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XIX. évfolyam 2017. július

NAV-munkatársak a lenti Kormányablaknál

Dr. Sifter Rózsa (középen) szerint az államigazgatási reform
tovább folytatódik.

Vidám Nyári Programok
a Lenti Termálfürdõben augusztus 20-ig
MINDEN HÉTVÉGÉN!

Játékos sportvetélkedõk, aquafitness,
strandfoci- és röpi minibajnokság az
élménymedencénél!
Játszóház, Óriáscsúszda és népi körhinta!

Zenés programok augusztusban:
Augusztus 5. SLÁGER DJ
Augusztus 12-én Nemzetközi Zenei Fesztivál
Fellépõk: Latin Combo Cubano, Ír sztepp,
néptánc és hastánc bemutatók
Nálunk mindenki megtalálja a kedvére valót!
www.lentifurdo.hu; furdo@lenti.hu • Tel: 0692/351-320

A kormányablakokban 2018.
január 1-jétõl NAV-ügyintézõk
járnak el az egyes adóügyi
ügyfélszolgálati
tevékenységeknél. Az átalakulás megvalósítása 3 ütemben zajlik, az 1.
ütemben Lenti és Zalaszentgrót kormányablakai érintettek megyénkben. A Lentiben
tartott július 3-i sajtótájékoztatón elõször dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízott köszöntötte a megjelenteket, emlékeztetve arra, hogy a kormány 2010ben elkezdõdött államigazgatási reformja tovább folytatódik
a kormányablakok szolgáltatásainak bõvülésével.
– „A szolgáltató állam” megvalósításának egyik állomásá-

hoz érkeztünk, 2017-ben már a
270. kormányablak is átadásra
került, a további terveink pedig a még mûködõ okmányirodák kormányablakká alakítását tartalmazzák – mondta a
kormánymegbízott.
A sajtótájékoztatón jelen
volt dr. Pál Attila, a megyegyûlés elnöke, Vigh László
országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos, dr. Kaszás Anita igazgató, a Nemzeti Adóés Vámhivatal Zala Megyei
Adó- és Vámigazgatóságától,
akit a fejlesztés tartalmáról
kérdeztünk:
– A lenti Kormányablakban egy önálló NAV-ablakkal
(Folytatás a 2. oldalon)
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NAV-munkatársak a lenti Kormányablaknál

Lenti is érintett az elsõ ütemben.

„Meg akartam váltani a világot”
Emlékezés Tantalics Bélára
Életének 94. évében
elhunyt Tantalics Béla
nyugalmazott tanár, helytörténész, Lenti Város
Díszpolgára. A tizenhét
kötetes szerzõ legutóbbi munkáját idén márciusban ismerhette meg
a történelemkedvelõ közönség, Át- és kitelepített politikai üldözöttek sorsa Zala megyében és a határ mentén
1950-53 címmel. A többszörösen kitüntetett helytörténésszel legutóbb a
Pedagógus napi ünnepségen találkoztunk, ahol
rubindiplomáját vehette át. Ezt mondta akkor
Tizenhét kötetet publikált Tantalics
meghatódva:
– Kicsordult a köny- Béla.
nyem az ünnepségen a taps annyi idõm, hogy bemenjek a
nyomán, talán nem is kaptam tanáriba, mert a gyerekek
az életben ilyen elismerést, körbe álltak, beszélgettünk,
rendkívül jól esett a jelen- jó barátságban voltunk. Nalévõk megnyilatkozása... Szív- gyon megértettem az ifjúsável, lélekkel készültem a pe- got, nagyon szerettem a gyedagógus pályára, meg akar- rekeket, kellemesen gondotam váltani a világot. A II. lok vissza a pedagógus élevilágháborút túléltem, az is- temre, ha újra kezdhetném,
kola padjaiból vittek el a há- akkor is ezt választanám….
borúba, visszajöttem, majd
Most már ott fent, az égi
nagy örömmel, lendülettel katedrán oktatja a tanítványofogtam neki a pedagógus kat, s kutatja szülõföldjének
munkának. Nekem nem is még fel nem tárt titkait.
voltak rossz tanítványaim!
Nyugodjék békében!
Egy-egy óra végén nem jutott
Dányi József

(Folytatás az 1. oldalról)
jelenünk meg, heti három
napon, hétfõn, szerdán 08.00
órától 16.00 óráig, csütörtökön
pedig 18.00 óráig várjuk az
ügyfeleket. Az adóügyek teljes
vertikuma intézhetõ lesz itt
helyben, a korábbi ügyfélszolgálati helyen történõ
ügyintézés megszûnik. Potenciálisan közel húszezer, a Lenti Járáshoz tartozó ügyfélre
számítunk, mellette természetesen az idelátogatók, a
turisták is intézhetik itt
ügyeiket.
Dr. Pál Attila érdeklõdésünkre elmondta, a megye számára nagyon fontos, hogy az
ügyek intézése minél közelebb
kerüljön a polgárokhoz, hiszen az ügyfél az elsõ.

– Lentiben azért is jelentõs
a szolgáltatás bõvítése, mert a
környezõ településekrõl beutazva is egyszerûbb lesz intézni az ügyeket és fontos,
hogy ezzel idõt takaríthatnak
meg az ügyfelek – hangsúlyozta a megyegyûlés elnöke.
– Eddig is volt alkalom hetente egyszer a NAV munkatársaival ügyintézésre, a most átadásra kerülõ rendszer azonban sokkal hatékonyabb lesz,
több alkalommal a munkába járók igényéhez is alkalmazkodva lehet ügyeket intézni – tette
hozzá Horváth László polgármester. – Lerövidül a várakozási idõ, szakszerû, gyors szolgáltatást biztosít immár a NAV
is a helyi kormányablakban.
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Fogadóórák Lentiben
Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester
fogadóórájára a 92/553-912-es telefonszámon
lehet jelentkezni.
Önkormányzati képviselõk fogadóórái:
Vatali Ferenc 2017. augusztus 9-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig.
Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozóterem
Városrészekben tartandó fogadóórák:
Vatali Ferenc 2017. augusztus 9-én (szerdán) 17.15-18.15
óráig a lentikápolnai kultúrházban,
Kiss Tamás 2017. augusztus 21-én (hétfõn) 17.00-18.00 óráig
a bárszentmihályfai kultúrházban
fogadják az érintett városrész lakóit.

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje E-000803/2014/A001
Kisteljesítményû kazán fûtõ
E-000803/2014/A007

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

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

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

Elérhetõségeink:

www.zalatajkiado.hu

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Lenti és Vidéke

2017. július

3

Az egészségügyben dolgozókat köszöntötték
Lenti Város Önkormányzata és a dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet szervezésében a Magyar Egészségügy
Napja alkalmából köszöntötték
a közelmúltban a térség egészségügyi dolgozóit. Az ünnepségen beszédet mondott Gáspár Lívia, Lenti Város Önkormányzati Képviselõ-testülete
Egészségügyi és Szociális Bizottságának elnöke, a Kolping
Gondozási Központ Lenti és
Kistérsége Intézmény vezetõje:
– Minden év július elseje, a
Magyar Egészségügy legnagyobb ünnepe. Hacsak egy
napra is, de együtt lehetnek a
város egészségügyi, szociális,
gyermekvédelmi szolgálatainak dolgozói. Ezen a napon
Semmelweis Ignác orvosra, a
magyar orvostudomány egyik
legnagyobb alakjára, a gyermekágyi láz kóroktanának
megalapozójára emlékezünk.

A kitüntetettek…
Õ „az anyák megmentõje”, a
lelkiismeretesség, a kötelességtudás, az önzetlenség mintaképe. Ezek a magasztos szavak
a gyakorlatban csak akkor valósulhatnak meg, ha az egész-

Gyermeknap Rédicsen
Immár harmadik alkalommal szervezte meg a falu gyermekeinek programját a Rédicsi Önkormányzat és a Móra
Ferenc Általános Iskola Szülõi
Közössége, a gyermeknap támogatói között pedig a megyei
önkormányzat is szerepelt.
– Gyermeknapi programunknak a korábban felújított
mûvelõdési ház „ölelésében”
lévõ hátsó tér és kemencés
udvar adott kiváló helyszínt,
ahol ügyességi játékok, kézmûves udvar, rajzolás és sok
egyéb játék várta a különbözõ
korosztályhoz tartozó gyerekeket – tájékoztatott a program
részleteirõl Soós Endréné, a település polgármestere. – Lehetõség volt lufihajtogatásra, csillámtetoválás, arcfestés várta az

érdeklõdõket és az elmaradhatatlan ugráló-vár, – amelybõl
kettõ is volt az idén – a legkisebbek kedvenceként. Partnertámogatóink között a Katasztrófavédelem tûzoltó autója nagy
sikert aratott, sok gyerek beleképzelte magát a technika irányításába, a Lenti Rendõrkapitányság pedig kerékpáros ügyességi pályát épített ki, ahol a
nagyobbak próbálhatták ki szlalomozási tudásukat. Végül a játékban megfáradtak helyben készített kemencés langallóval frissülhettek fel. Nagyon fontosak
számunkra ezek a közösséget
építõ programok, ahol a szülõ
és gyermek együtt játszik, lehetõség van az eszmecserére, és
a szabadidõ hasznos eltöltésére.
dj

Gyerekek a kerékpáros ügyességi pályán.

ségügyi ellátó rendszerben,
szociális szférában dolgozó orvosok, ápolók Semmelweis Ignáci erényekkel bírnak, hiszen
az önök hivatástudata, lelkiismeretessége, kötelességtudata,
önzetlensége nélkül a mai magyar egészségügy nem mûködne.
A folytatásban kitüntetések
átadására került sor, melyeket
Horváth László, Lenti Város
polgármestere, Válicsné Völgyi Judit, a dr. Hetés Ferenc
Szakorvosi Rendelõintézet gazdasági vezetõje és Gáspár Lívia
adott át.
Lenti Város Önkormányzata és a dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet elismerésben részesítette: dr. Venczel
Istvánt, a dr. Hetés Ferenc
Szakorvosi Rendelõintézet belgyógyász szakorvosát, dr. Szalay Tamást, a IV. számú háziorvosi körzet családorvosát, dr.
Buda Botond címzetes egyetemi docenst, a dr. Hetés Ferenc
Szakorvosi Rendelõintézet neurológus szakorvosát, Horváth
Istvánnét, a dr. Hetés Ferenc
Szakorvosi Rendelõintézet bõrgyógyászati szakrendelés aszszisztensét, Lezsán-Törgyekes
Esztert, a Kolping Gondozási
Központ Lenti és Kistérsége
intézményének szociális segítõ munkatársát, Fordán Gézánét, a Kolping Támogató és
foglalkoztató Központ szociális gondozója és személyi segítõjét, Belsõ Tibornét, a Bölcsõde Lenti intézményének
csoportvezetõ kisgyermeknevelõjét, Virág Antalt, a Lenti
Gyógyfürdõ Kft. irányítása
alatt lévõ Gyógyvíz-Medicina
Egészségügyi Szolgáltató Bt.
gyógymasszõrét, Dénes Balázst, az Országos Mentõszol-

gálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentõszervezet Zala
Megyei Kirendeltség Lenti
Mentõállomásának mentõgépkocsi-vezetõjét.
Az ünnepségen fõorvosi kitüntetõ címek átadására is sor
került.
Kinevezést vehetett át dr.
Mészárovics Gabriella, a dr.
Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet fogszakorvosa, dr.
Kiss Gyula, a dr. Hetés Ferenc
Szakorvosi Rendelõintézet bõrgyógyász szakorvosa, dr. Hamadeh Fuad, a dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet reumatológus szakorvosa,
dr. Tovtin Mihály, a dr. Hetés
Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet radiológus szakorvosa.
A Semmelweis Nap zárásaként – fokozva az esemény ünnepélyességét – dr. Buda Botond címzetes egyetemi docens, neurológus szakorvos a
Szent Gellért Erdélyi Lovagrend kitüntetését adta át a rendelõintézet munkatársainak.
– Azt az európai szintû
munkát ismerték el ezzel a
kitüntetéssel, amit a kistérségi
egészségügyi ellátás fejlesztéséért, humanitárius tevékenységért és közösségi szellemiségért tettek a helyiek –
tette hozzá érdeklõdésünkre a
szakorvos – A Szent Márton
emlékérmet évente az elõbbi
tartalmakkal ítélik oda, az én
tisztem csak az érem átadása
volt a dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet kollektívájának.
Az ünnepi mûsor állófogadással zárult, ahol pohárköszöntõt mondott dr. Pál Attila,
a Zala Megyei Közgyûlés elnöke.
D.J.
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Döntöttek a tornacsarnok ügyében
Soron kívüli testületi ülés Lentiben
Ilyenkor nyáron szünetelnek – a szabadságolások miatt
– a soros képviselõ-testületi
ülések, ám a pályázatok, a törvényi változások határidõs feladatai megkövetelik soron kívüli ülések tartását – mondta
érdeklõdésünkre Horváth László Lenti polgármestere:
– Több olyan napirendi pont
került terítékre, melyeknél a
döntéshozatal halaszthatatlan
volt. Döntenünk kellett a tornacsarnok ügyében, egy kormánydöntés alapján városunkat nevesítették olyan településként, ahol állami, kiemelt
beruházásként kerül sor egy
tornacsarnok
megépítésére,
amelyben megfelelõ küzdõtér
áll rendelkezésre nemzetközi
és hazai kézilabda-mérkõzések

megtartására. Kijelölte testületünk a fejlesztési területet,
amely a Vörösmarty iskola és
az Átkötõ út közötti egy hektáros terület lett. A partneri
egyeztetési eljárás megtörtént,
az állami fõépítész elé kerül
majd további elbírálásra a tervezés. Felülvizsgáltuk a bölcsõde és a Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratát, valamint
az utóbbi szervezeti és mûködési szabályzatát. Itt átcsoportosítás történt: a 26 foglalkoztatott közül a gazdasági keretbõl a konyhai keretbe történt
egy fõ átcsoportosítása. A közvilágítást érintõ villamos energia beszerzéshez kellett annyi
forrást biztosítanunk, aminek
jóváhagyása ugyancsak megtörtént. Technikai módosításo-

Kerékpáron érkezett a képviselõ

Az új szállodához érkezik Vigh László és az õt fogadó csapat.
Vigh László országgyûlési
képviselõ július 31-én, lapzártakor településlátogató kerékpáros túrájának harmadik állomásaként Resznekrõl indulva,
Külsõsárd, Belsõsárd, Rédics
települések érintésével Lentibe
is ellátogatott.
A város határában Horváth
László polgármester és Drávecz Gyula alpolgármester, va-

lamint a Mocorgók az Egészségért és a Környezetért Egyesület tagjai is csatlakoztak a
képviselõhöz, aki ellátogatott
a Thermal Hotel Balance Lenti**** szállodába, majd megtekintette a Lenti TE pályán zajló
beruházást és a Lenti Napközi
Otthonos Óvoda felújítási
munkálatait.
k.r.

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

Több ügyben is döntenie kellett a testületnek.
kat fogadtunk el most folyó döntöttünk, amely 100 %-ban
pályázatunkhoz, továbbá egy támogatott és 55 millió foúj, közösségi életet megha- rintos összegrõl van szó –
tározó, annak fejlesztését szol- zárta tájékoztatóját a polgárgáló projekt beadásáról is mester.
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Családi nap Reszneken
nem, akik vereségük ellenére
méltó ellenfélnek bizonyultak
a „Nõtlenekkel” vívott retró
hangulatot idézõ focimeccsen.
A nap nosztalgikus zenék
mellett tartalmas és vidám
beszélgetésekkel zárult.
A szervezõk elmondása
szerint az igényeknek eleget
téve a rendezvényre társadalmi munkával elkészült homokozóval és sokféle, családok
számára
kitalált
programmal igyekeznek változatos kikapcsolódási lehetõséget biztosítani a településen élõknek, illetve az idelátogatóknak.
dj

Vetélkedõ is várta a résztvevõket.
Kicsit eltérve hagyományaiktól, a fogathajtó versennyel való közös lebonyolítás helyett egész napos
Családi napot szerveztek Reszneken.
– Az idei évben immár
ötödik alkalommal került megrendezésre családi programunk, mely a településen
élõknek, illetve az onnan elszármazottaknak kínál aktív
szórakozási lehetõséget a helyi
önkormányzat szervezõgárdája – mondta a részletekrõl
Csiszárné Fliszár Eszter szervezõ – A családok „kakaskodása”
kakaspörkölt-fõzõversenyben, illetve vetélkedõben
nyilvánult meg, hiszen elsõsorban
az
élményszerzés,
kikapcsolódás lehetõsége volt
a célunk, de azért nem maradt
egyetlen versenyzõ sem ajándék nélkül, valamint a bográcsételek és a helyben készült
kemencés langalló is utolsó
falatig elfogyott.
– Milyen érdeklõdés mellett zajlik ez a programjuk?
– Öröm számunkra, hogy a
legkisebbek mellett a fiatal
korosztály és a szülõk is
gyermeki lelkesedéssel rajzoltak, festettek bekötött szemmel, vagy készítettek éppen
kupak-smileyt és dobtak célba
vízibombával – tette hozzá
Kercsmár István polgármester
– a nap hõseit, a „Nõsök”
csapatát külön ki kell emel-

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Készül a homokozó.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Lenti és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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www.zalatajkiado.hu

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
A jó házasság titka…
Cégünknél
folyamatosan figyeljük, hogy beszállítóinknál milyen újdonságok jelennek meg, és ezeket
miért lenne érdemes ügyfeleinknek ajánlani.
A bútoriparban a legnagyobb áttörést az új generációs fiókvasalatok jelentik. Ezeknek mi is örülünk,
mert a fiókok méretét növelni tudjuk, és így még
áttekinthetõbb a tárolás. Az
új generációs fiókvasalatok
nagyobb teherbírással rendelkeznek, mint a hagyományos rendszerûek. Így
kisebb a meghibásodás esélye. Nem kell bosszankodni
azon, hogy nem mûködik.
A hagyományos fiókoknál, kellemetlen problémaként jelentkezett a holttér,
ami miatt nem látjuk a fiók
tartalmát teljes egészében.
Ezért a fiókokban tárolás
elõnyeit nem tudtuk 100%ban élvezni. Ezt is megoldották, így könnyedén megtalálhatunk mindent, nincs
holttér. Az igazi változás a
fiókok záródásánál következett be. A hagyományosaknál gyakori jelenség az erõteljes hanggal járó becsapódás, ami rendkívül kellemetlen lehet. Ezt úgy oldották
meg, hogy ha a fiókot nagyobb erõvel próbálják becsapni, az utolsó 5 cm-en
megáll, majd egy halk szisszenéssel a fiókvasalat csukja
be a fiókot. Mindenki mosolyog, amikor ezt látja,
mert döbbenetes. Így vége
a családi veszekedéseknek,
jegyezte meg egyik ügyfelünk, mert nem lehet becsapni a fiókot. Ha valaki
mégis megpróbálja, a többiek csak mosolyogni fognak azon, hogy a fiók erre
ezt mondja:
– Psszt! – és halkan becsukja magát.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Élményekben gazdag tanulmányút…
meggy, málna, ribiszke szezon
volt a látogatásunkkor több
fajtának a termését is korlátlanul szemezgethettük.
– Mi volt a látogatás következõ helyszíne?
– A következõ helyszín Nagyradán a Cezar Winery szõlõbirtok és Pincészet volt, amely
Zala megye legnagyobb és legjobb technikai feltételekkel el-

látott borászata. Kocsis Lajos
termelési igazgató mutatta be
a birtokot, az üzemet, a bor-és
pezsgõkészítés, palackozás korszerû eszközeit. Ezt követõen
munkájuk kiváló eredményeit
meg is kóstolhattuk. Itt egy
kellemes meglepetés is ért
bennünket: a Kandász Travel
mûsorához éppen itt forgattak és felkérésükre lelkes csa-

Több helyszínen is jártak.
A második szakmai tanulmányútját szervezte meg az
elmúlt hónapban a Lenti Kertbarát Kör Egyesület. Az esemény részleteirõl Röszler Attila egyesületi elnököt kérdeztük.
– Az elsõ helyszín a NÉBIH
Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság Pölöskei Növényfajta Kísérleti Állomása

volt. Itt Szili Ferenc állomásvezetõ bemutatta az intézet történetét, az évek során történt
változásokat, átalakulásokat, a
telephelyen fellelhetõ gyümölcsfajta kísérleteket, azok
jellemzõit. Ezt követõen az ültetvényen is megismerkedhettünk az egyes gyümölcsfajtákkal, azok termesztési feltételeivel, eredményeivel. Mivel

Az akció a megjelenéstõl augusztus 15-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

A lenti kertbarátok.
patunk statisztált egy csoportos koccintással a forgatáshoz.
– Hogyan folytatódott a
szakmai kirándulás?
– A délutáni órákban Garaboncon a Kránicz Borház és
Étteremben fogyasztottuk el
kiváló és bõséges ebédünket.
Majd néhány minõségi bor
kóstolása közben a tulajdonos
bemutatta vállalkozását, amit
szakmai konzultáció követett.
Hazafelé útba ejtettük Tótszentmártonban kedves barátunk, Vlasics Lajos birtokát. A
házigazda bemutatta szõlõ ültetvényét, több fajta kiváló borát ízletes borkorcsolya mellett. Itt ért bennünket a második kellemes meglepetés. A
szomszéd pincénél ezalatt a
tulajdonos név-és születésnapjának ünneplése zajlott zenekari kísérettel. Majd a „Napred” zenekar hozzánk is átjött.
Vidám nótázás után nagyszerû
hangulatban köszöntünk el
vendéglátónktól.
Röszler Attila beszélgetésünk végén még kiemelte, a 40
fõs társaság messzemenõen
elégedett volt a színvonalas,
egész napos programmal, baráti beszélgetésekkel, szakmai
tartalmakkal.
– Feltétlenül meg kell említeni, hogy a szakmai program
utazási költségeit az Emberi
Erõforrás Minisztérium a Nemzeti Együttmûködési Alap civil
szervezetek mûködési pályázata útján támogatta – zárta tájékoztatóját az elnök.

2017. július
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi
férõhelyeire
A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyûlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A
pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.
1. A pályázat benyújtásának feltételei:
A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik
pécsi egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve
tárgyévben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és
fõiskola kollégiumi 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
férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat
kiírójának.
A férõhely másnak nem adható át.)
2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi
ellátást indokolttá teszik.
• a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben elért jó
tanulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az
érettségi eredménye), választott szakterületével vagy más tanulmányaival összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.
3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:
• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos
igazolása, elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány másolata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a
felvételrõl,
• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkáltatói
kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerû
rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat,
munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló
igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl. egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.
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 honlapjáról
(www.zala.hu).
A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.
4. A pályázatok beérkezésének határideje:
2017. augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról:
2017. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó
pályázó automatikusan kizárja magát a részvételbõl.
6. Egyéb:
> 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.

Felújítások Lovásziban

Útfelújítások is szerepelnek a beruházásban.
Az adóskonszolidációban
nem részesült önkormányzatok részére juttatott támogatás
második részébõl, mintegy
húszmillió forintból valósít
meg beruházásokat Lovászi
Község Önkormányzata, tudtuk meg Léránt Ferenc polgármestertõl.
– Ezen összegbõl a lovászi falurész Deák és Kossuth
utcájának aszfaltozását, a
Kossuth utcai kultúrház tetõhéjazatának cseréjét, a temetõben urnasírhely bõvítését, valamint a lakótelepen a járda felújítását valósítjuk meg.
– Mikor kezdõdnek ezek a
projektek?

– Az elõbbiek egy része a
napokban elkészült és ezzel
egy idõben a Lovászit Tormafölddel összekötõ út és a
vízszûrõ felé vezetõ útszakasz
is kátyúzásra került.
– Milyen további terveik
vannak?
– További elképzelésünk,
hogy a Timár közt a tekézõvel
összekötõ járdát felújítsuk és
az e szakaszon található lépcsõket csúszásmentes burkolattal lássuk el. Igaz, ezen pályázatunk elutasítása miatt önerõ igénybevételével tudjuk
majd megoldani ezt a tervünket – zárta gondolatait Léránt Ferenc.
dj

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövõ és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
tudósítókat keres a megye minden részébõl.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklõdni lehet:
30/378-4465, 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
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Visszamenne a Halál-völgybe…
Lubics Szilvia Lentiben beszélt emlékezetes futásáról
– Egy szerény emberrõl beszélünk, aki napi teendõi, családja mellett ûzi ezt a sportot.
Ehhez próbáltunk Zala Megye
Díszpolgárának segíteni abban, hogy fennmaradjon ez az
élmény, megörökíthetõ legyen
ez a teljesítmény, amely késõbb – várhatóan õsszel bemutatásra kerülhet – mondta az
elnök.
Kiderült, hogy a felkészülés alatt nemigen akadt olyan
filmfelvétel, amely bemutatna
ilyen, vagy hasonló versenyt,
így a majdani film egyedül-

álló lehet az érdeklõdõk
számára.
A sajtótájékoztatón Kárpáti Zoltán szállodaigazgató elmondta: 2016. õsze óta mûködnek együtt Lubics Szilviával, aki a szálloda „arca”. Mostani teljesítménye mérföldkõnek is tekinthetõ az együttmûködésben. Az októberre
tervezett futó- és jógatáborban
a kiváló sportember átadhatja
szemléletmódját a helyi szálló
és környezete adottságait kihasználva.
dj

A lenti sajtótájékoztatón… Balról dr. Pál Attila, Lubics Szilvia
és Kárpáti Zoltán.
– A klíma okozta a legnagyobb nehézséget – fejtette ki
Lubics Szilvia nagykanizsai
ultra maratonfutó és háromszoros Spartathlon gyõztes, a
Magyar Becsület Rend kitüntetettje a Lenti Balance Hotelben a „Badwater” futás alkalmából tartott sajtótájékoztatóján.
– A Halál-völgyében éjszaka
40, nappal közel 50 fokos hõségben kellett futni. A Nevadai-sivatagban további nehézséget okozott a szintemelkedés, ugyanis három nagyobb
hegyen – több ezer méteres
szintkülönbség – kellett átküzdeni magunkat. Európai ember számára – ha nem tud sivatagi körülmények között felkészülni –, ez ugrás az ismeretlenbe, nem tudni, hogy miként reagál a szervezet ilyen
szélsõséges körülményekre. A
felkészülésem jól sikerült, bár
nem voltam sivatagi körülmények között, hiszen gondolnom kell a családomra, a három fiamra, praktizálok fogorvosként, tehát nagyobb utazás
szóba sem jöhetett. „Európai
szintû” volt a felkészülésem,

szaunában történt futóedzésekkel. Nem voltak helyezésbeli elképzeléseim, idõtervem,
hiszen nem ismertem a versenyt, mindezek ellenére elsõ
európai befutóként negyedik
helyezést értem el a 95 induló
között. A mezõny harmada
volt hölgy, elõttem csak olyan
futónõk érkeztek be a célba,
akik már többször teljesítették
ezt a versenyt, amerikaiak voltak, hasonló körülmények között edzhettek, vagyis tapasztaltak voltak. A verseny után
most azt érzem: ha lehetõségem lenne, újra visszamennék, felhasználnám a több
mint 36 órás futás tapasztalatait, akár olyan céllal, hogyan
lehetne még elõbbre végezni –
foglalta össze a kaliforniai
verseny tapasztalatait Lubics
Szilvia.
A sajtótájékoztatón a támogatók képviseletében jelen
volt dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke, aki elmondta: nagy elismerés illet
egy olyan sportteljesítményt,
ami folyamatosan az emberi
teljesítõképesség határait feszegeti.

A világ legkeményebb ultramaratonjának tartják.

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

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

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

www.zalatajkiado.hu
Emberfeletti teljesítmény…

2017. július
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A templomszentelés 25. évfordulója Zalabaksán
Nagyszabású programsorozattal ünnepli meg templomszentelésük 25. évfordulóját
Zalabaksa Önkormányzata.
Horváth Ottó polgármester tájékoztatójából megtudtuk, hogy
a „Világ Királynéja” névre szentelt templom megemlékezését
kiállítás, ünnepi önkormányzati
ülés, búcsúi programok kísérik.
– Augusztus 19-én ünnepi
püspöki szentmisével indítjuk
ünnepségsorozatunkat – tájékoztatott Horváth Ottó. – 25-én
ünnepi önkormányzati ülést
tart testületünk, 26-án Nagy
Ödön csíkszeredai mûvész tiszteletére emlékkiállítást nyi-

tunk a mûvelõdési házban. A
mûvész több templomi szobrot faragott nálunk, egyébként
akkoriban sokat alkotott térségünkben, munkája megyeszerte megtekinthetõ. Ugyancsak 26-án hagyományos tóparti fõzõversenyt tartunk délelõtt, melyet délután a megyei
fogathajtó bajnokság döntõje
követ. 27-én vasárnap búcsúi
szentmisénk lesz, mely napot
délután kulturális programokkal színesítünk. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk programsorozatunkra – zárta tájékoztatóját a polgármester.
dj

Gazdag programsorozattal ünnepelnek.

Bûnmegelõzéssel a látogatókért Fürdõk éjszakája Lentiben
A Lenti Termálfürdõ és
Szent György Energiapark is
csatlakozott idén a Magyar Fürdõszövetség „Strandok éjszakája” nevû országos kezdeményezéséhez, amely július 28án, pénteken került megrendezésre – nyilatkozta Kutfej
Attila, a Lenti Gyógyfürdõ Kft.
ügyvezetõ igazgatója. A fürdõ
ezen a napon 23.00 óráig tartott nyitva és kedvezményes
belépõvel lehetett bejönni a
létesítménybe.
– A vendégek különféle
szórakoztató programokon vehettek részt, például délután
volt aquafitnesz nudlivarázzsal

Pék Vivien és Végh Dóra segédkezett a szórólapok kihelyezésében.
A Lenti Rendõrkapitány- hogy ne hagyjanak értékeket a
ság a nyári idõszakban több gépkocsikban, illetve azokat lealkalommal szervez bûnmeg- hetõleg a csomagtartóban heelõzési jelleggel – piaci napo- lyezzék el a vásárolt termékekkon – figyelemfelhívó szóróla- kel együtt.
A legutóbbi akcióban Pék
pozást. Ilyenkor négynyelvû,
az ORFK által kiadott szóró- Vivien és Végh Dóra rendészeanyagot helyeznek a parkoló ti szakgimnáziumi tanuló sejármûvek szélvédõire, felhívják gédkezett a figyelemfelhívó
a városba látogatók figyelmét, szórólapok kihelyezésében.

www.zalatajkiado.hu

a külsõ élménymedencénél,
majd este pedig a fedett csúszdás élményfürdõben zenés
fürdõzés és „lakodalmas” aquafitnesz szórakoztatta a fürdõzõket. Sokan voltak kíváncsiak
az esti fürdõzésre a helyiek közül, de szállóvendégek is szép
számmal vettek részt az eseményen, ahol elmondásuk szerint
mindenki jól érezte magát.
Kutfej Attila hozzátette még,
hogy a fürdõ idei programjai
között terveznek még olyan
esti programot, fürdõzést a
vendégeknek, ami igazi különlegességgel szolgál majd az
idelátogatóknak.

Fürdõzõk a lenti fedett élményfürdõben a strandok éjszakáján.

Hónaptól hónapig…

közéleti

havilap

XIV. évfolyam 2012. július

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
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Bajnok a Lenti TE sakkcsapata
A Zala megyei I. osztályú
sakkbajnokság 2016/2017-es
idényében a Lenti TE végig vezetve, 5 gyõzelemmel és 1 vereséggel magabiztosan szerezte meg az elsõ helyet. A részletekrõl Süket Ferenc csapatvezetõ számolt be lapunknak:
– Az elsõ három fordulóban a tavalyi bajnok és ezüstérmes, (Csuti – Hydrocomp, Zalakaros TSE), valamint az NB
II-bõl kiesett Zala Volán TE
volt az ellenfél. Mindhárom
rangadónak számít a bajnokság erõviszonyait ismerve,
nagy mattaránnyal nyertük a
fordulókat, így tulajdonképpen olyan elõnyre tudtunk
szert tenni, melyet a késõbbiekben csak meg kellett
õriznünk.
– Ez nagyon szerényen
hangzik…
– Természetesen azért nagyon odafigyeltünk, a rangadókon a lehetõ legerõsebb felállással ült asztalhoz a csapat, a
többi mérkõzésen aztán mindenki játéklehetõséget kapott,
amivel éltek is játékosaink. Pél-

Hátsó sor, balról jobbra: Csondor Gergõ, Kovács Róbert, Somlán Róbert, Kollár Gyula, Süket
Máté, Süket Márk. Elsõ sor, balról jobbra: Maróti Ödön, ifj. Süket Ferenc, Süket Ferenc,
Krisztánovics Gábor, Süket József, Pál Bálint. A fotóról hiányzik: Nagy Kristóf, Németh Zsolt,
Gerencsér József, Németh Tamás Zsolt.
dául ifj. Süket Ferenc két mérkõzésen 2 pontot szerzett, így õ
lett csapatunk egyedüli 100 % os játékosa.
– Mutassa be a sakkcsapatot!
– Az együttes nagy része
több évtizede képviseli a lenti

Marcaliban versenyeztek…
A Lenti Gyógyfürdõ Úszó
Klub – az országos bajnokságok
után – szezonzáró versenyen
vett rész a közelmúltban Marcaliban a II. Nivo Med Kupán.
– Nyitott medencében, 50
m-es pályán a csapat nagy része még nem úszott, de így is
mindenki jól érezte magát, fõleg úgy, hogy jó idõben zajlott

a verseny – mondta a versenyrõl Kiss Tamás elnök, vezetõedzõ.
– Kinek a teljesítményét
emelné ki?
– Elsõsorban Horváth Eszterét, aki az összesített LENpontok alapján a legeredményesebb nõi versenyzõ lett
ezen a versenyen.

színeket. Külön öröm számunkra, hogy játékosaink fele
(nyolcan) 15-25 év közötti, ami
a korábbi nagy odafigyeléssel
végzett utánpótlásképzésünk
eredménye. Jelenleg 16 fõbõl
áll a játékoskeret és elmondható, hogy minden erõsítés

nélkül megállná a gárda a felsõbb osztályban (NB II.) is a
helyét, ahol egyébként 1995tõl 2006-ig már szerepelt. A jelenlegi anyagi helyzetünk alapján azonban továbbra is a megyei I. osztályban indulunk.
dj

„Civilkurázsi” Lenti Civilszervezeteiért és Sportjáért Közalapítvány 2016. évi tevékenységérõl az alábbi közleményt teszi közzé:
A Közalapítvány Eredményének alakulása 2016. évben:
SZJA 1% felajánlás:
68.753 Ft
Közhasznú tevékenység bevétele:
1.918.810 Ft
Közhasznú tevékenység kiadásai:
7.172.539 Ft
Tárgyévi közhasznú eredmény (veszteség):-5.253.729 Ft
Az alapítvány célja a Lentiben mûködõ és nyilvántartásba vett
sportegyesületek mûködésének támogatása; sporttevékenységük fejlesztése; a város sportéletének fejlesztése; a versenysport kiemelt támogatása; diáksport, tömegsport támogatása;
új civilközösségek kialakulásának elõsegítése; a már mûködõ
civilszervezetek 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.
2016. évben a közalapítvány 19 civilszervezetet részesített támogatásban.
Pálné Szalai Erika sk.
kuratórium elnöke

Lenti és Vidéke
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A lenti csapat tagjai, alsó sor balról jobbra: Szabó Márk, Bagó
Benett, Varga Kata, középsõ sor: Róhrer Ádám, Németh Nikol,
Fliszár Flóra, Németh Réka, Róhrer Emma, Szabó Júlia,
Fliszár Mira, Lukács Dorka, Farkas Alíz, Kaszás Zsóka, felsõ
sor: Szabó Mátyás, Boncz Maja, Kiss Tamás (vezetõedzõ),
Simon Zsófia, Horváth Eszter, Holl Hanna, Kõmûves Balázs.
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• Bérfõzés

• Kereskedelmi fõzés
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Különbözõ termékek csomagolás összeállítása, egyebek
06-90-603-906
(audiopreess.iwk.hu 635Ft/min, 0612228397, 06204963980)
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Otthoni munka!
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Elérhetõségünk: 06/30/287-4010
email: oroszsandor13@freemail.hu
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Heves Therm mûanyag nyílászárók
árusítása, beszerelése, üvegezés, képkeretezés szolgáltatások egy helyen!
Gyors, precíz, megbízható!
Ingyenes felmérés Lentiben és környékén.
Megrendelés: Lenti, Kossuth Lajos út 2. szám alatt.

• Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1600 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
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

