ben való nagyfokú részvétele
nélkül.

Mint megtudtuk, mind-
ezért az egyesület tagsága –
köszönetét és háláját kifejezen-
dõ – csesztregi
festõmûvész által készített fest-
ménnyel – amely Tánczos dok-
tor kerkateskándi birtokán lé-
võ kápolnáját örökítette meg –
ajándékozta meg a kirándulás
támogatóját.

Zsupán József

A lenti kertbarátok…

A
és a im-
máron tizenkettedik alkalom-
mal rendezte meg 24 órás ke-
rékpáros maratonját.

Az egészséges életmódot és
a kerékpározást népszerûsítõ
hagyományos közösségi sport-
rendezvénynek a tavalyi évhez
hasonlóan a Vörösmarty Ál-
talános Iskola adott otthont,
melynek udvarán a szombat
délután három órás kezdésre
már több mint száz kerékpáros
gyûlt össze.

A résztvevõket a hagyomá-
nyoknak megfelelõen

polgármester köszön-
tötte, aki a maraton második
napján maga is beállt a ke-

Mocorgók az Egészségért
Környezetért Egyesület

Horváth
László

Közel 250 résztvevõ

rékpárosok közé, hogy telje-
sítse a szervezõk által elõírt
minimum hét kört, amit a ke-
rekezõk a város utcán kijelölt
hat kilométeres szakaszon tet-
tek meg.

A szervezõk elmondása
szerint ebben az évben az idõ-
járás szélsõségessége miatt né-
mileg kevesebben jelentkez-
tek, de a résztvevõk létszáma
így is megközelítette a 250 fõt.
A legkitartóbb kerékpárosok
száma azonban minden koráb-
bi év rekordját megdöntötte,
összesen 32 bringás hajtotta
végig a teljes 24 órás idõ-
tartamot, akik dacolva az éjsza-
kai zivatarokkal és a nappali
hõséggel összesen 60 kört és

megközelítõleg 300 kilomé-
tert tekertek le ez idõ alatt.

A rendezvény népszerû-
ségét az is mutatja, hogy nem
csak Lentibõl, de Zala megye
több településérõl és Vas me-
gyébõl is érkeztek résztvevõk.

és már
egy évtizede rendszeres láto-
gatói a helyi kerékpáros ese-
ményeknek, minden évben
részt vesznek a 24 órás és a
Pannon Maratonon is.

– Az idei a harmadik alka-
lom, hogy sikerült teljesíte-
nem a szervezõk által támasz-
tott kihívást, és ha lesz rá le-
hetõség jövõre is visszatérek –
mondta a Szentgotthárdról
érkezett Simon Róbert. – Míg a
korábbi években édesapám
volt a kitartóbb, az utóbbi
években már csak kísérõm-
ként és támogatómként lá-
togat el velem maratonra,
persze pár kör erejéig csatla-
kozik is hozzánk. A tavalyi
évhez képest az idei kevésbé
volt fárasztó, mivel az esti
zivatar hozott egy kis felfrissülést
a nappali hõség után. Éjfél és
hajnali három körül értek el a
holtpontok, de szerencsére a
többi útitársam támogatásával
sikerült átvészelni ezeket az
idõszakokat. Ilyenkor jó kis tár-
saság jön össze és igyekszünk
egymásnak segíteni, amikor
valamelyikünk kritikus szaka-
szába ér a kihívásnak.

Simon Róbert édesapja

A legkitartóbb 32 bringás.
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Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester

Ferenczi Róbert

Héra József

Dr. Fekete Zoltán

Ferenczi Róbert

Kiss Tamás

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

2016. július 4-én (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,

2016. július 4-én (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,

2016. július 19-én (kedden) 15.00-16.00 óráig,

2016. július 4-én (hétfõn) 10.00-11.00 óráig a
mumori kultúrházban,

2016. július 8-án (pénteken) 17.00-18.00 óráig a
bárszentmihályfai kultúrházban

fogadják az érintett városrész lakóit.

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozóterem

Önkormányzati képviselõk fogadóórái:

Városrészekben tartandó fogadóórák:

Fogadóórák

Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70

E-mail: titzala t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu

Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

@

INDULÓ

KÉPZÉSEK

HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

„Civilkurázsi” Lenti Civil szervezeteiért és Sportjáért
Közalapítvány 2015. évi tevékenységérõl az alábbi közleményt
teszi közzé:

A közalapítvány eredményének alakulása 2015. évben:

Az alapítvány célja a Lentiben mûködõ és nyilvántartásba
vett sportegyesületek mûködésének támogatása; sporttevé-
kenységük fejlesztése; a város sportéletének fejlesztése; a ver-
senysport kiemelt támogatása; diáksport, tömegsport támo-
gatása; új civil közösségek kialakulásának elõsegítése; a már mû-
ködõ civil szervezetek tevékenységének segítése; hozzájárulás
mûködési feltételeik megteremtéséhez, fejlesztéséhez;
hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségének
elõsegítése; munkaerõpiacon hátrányos helyzetû rétegek
képzésének, foglalkoztatásának elõsegítése, és a kapcsolódó
szolgáltatások, kulturális tevékenység támogatása; kulturális
örökség megóvása; környezet és természetvédelmi mozgalmak
létrehozásának, mûködésének támogatása; közrend védelme;
polgárõrség támogatása.

SZJA 1% felajánlás 30.343,- Ft
Közhasznú tevékenység bevétele 14.012.433,- Ft
Közhasznú tevékenység kiadásai: 18.189.568,-Ft
Tárgyévi közhasznú eredmény (veszteség) 4.177.135,-Ft
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Lenti és Vidéke

A lovászi
jövõre 40.

éve lesz igazolt lab-
darúgó. Ez a sport-
múlt megfelelõ ala-
pot biztosított ah-
hoz, hogy a közel-
múltban lefussa
(52 évesen!) a ma-
ratoni távot.

– Egy félmara-
toni táv megtétele
volt az elõzménye,
hogy megfogal-
mazzam magam-
ban: jó lenne telje-
síteni a teljes távot.
4 hónapos felké-
szülésem január
közepétõl a ver-
seny napjáig, má-
jus 15-ig tartott.

Joós
József

– Mit jelentett
ez heti lebontás-
ban?

Maraton 52 évesen!

– Heti három futóedzést
tartottam, kedden és csütörtö-
kön 10 km-t, vasárnap pedig
20 - 35 km közé esõ távokat
futottam.

– Nem volt edzõtársam,
végig egyedül kellett futnom,
ami lelkileg is kitartást igé-
nyelt. Igyekeztem a verseny-
helyszínhez hasonló pályát vá-
lasztani, hiszen a keszthelyi
viadal is körverseny volt, a ma-
ga 4x10,5 km-es szakaszaival.

– Mi okozott nehézséget a
felkészülés során?

– Elõnyt vagy hátrányt
jelentett tudni azt, hogy még
három kör van hátra?

– Inkább hátrányt, hiszen
amikor a táv feléhez érkeztem,
már jelentkeznek a fáradtság
jelei. Fejben kellett erõsnek
lenni, hogy még két kör hát-
ravan, meg kellett gyõznöm
magam, hogy minden rendben
van, bírom a futást. Egyébként
nagyon egyenletes köröket
futottam.

– Három pihenõ állomás
volt a körben, félmaratonig
nem álltam meg, majd igénybe
vettem a frissítõket. Korábban,
az edzések idején nem vettem
komolyan a folyadékutánpót-

– Hogyan frissítettél futás
közben?

lást, aztán egyszer meg kellett
állnom, nem bírtam tovább 25
km-nél a futást, tehát még
idõben megtanultam, hogyan
frissítsek.

– Már az utolsó frissítõnél
éreztem, hogy nem lehet baj,
megvan a táv, a célegyenesben
lehetett hallani a nézõk moraj-
lását, a zenét, minden fájdal-
mam elmúlt és határtalan bol-
dogság érzése lett úrrá rajtam.
Chipes rajtszámmal futottunk,
a bemondó mindenkinek tud-
ta az adatait és végigkommen-
tálta a mikrofonba, hogy ki

– Mit éreztél, amikor át-
haladtál a célvonalon?

lesz a következõ befutó, név
szerint buzdított.

– A Lenti Iszkiri Egyesület
szervezésében nyáron, majd
télen is részt veszek kisebb
(félmaratoni) versenyeken, tit-
kon tervezem, hogy valamikor
Athénban a klasszikus mara-
tont is teljesítsem. Ezúton sze-
retném megköszönni azoknak
a segítségét, akik támogattak a
felkészülésben. Elmondhatom:
nem csak a verseny, hanem az
addig megtett út is örök él-
ményt jelentett életemben.

– Hogyan tovább a fu-
tásban?

dj

Joós József célbaérkezés után.

Emlék az EB-rõl

A franciaországi labdarúgó EB (3-3)
mérkõzésen szerzett örökre szóló élményeket

város alpolgármestere ( , a hivatal mun-
katársával, fotónk készítõjével együtt). A lyoni „Fény” Stadion-
ja elõtt készített fotón televíziós riporter állt
készségesen a kamera elé az összecsapás elõtt, amely sokak
szerint az EB csoportkörének legjobb mérkõzése volt.

Portugália - Magyarország
Drávecz Gyula,

Lenti Varga Norberttel

Hajdú B. István

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!

Nem kell a következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Zalatáj

www.zalatajkiado.hu
facebook

Zalatáj naponta!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 7-17

szombat 7-12

amely könnyen eltávolíthatóamely könnyen eltávolítható

Tartós bevonat,Tartós bevonat,

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket


