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TISZTELT OLVASÓ!
KEDVES KISGYERMEKES SZÜLÕK!
KEDVES GYEREKEK! KEDVES FIATALOK!
Gyakran esünk abba a hibába, hogy egy-egy

a szabadidõ hasznos eltöltésére, vagy épp

települést csak felnõtt szemmel veszünk gór-

a rendszeres sportolásra. Az élménygazdag

csõ alá, pedig nagyon fontos, hogy a gye-

ifjúsági életet számos civil szervezõdés is

rekek és fiatalok is otthon érezzék magukat

segíti, melyek legfontosabb adatait szintén

lakóhelyükön vagy térségükben.

tartalmazza a dokumentum.

Jelen kiadvány célja, hogy a gyermekek és
fiatalok igényei és érdeklõdése alapján vegye

Remélem, hogy sokak számára lesz hasznos

számba Lenti és környékének gyermek- és

tájékozódási pont kiadványunk!

ifjúságbarát tereit, kikapcsolódási és szórako-

Élményekben gazdag idõtöltést kíván:

zási lehetõségeit. Összeállítását az EFOP1.5.3-16-2017-00069 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Lenti járás-

Kovács Károly

ban” címû projekt tette lehetõvé.
Az összegyûjtött információk bizonyítják,

Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség

hogy a Lenti járásban változatos a kínálat

Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetõje
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I. AKTÍV KIKAPCSOLÓDÁS
1. JÁTSZÓTÉR, SPORTPARK,
SZABADIDÕPARK

A Szabadidõpark területén belül található
a Csesztregi-tó, ami strandolásra is alkalmas és a körülötte elhelyezkedõ Kakukk-

CSESZTREG

virág Tanösvény, ami ugyancsak kikap-

SZABADIDÕPARK

csolódást nyújt a kisgyermekekkel érkezõk

Cím: 8973 Csesztreg, Sport u. 1. 829 hrsz.

részére.

GPS: 46°43'09.2"N 16°30'58.7"E
Telefon: +36-92/573-020

KERKAKUTAS

E-m
mail: info@csesztreg.hu

KERKAKUTASI SPORTPÁLYA

Web: www.csesztreg.hu

ÉS JÁTSZÓTÉR

Kapcsolattartó: Óbíró Kitti

Cím: 8973 Kerkakutas, 282 hrsz.
(Kossuth utca)
GPS: 46°45'32.8"N 16°30'08.3"E

LENTI
VÖRÖSMARTY ÚTI JÁTSZÓTÉR
Cím: 8960 Lenti, Vörösmarty u. 24.
tásasház mögött
GPS: 46°37'32.3"N 16°32'14.7"E

A park területén helyezkedik el az IstvánGizella Harangtorony, két füves sportpálya,
az Ifj. Fentõs Pál mûfüves sportpálya, valamint a B kategóriás sportpark, tolódzkodásra,
húzódzkodásra, has és hátizom erõsítõ gyakorlatokra és fekvõtámasz gyakorlatokra,
valamint lépcsõzésre, létramászásra és függeszkedésre alkalmas ezközökkel. A gyermekeket drótkötélpálya és játszótér várja.
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BOTTYÁN ÚTI JÁTSZÓTÉR

BEFITT KÜLTÉRI FITNESZ PARK

Cím: 8960 Lenti, Bottyán J. u. 9.

ÉS JÁTSZÓTÉR

GPS: 46°37'19.9"N 16°32'41.7"E

Cím: 8960 Lenti, Sárberki út
GPS: 46°37'58.3"N 16°32'48.2"E
Az öt elembõl álló kültéri fitnesz park és játszótér a Sárberki Horgásztó és Szabadidõközpont területén található.
GÖNCZI FERENC GIMNÁZIUM ÉS
SZAKGIMNÁZIUM SPORTPARKJA

JÁTSZÓTÉR ÉS „D” TÍPUSÚ SPORTPARK

Cím: 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 5.

Cím: 8960 Lenti, Kossuth u. 1.

GPS: 46°37'32.8"N 16°32'22.6"E

társasház mögött
GPS: 46°37'25.8"N 16°32'26.4"E

LENTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
A 150 m2-es edzõhelyen hat elemcsoport kapott helyet, függeszkedõ, húzódzkodó, fellépõ, fekvõtámasz, létrafüggeszkedõ elemeken

ÉS AMI SPORTPARKJA
Cím: 8960 Lenti, Gyöngyvirág u. 2.
GPS: 46°37'11.2"N 16°32'37.7"E

gyakorolható a szabadtéri edzés.
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NOVA

RESZNEK

PÁFRÁNYFENYÕ JÁTSZÓTÉR

SZABADIDÕPARK RESZNEK

Cím: 8948 Nova, 426/15 Sport u. 2.

Cím: 8977 Resznek, külterület
GPS: 46°40'01.5"N 16°28'16.2"E
Aszfaltos kézilabdapálya, illetve kispályás
füvesített focipálya, szabadtéri kemencével és
piknikezési lehetõséggel.

BÖDEHÁZA
BARÁTSÁG PARK

PÁKA

Cím: 8969 Bödeháza

JÁTSZÓTÉR

GPS: 46°38'55.5"N 16°23'09.5"E

Cím: 8956 Páka, 206/2 hrsz.

A Bödeházához tartozó Szentistvánlak határában található a Barátság Park, amely a magyarSPORTPARK
Cím: 8956 Páka, 206/2 hrsz.
GPS: 46°35'33.4"N 16°38'55.7"E

szlovén határnyitásnak és a vasfüggöny felszámolásának állít emléket. A park gyalogos
és kerékpáros útvonalak kedvelt pihenõpontja,
ahol Zsitkóc (Szlovénia) és Bödeháza gyakran
szervez közös programokat.
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2. TANÖSVÉNY

LENTI
VADVIRÁG TANÖSVÉNY

CSESZTREG

Cím: 8960 Lenti, Parkerdõ

KAKUKKVIRÁG TANÖSVÉNY

GPS: 46°37'37.5"N 16°33'20.3"E

Cím: 8973 Csesztreg,
Sport u. 1. 829 hrsz.

A városból kivezetõ 75-ös fõút mellett, a lenti
parkerdõben található Vadvirág Tanösvényt
minden évszakban érdemes végigjárni: ami
igazán különlegessé teszi, az a koratavaszi
virágtakaró (hóvirág és tõzike virágzás).

Fotó: Fûr Tamás

A tanösvény 9 táblája érdekes információkat
A csesztregi tó körül vezetõ tanösvény játékos

tartalmaz az erdõrõl és az erdõ lakóiról.

módon mutatja be a terület jellemzõ élõvilágát,

A kisebbek a forgatható-, mozgatható ele-

természeti kincseit. A tanösvény vezetõ figu-

mekkel játszva ismerkedhetnek az erdõ

rája a „Díszes légivadász” segíti a bejárás
során a kisebb korosztályt a tájékozódásban,
feladatok megoldásában. A tanösvény táblák
ismeretterjesztõ anyagai mellett kiegészítõ
interaktív játékokat tartalmaznak. A tóparti kör
1400 m hosszú, kisgyerekekkel is járható.
A tanösvény területén, a bejárási útvonal mentén irányjelzõ táblák segítik a tájékozódást.

Fotó: Vitális Krisztina

A tanösvény madár megfigyelõ játszóteret és

élõvilágával. A kihelyezett odúk és madáretetõ

sok érdekes feladatot tartogat a természet

jó esélyt kínál arra, hogy több különbözõ

kedvelõknek.

madarat is megpillanthassunk.
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LOVÁSZI

ZALABAKSA

KANKALIN TANÖSVÉNY

SZENT ANDRÁS TANÖSVÉNY

Cím: 8878 Lovászi

Cím: 8971 Zalabaksa, 42. hrsz.

GPS: 46°56'47.4" N 16°55'17.3"E
A „Kankalin tanösvény” névadója a népnyel-

A tizenkét kilométer hosszú tanösvény hat

ven sípoló virágnak nevezett sárga szártalan

állomásból áll. Elsõ állomás: a Zobák patak

kankalin, amely gyakran színesíti a Lovászi

mellett, található „Szent András” palánk

környéki dûlõutak árokpartjait a tavaszi

védõvár maradványa. Második állomás: A tö-

hónapokban. A tanösvény a kõolajipari múlt-

rökök által 1600 körül elpusztított Szent

járól méltán híres Lovászit járja körbe, felku-

András település, a templom és halastó

tatva annak nemcsak ipari, hanem természeti

maradványa. Harmadik állomás: fél órás

és építészeti értékeit is.

erdei séta után érkezünk a Koplaló nevû
tanya maradványaihoz. Negyedik állomás:
mélyen az erdõben, Római kori halásztanya.
Ötödik állomás: Zalabaksa és Kerkabarabás
községek közös szõlõhegye, Cserhegy. Hatodik állomás: A földvár maradványánál van
kialakított pihenõhely - piknikezési lehetõséggel. A tanösvény szabadon látogatható,
a kirándulást túrázásban gyakorlott kisgyer-

A kútfeji falurészben, az Ifjúság utca végén található a tanösvény elsõ állomásának táblája,
amely a hajdanán a környéken végzett mészégetõ tevékenységrõl ad információkat, majd
a környék szõlészetérõl, építészetérõl, élõvilágáról, a Fata pincérõl, az LT-3 tankállomásról, és
a Szent család szoborról tudhatnak meg többet
a kirándulók. Végezetül Alsó - Lovásziban a Kerka hídjánál áll az utolsó tábla. Itt a Kerkába viszszatelepült hódról, és a kakukkvirágról (kockás
liliom) olvashatnak információkat az érdeklõdõk.
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mekes családok részére is ajánljuk.

3. SPORTPÁLYÁK

LENTI VÖRÖSMARTY MIHÁLY

Az iskolák sportpályái a tanév során tanítási

ÁLTALÁNOS ISKOLA SPORTPÁLYÁJA

idõ után, illetve a nyári idõszakban szabadon

Cím: 8960 Lenti,
Vörösmarty Mihály u. 30.

használhatók.

CSESZTREG
SPORTPÁLYA ÉS IFJ. FENTÕS PÁL

LENTI ARANY JÁNOS

MÛFÜVES PÁLYA

ÁLTALÁNOS ISKOLA

Cím: 8973 Csesztreg, Sport utca 1. 829. hrsz.

ÉS AMI SPORTPÁLYÁJA
Cím: 8960 Lenti,
Gyöngyvirág u. 2.

MÓRICZ ZSIGMOND EGYSÉGES
GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI
A sportpályák a Csesztreg Községi Sportegyesület elnökének engedélyével használhatók.

INTÉZMÉNY SPORTPÁLYÁJA
Cím: 8960 Lenti,
Béke u. 71.

LENTI
LENTI TE SPORTPÁLYA

GÖNCZI FERENC GIMNÁZIUM

Cím: 8960 Lenti, József Attila u. 9.

ÉS SZAKGIMNÁZIUM SPORTPÁLYÁJA

GPS: 46°37'17.4"N 16°33'00.6"E

Cím: 8960 Lenti,
Zrínyi Miklós u. 5.

MÛFÜVES PÁLYA
ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
LÁMFALUSSY SÁNDOR SZAKKÉPZÕ
ISKOLÁJA SPORTPÁLYÁJA
Cím: 8960 Lenti,
Petõfi Sándor u. 23.
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LOVÁSZI

NOVA

BUDA ERNÕ KÖRZETI ÁLTALÁNOS

LÉRÁNT LAJOS SPORTCENTRUM

ISKOLA PÁLYÁI

SPORTPÁLYA, ÉS MÛFÜVES PÁLYA

Cím: 8878 Lovászi, Lakótelep 96.

Cím: 8948 Nova, Sport u. 2

Telefon: +36-92/576-010

GPS: 46°41'01.5"N 16°40'54.4"

Kapcsolattartó: Dávid Cecília

Telefon: +36-30/288-0704
Kapcsolattartó: Szekeres Zoltán

LOVÁSZI BÁNYÁSZ SPORT

PÁKA

EGYESÜLET SPORTPÁLYÁJA

SPORTPÁLYA

Cím: 8878 Lovászi, Sporttelep tér
GPS: 46°33'19.4"N 16°34'39.8"E

Cím: 8956 Páka, Béke út
GPS: 46°35'34.9"N 16°38'53.5"E

Telefon: +36-30/959-2061

RESZNEK

Kapcsolattartó: Kovács Ferenc

SPORTPÁLYA ÉS KÉZILABDA PÁLYA
Cím: 8977 Resznek, külterület
GPS: 46°40'01.5"N 16°28'16.2"E
A pályák a reszneki szabadidõparkon belül
találhatóak.

ZALABAKSA
SPORTPÁLYA
Cím: 8971 Zalabaksa, Hrsz 42.
GPS: 46°42'24.0"N 16°33'09.9"E
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4. FEDETT SPORTLÉTESÍTMÉNYEK, STRANDOK
CSESZTREG
CSESZTREGI TÓ
Cím: 8973 Csesztreg, 830/4 hrsz.
A Kerka folyó vize által táplált mesterséges
víztározó a Szabadidõparkon belül található.
A tó bójákkal kijelölt partszakasza szabadstrandként üzemel. A tó mellett kiépített szociális blokk található (nemenként elkülönített
mosdók és zuhanyzók).

A közel 3500 négyzetméteres fedett fürdõben
4 medence áll a vendégek rendelkezésére,
úszómedence, gyógyvizes medence, úszó
tan- és gyerekmedence és hidromasszázs
medence. Az új - beltéri - élményfürdõben

LENTI
LENTI TERMÁLFÜRDÕ ÉS
SZENT GYÖRGY ENERGIAPARK
Cím: 8960 Lenti, Táncsics Mihály utca 2/a.

csúszdás élménymedence található óriás-

Telefon: +36-92/351-320

és gyermekcsúszdával, valamint a kis-

E-m
mail: furdo@lenti.hu

gyermekeknek használható pancsolóval.

Web: www.lentifurdo.hu

Emellett egy melegvizes élménymedence
11

désre vágyókat. A strandon egy úszó-, egy
tanmedence és egy pancsoló található, a hozzá tartozó kiszolgáló épületekkel együtt. A fürdõ közelében egy 45 fõs turistaszálló fogadja
a kikapcsolódni, üdülni érkezõ turistákat és
diákokat.

nyújt kellemes kikapcsolódást. A strandfürdõ
területén 5 szabadtéri medence várja a
vendégeket, és itt található az egyedülálló
Szent György Energiapark.

LOVÁSZI
LOVÁSZI STRAND
Cím: 8878 Lovászi Lakótelep 80.
Telefon: +36-30/294-9206
Web: www.facebook.com/LovasziStrand
Kapcsolattartó: Horváth Zsolt
A Lovászi Strandfürdõ szezonális nyitvatar-

SÁGH PÁL TEKECSARNOK

tással (június 01 - augusztus 31. minden nap

Cím: 8878 Lovászi, Lakótelep 66.

10.00-19.00.) várja a pihenésre és feltöltõ-

Telefon: +36-30/275-6470
Kapcsolattartó: Fórizs Zsolt
Nyitvatartás: elõzetes bejelentkezés alapján
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Évek óta látogatható Lovászi légoltalmi óvóhelye. A különleges építmény több elágazásával,
kijáratával a domboldalra felkúszó Lakótelep
településrész alatt húzódik. Számtalan folyoA lovászi tekepálya a Magyar Amerikai
Olajipari Részvénytársaság (MAORT) ideje
alatt épült 1944-ben. 1958-ban, majd 1967ben bõvítették, 1981-ben automatizálták a pályát. 1988-ban mûanyag burkolatot is kapott.
A pályatestet 2012-ben a kor elvárásainak
megfelelõen felújították.

sóval, saját víz és áramellátással, szellõztetéssel, fûtéssel, orvosi szobával, telefonközponttal, parancsnoki szobával, de még hullatárolóval is rendelkezett. A légópincén túl,
a Lovászi melletti erdõben van két másik
bunker is (a „kétszobás” és a „hétszobás”),
és a túrázók több lõállást is találhatnak
a fák között. A téma iránt érdeklõdõk így egy
hosszabb kirándulást is tervezhetnek.

5. KÜLÖNLEGES HELYEK
LOVÁSZI
LÉGOLTALMI ÓVÓHELY (BUNKER)
Cím: 8878 Lovászi 520. hrsz.
Telefon: +36-30/458-4468
vagy +36-30/237-1334
Web: www.facebook.com/lovaszibunker
Kapcsolattartó: Jánosi Zsuzsanna
Nyitvatartás: elõzetes bejelentkezés alapján
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II. KULTURÁLIS, MÛVÉSZETI EGYESÜLETEK,
KÖZMÛVELÕDÉSSEL FOGLALKOZÓ FORMÁLIS
VAGY INFORMÁLIS KÖZÖSSÉG
CSESZTREG

E-m
mail: kerkakulturalis@gmail.com

CSESZTREGI SZÍNJÁTSZÓKÖR

Web: www.kerka.hu

Cím: 8973 Csesztreg, Petõfi utca 2.

Kapcsolattartó: Boros Bertalan

Telefon: +36-30/530-0390
E-m
mail: bedorobert73@gmail.com
Kapcsolattartó: Bedõ Róbert

A Csesztregi Színjátszókör 1991. õszén
alakult. Az azóta eltelt évek alatt sikerült igazi
civil szervezetté formálni a társulatot. A színjátszókör tagjai rendszeresen tartanak bemutatókat a csesztregi mûvelõdési házban.

KERKA TÁNCEGYÜTTES
Telefon: +36-20/344-7105
E-m
mail: kinobi76@gmail.com
Kapcsolattartó: Kiss Norbert György

LENTI
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KERKA KULTURÁLIS EGYESÜLET

Felnõtt és több korcsoportos gyermek nép-

Cím: 8960 Lenti, Templom tér 5.

táncegyüttes. Az együttes utánpótlásának bá-

Telefon: +36-30/747-9518

zisát az iskola rendszerû néptánc oktatásban

résztvevõ tanulók alkotják. A néptáncot tanuló

caikban a hagyományos ír sztepp tánc techni-

gyermekek létszáma megközelíti a 100 fõt.

kákat kombinálják más táncstílusokkal.

A felnõtt együttes próbái szerdánként, az utánpótlás együttes próbái hétvégenként, (szombat, vasárnap) zajlanak.

PRO ART KULTURÁLIS EGYESÜLET
Cím: 8960 Lenti, Dózsa György u. 14.
Telefon: +36-30/322-1223
KELTA ÁLOM ÍR SZTEPP TÁNCCSOPORT

E-m
mail: surucsapo@freemail.hu

Telefon: +36-30/577-7467

Kapcsolattartó: Timár Lászlóné

E-m
mail: fanni.danse@gmail.com
Kapcsolattartó: Deák Fanni

Az egyesület célja az amatõr képzõmûvészeti

Rendszeresen megvalósuló program:

tevékenységek szakmai, erkölcsi és anyagi

Lenti Táncverseny (április)

támogatása, hagyományos mûveltségünk tárgyi- és szellemi kultúrájának népszerûsítése,
a térség helyi értékeihez, kultúrájához, képzõmûvészethez kapcsolódó tevékenységek segítése.
4 szakmai mûhelyt tartanak fent:
- Napvirág Bábcsoport
- Spulni Mûhely, amely csipkeveréssel, csipkevarrással és hímzéssel foglalkozókat
fogja össze

Klasszikus ír versenytánccal foglalkozó nö-

- Patchwork csoport

vendékek és versenyzõk alkotják a tánccso-

- Fafaragással és egyéb alkotó

portot. A táncososok 10-23 év közöttiek, tán-

tevékenységgel foglalkozók csoportja
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LENTI SZENT KATALIN

programok. A természetjárás, a sportolás,

KOLPING CSALÁD

a népdaléneklés, a néptánc, a fúrás-faragás,

Cím: 8960 Lenti, Templom tér 4.

a társadalmi szolgálat, az elsõsegélynyújtás,

Telefon: +36-30/561-6912

a sátorverés, a tûzrakás, sütés-fõzés stb.

E-m
mail: a.magdalena57@gmail.com

A nyári szünidõben kerül sor a táborozásra.

Kapcsolattartó: Antal Mária Magdolna

Lentiben immár 25 éve folyamatosan mûködik cserkészcsapat. Nemenként két-két

Lentiben 2005 óta mûködik Kolping Család,

korosztállyal: 7-10 éves lány és fiú õrs,

vegyes korosztállyal, létszámuk 25 fõ. Havi

valamint 11-14 éves lány és fiú õrs. A csapat

rendszerességgel tar tanak összejövetele-

létszáma 22 fõ.

ket. A társegyesületekkel közös programokat szerveznek, a város közéletébe is
tevékenyen bekapcsolódnak. 14 éve a lentiszombathelyi Mária-fa kultuszát is ápolják,
melyhez minden év szeptemberében nagyszabású, regionális családi nap és zarándoklat kapcsolódik.

362. SZ. SZENT MIHÁLY CSERKÉSZCSAPAT
Cím: 8960 Lenti, Sugár u. 90.
Telefon: +36-30/581-4019
E-m
mail: szentmihalycs@gmail.com

TRILLA KAMARAKÓRUS

Web: www.lenticserkeszek.martinus.hu

Telefon: +36-30/516-7842

Kapcsolattartó: Kalmár Imre

Zakóné Magyar Fruzsina
E-m
mail: bazsi.kata.73@freemail.hu

A városban a fiatal cserkészek korosztályon-

Kapcsolattartók:

ként 6-8 fõs csoportokban, õrsökben végzik

Zakóné Magyar Fruzsina,

lendületes, játszva és cselekedve tanuló tevé-

Bazsika Katalin

kenységüket. Szeptembertõl júniusig az õrsök
heti összejövetelein és a csapatok regionális

A kórusmûveket és az igényes slágerzenét

és országos rendezvényein zajlanak az aktív

népszerûsítõ kamarakórus repertoárja széles
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skálán mozog. A vegyes korosztályú csapat

koncertek, kiállítások, könyvbemutatók, szak-

14 taggal mûködik, ebbõl 1 fõ gitár kísérettel

köri foglakozások) való megtöltése.

színesíti az elõadásokat.
KERKA-VÖLGYE BARÁTI KÖR
EGYESÜLET
Cím: 8878 Lovászi, Lakótelep 64.
Telefon: +36-70/373-2853
Kapcsolattartó: Jánosi Ferenc
A Kerka-völgye Baráti Kör Egyesület célja
a község építészeti, környezeti és természeti
értékeinek megõrzése, korszerû, esztétikus

LOVÁSZI

fejlesztése, valamint a lakóhely kulturális
örökségének, hagyományainak feltárása, õr-

LOVÁSZI OLAJBÁNYÁSZ

zése, ápolása, továbbörökítése. Kulturális

KULTURÁLIS EGYESÜLET

programok szervezése, és ezek által az iden-

Cím: 8878 Lovászi, Lakótelep 83.

titás erõsítése, a jelen kor mind teljesebb

Telefon: +36-30/463-9977

megélésének segítése. Az egyesület a nyil-

Kapcsolattartó: Léránt Ferenc

vánosság számára nyitottá, elérhetõvé teszi
rendezvényeit, programjait.

Az egyesület 2010-ben alakult. Elsõdleges
feladata az Olajbányász Mûvelõdési Ház
mûködtetése, a falu kulturális életének szer-

LOVÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA

vezése, közösségi programok létrehozása,

GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY

a lakóhely megbecsülésére és szeretetére

Cím: 8878 Lovászi, Lakótelep 96.

való nevelés. Az egyesület célja a település és

Telefon: +36-30/576-010

a térség kulturális életének szervezése, for-

Kapcsolattartó: Kovács Zoltán

málása, rendszeres programok szervezése,
a közösségi élet tartalommal (rendezvények:

Az alapítvány célja a Buda Ernõ Körzeti Álta-

gyereknap, falunap, Idõsek napja, Mikulás

lános Iskola tanulóinak sokoldalú segítése és

ünnepély, Falukarácsony, bálok, elõadások,

az oktató-nevelõ munka feltételeinek javítása.
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Az alapítvány tevékenysége: tehetséggon-

elõadásában is. Javarészt helybéli és környé-

dozó szakkörök, táborok támogatása; tehet-

ki rendezvényeken lépnek fel, de nevük már

séges fiatalok képzésének támogatása,

távolabbi tájakon is ismert.

utazási költségeinek fedezése; kiemelkedõ
tanulmányi eredmény és sportteljesítmény

ZALABAKSA

jutalmazása; tanulmányi-, kulturális- és
spor t rendezvények költségeihez hoz-

ZALABAKSAI KULTURÁLIS

zájárulás; egyéni és csoportos tanulmányutak anyagi támogatása (különös tekintettel
a hátrányos helyzetû tanulókra).

ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET
Cím: 8971 Zalabaksa, Rákóczi F. út 54.
Telefon: +36-30/281-4967
E-m
mail: zaifegy@citromail.hu
Web: www.zalabaksa.hu

NOVA

Kapcsolattartó: Gyovai Marianna

GÖCSEJ SZÍVE DALKÖR
Telefon: +36-30/553-5261

Az Egyesület részt vesz a kulturális progra-

E-m
mail: batorfimaria57@gmail.com

mok szervezésében, vállalja (külön megál-

Kapcsolattartó: Szabóné Bátorfi Mária

lapodás alapján) amatõr csoportok mûködtetését, elõadások szervezését. Feladata
az ifjúsági kezdeményezések felkarolása,
a fiatalok számára hasznos, értékközvetítõ,
ismeretterjesztõ, önismereti, kézmûves, zenei,
sport- és természetjáró stb. programok
szervezése, megvalósítása. Lehetõség szerint
felvállalja a tevékenységi körébe tartozó
pályázatok, projektek koordinálását és megvalósítását, pályakezdõ munkanélküli fiatalok
szakképzési projektjeinek bonyolítását. Köz-

Horváth Károly és Vajda József által Nován és

remûködik a község területén az épített

környékén (Göcsej) gyûjtött népdalokat éne-

és természeti környezet megóvásában,

kelnek, de szívesen kipróbálják magukat más

ápolásában, a természetvédelmi feladatok-

zenei mûfajokban, illetve kisebb színmûvek

ban.
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III. SPORTKÖRÖK, SPORTEGYESÜLETEK,
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ÉS
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ
CIVIL SZERVEZETEK
CSESZTREG
HORGÁSZ EGYESÜLET CSESZTREG

2004-tõl 2009-ig NB3-ban is szerepelt. Edzések hetente a sportpályán.

Cím: 8973 Csesztreg, Petõfi utca 2.
Telefon: +36-30/629-1981

SZENTGYÖRGYVÖLGY

E-m
mail: becs.tibi@vipmail.hu

SZENTGYÖRGYVÖLGY SPORTEGYESÜLET

Kapcsolattartó: Bécs Tibor Balázs

Cím: 8975 Szentgyörgyvölgy,
Kossuth Lajos utca 31.

A horgász egyesület vegyes korosztállyal

Telefon: +36-92/551-325, +36-30/291-3086

mûködik. 2003-ban alakult, helyi lakosok

E-m
mail: sztgyvse@gmail.com

összefogásával. Taglétszáma mostanra elérte

Kapcsolattartó: Cseke Lengyel Gyula

a 71 fõt. A helyben található kb. 4 hektáros
Csesztregi tavon folytat horgászatot, melynek

Az egyesület 16 év feletti tagjai, megközelítõleg

az Egyesület egyben a halgazdálkodási hasz-

20-25 fõ, megye 3-as bajnokságban játszanak.

nosítója is.

Idény alatt hétvégente meccs, télen edzés minden héten hétköznap. Edzések ideje pénCSESZTREG KÖZSÉGI

tekenként 17:00-tól a focipályán.

SPORTEGYESÜLET
Cím: 8973 Csesztreg, Petõfi utca 2.

LENTI

Telefon: +36-30/227-9262

„MOCORGÓK” AZ EGÉSZSÉGÉRT

E-m
mail: muszaki@csesztreg.hu

ÉS A KÖRNYEZETÉRT EGYESÜLET

Kapcsolattartó: Csóbor József

Cím: 8960 Lenti, Kossuth út 71.
Telefon: +36-70/675-1287

A sportegyesület futball szakosztállyal üze-

E-m
mail: kovacserik21@gmail.com

mel. 1978 óta megyei I. osztályban, ifjúsági,

Web: www.mocorgok.hu

serdülõ és utánpótlás csapatokkal. A csapat

Kapcsolattartó: Kovács Erik
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Az egyesület célja az egészséges életmód

ISZKIRI FUTÓKLUB EGYESÜLET

népszerûsítése minél szélesebb körben a kör-

Cím: 8960 Lenti, Templom tér 10.

nyezetbarát tömegsportok által, aktív, az

Telefon: +36-30/650-7579

egészségért és a környezetért tenni akaró

E-m
mail: info@iszkirifutoklub.hu

közösség létrehozása, a rendszeresen meg-

Web: www.iszkirifutoklub.hu

valósuló programjaikon keresztül a sport nép-

Kapcsolattartó: Hõninger János

szerûsítése a fiatal-, közép-, és idõsebb korosztály számára. Az aktív tagság létszáma
közel 30 fõ. Rendszeresen szerveznek gyalog-, és kerékpáros túrákat a mozogni és
kirándulni vágyók részére.

Az egyesület célkitûzése Lentiben és környékén a futás, mint szabadidõsport - illetve
általában is az egészséges életmód - népszerûsítése. Az amatõr futók közösségének
Rendszeresen megvalósuló programjaik:

kiépítése, fenntartása, aktív közösségi életbe

- 24 órás Kerékpáros Maraton (június)

integrálásuk a közösségi élet kibontakoz-

- Háromországos Pannon Maraton (július)

tatása. Tagjai részére a rendszeres testedzés

(kerékpáros)

és sportolás lehetõségének biztosítása. Futó-

- Budafai kerékpártúra (április)

versenyek és más hasonló sportos témájú

- Óévbúcsúztató gyalogtúra (december)

közös programok szervezése.
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Rendszeresen megvalósuló programjaik:

és Kung-Fu edzések vegyes korosztály ré-

- Csúcstámadás futóverseny (június)

szére kedden és csütörtökön este 18:30-

- Kerka-firka teljesítménytúra (szeptember)

20:30 óráig a Gönczi Ferenc Gimnázium és

- Fuss át az õszbõl a télbe futóverseny (no-

Szakgimnázium tornatermében.

vember)
- Light Run Lenti futóverseny (december)

FUDOSHIN SPORTEGYESÜLET
Cím: 8960 Lenti, Kölcsey u. 10.
Telefon: +36-30/949- 2537
E-m
mail: tkarcsi66@freemail.hu
Kapcsolattartók:
Kunos Tamás, Takács Károly
A japánból eredõ jiu-jitsu harcmûvészeti

BELSÕ UTAK ISKOLÁJA SPORTEGYESÜLET
Cím: 8960 Lenti, Takarék köz 3.
Telefon: +36-30/287-5944
Web: www.belsoutak.hu
Kapcsolattartó: Darab Ferenc
A Kung-fu, kínai harcmûvészeti, sport, egész-

irányzatot képviselõ egyesület elsõdleges
célja az életminõség javítása, tagjai vegyes
korcsoportúak, általános iskolás korosztálytól
a felnõttekig. Edzések hétfõn és pénteken
18:00 órától a Gönczi Ferenc Gimnázium és
Szakgimnázium tornatermében. Az egyesület
minden évben szervez edzõtábort.

ségmegõrzõ és mozgásmûvészeti stílusok
képviselete és terjesztése, a keleti harcmû-

KÉZILABDA EDZÉSEK

vészet e válfajának prezentációja edzések, be-

MEGVALÓSÍTÓ: GÓ-NA SZABADIDÕ

mutatók, szemináriumok és versenyek alkal-

KÖZPONT ÉS KÉZILABDA EGYESÜLET

mával, a fiatalok érdeklõdésére, figyelmére

Cím: 8975 Szentgyörgyvölgy, Farkasi utca 1.

számot tartó valamennyi, a harcmûvészettel

Telefon: +36-30/9971-523

összefüggõ program támogatása. Mindezek

E-m
mail: go-na@axelero.hu

érdekében közremûködik a gyermekek és fia-

Képviselõ: Gódorné Nagy Marianna

talok sport- és szellemi aktivitásának fokozásában, testi és mentális egészségük megõr-

Az egyesület keretein belül több kézilabda

zésében. Az egyesület keretein belül Tai-Chi

utánpótlás csapat is mûködik: ovis, U8, U9,
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U10, U12, U13, U14, serdülõ, ifjúsági és juni-

Az

egyesület

or csapat. Nagyjából 150 gyerek és fiatal vesz

fejlesztése, népszerûsítése. A horgászok

részt az edzéseken, amelyek Lentiben a Lenti

természet szeretetére és védelmére való

Vörösmarty Mihály Általános Iskola, a Lenti

nevelése. Az egyesületi tó Iklódbördõce

Arany János Általános Iskola és AMI, a Gönczi

és Csömödér között található Lentitõl

Ferenc Gimnázium és Szakgimnázium torna-

10 km-re. A tó bejárata Iklódbördõce

termeiben zajlanak a hét szinte minden

után

napján. Edzõtábor a GÓ-NA Szabadidõ Köz-

helyezkedik el. A horgászat stégekrõl lehet-

pontban, Szentgyörgyvölgyön nyáron, július

séges, a stégeket mindenki használhatja.

és augusztus végén.

A tópart kiválóan alkalmas családi, baráti

a

célja

kisvasúti

a

horgászspor t

keresztezõdés

elõtt

összejövetelekre, a tó környéke remek
túrázó hely.
BÁRSZENTMIHÁLYFA SPORTEGYESÜLET
Cím: 8960 Lenti, Kölcsey út. 18.
Telefon: +36-30/901-3673

LENTI DARTS SPORT

E-m
mail: kancsal87@freemail.hu

EGYESÜLET

Kapcsolattartó: Kancsal Lajos Tibor

Cím: 8960 Lenti, Béke u. 18.
Telefon: +36-30/835-2355

Az egyesület célja labdarúgás sportágban

Kapcsolattartó:

a városrész lakosságának és a környékbe-

Bedõ Zsolt

lieknek megyei bajnokságon, vagy tornákon
való indítása (kispályás, nagypályás, terem),

Az egyesület célja a Lenti és környék-

lehetõleg az utánpótlás biztosítása a helyi

beli dartsozni kívánó emberek sportolási

sportéletben, sportolási lehetõség biztosítása

és versenyzési lehetõségének biztosítása

az arra vágyóknak sportegyesület formájában.

kor tól, nemtõl függetlenül. A városi iskolákban történõ utánpótlás nevelés támogatása. Biztosítani a szabadidõ kul-

KERKAMENTI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET
Cím: 8960 Lenti, Kossuth Lajos út 4.

gyakorlásának

lehetõségét.

Az

egye-

Telefon: +36-30/452-5980

sület tagjai számára rendszeres sportolási,

Web: www.kerka-horgasz.atw.hu

edzési és versenylehetõségek biztosítá-

Kapcsolattartó: Kovács Imre
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turált eltöltésének, valamint a darts sport

sa.

LENTI GYÓGYFÜRDÕ ÚSZÓ KLUB
SPORTEGYESÜLET

rig bezárólag, 2 kezdõ, 4 haladó és 2 versenyzõ csoportban.

Cím: 8960 Lenti, Táncsics u. 2/A
Telefon: +36-70/704-4372
E-m
mail: lenti.gyuk@freemail.hu
Kapcsolattartó: Kiss Tamás

LENTI KOSÁRLABDA KLUB
EGYESÜLET
Cím: 8960 Lenti, Takarék köz 7.
Telefon: +36-20/805-1234
E-m
mail: berketamas81@gmail.com
Kapcsolattartó: Berke Tamás
A Lenti Gyógyfürdõ Úszó Klub Sportegyesület

Az egyesület célja olyan közösség létre-

2001 óta mûködik a fürdõn. Közel 14 év alatt

hozása, amely támogatja és szervezi az

180 fõs egyesület, 40 versenyzõvel, és az

egészséges, sportszeretetére épülõ életmód

utóbbi években összesen 5 korosztályos válo-

tudatos kialakításához kapcsolódó tevékeny-

gatottal, és egy országos bajnoki címmel is

ségeket, valamint megteremti azok feltételeit

büszkélkedhet. 2006 óta az iskolák kötelezõ

a következõ eszközökkel: sporttevékenység

úszásoktatását (évente 200-250 tanuló), és

végzése; szabadidõ sport, rendszeres spor-

az óvodás úszásoktatást is a klub végzi (éven-

tolás, testedzés, tehetséggondozás, és után-

te 100-120 óvodás). A környékbeli iskolák,

pótlás nevelésének biztosítása; a városi sport-

óvodák fiataljai járnak minden évben 10-12

tevékenység biztosítása; a város közösségi

alkalmat oktatásra. Klub szinten 2019-ben

életének javítása, a városban élõ gyere-

198 tagja van az egyesületnek 3-17 éves ko-

kek, az ifjúság, és az idõskorúak sportolási
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lehetõségeinek javítása. Edzések minden

gyerekek számára. A sakk szakosztály keretei

héten a Lenti Arany János Általános Iskola és

között általános iskolás korú gyermekek

AMI tornatermében.

részére sakk oktatást tartanak heti két alkalommal a Lenti Vörösmarty Mihály Általános

LENTI TORNA EGYLET

Iskolában.

Cím: 8960 Lenti, József Attila u. 9.
Telefon: +36-30/676-4091

LENTI KUTYA SPORT

E-m
mail: feher.rudolf68@gmail.com

EGYESÜLET

Web: www.lentite1935.hu

Cím: 8960 Lenti, Tulipán u. 27.

Kapcsolattartó: Fehér Rudolf

E-m
mail: info@kslenti.hu
Web: www.kslenti.hu
Kapcsolattartó: Makker Zsolt

Az egyesület célja a rendszeres sportolás
(versenyzés) testedzés, a sport iránti igények
felkeltése és ennek jegyében elõsegíteni

A 16 tagból álló klub lehetõséget biztosít azon

a sportmozgalom fejlõdését, eredményessé-

kutyások vagy leendõ kutyások számára,

gét. Biztosítja az oktatási intézmények tanulói-

hogy a kutyájuk képzését vagy szinten tartó

nak testnevelési és sporttevékenységét.

foglalkozásokat a kiképzõ pályán a kutya-

Figyelemmel kíséri a sportszakemberek

kiképzõvel és/vagy segéddel végezhessék.

képzését, továbbképzését. Labdarúgó és

Képzetlen kutya képzését követõen házi vizsga

sakk szakosztály mûködik. A labdarúgó

tehetõ. A tagsági viszonnyal rendelkezõk a ku-

szakosztályt felnõtt és utánpótlás csapa-

tya képzését és a képzett kutyák képzettségi

tok - U6-7, U8-9, U11, U13, U16, U19 - alkot-

szinten tartását kutyakiképzõ segítségével

ják. Edzések hétfõtõl péntekig a sport-

és/vagy betanított kutyakiképzõ segéddel

pályán, hétvégente mérkõzések, és a Bozsik-

végzik. Az egy év alatti kutyusok számára

program keretében versenyek 6-13 éves

szocializációt elõsegítõ kutya ovi mûködik.
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A klubtagok rendszeresen vesznek részt be-

Az egyesület célja a teke sport népsze-

mutatókon. Tanfolyamok és szinten tartó

rûsítése, fiatalokkal való megismertetése,

foglalkozások minden hétvégén a zajdai lak-

tanítása, sportversenyek szervezése, tekecsa-

tanya épületében és az alakulótéren erre a cél-

pat mûködésének elõsegítése. A vegyes kor-

ra kialakított akadálypályán zajlanak.

osztályos teke csapat edzései szerdánként
15:00 órától 20:00 óráig vannak a Margaréta Presszó és Tekézõben (8960 Lenti, Bem
u. 1-3), szombatonként ugyanitt mérkõzések
zajlanak.

LENTI TEKE KLUB
SPORTEGYESÜLET
Cím: 8960 Lenti, József Attila u. 9.
Telefon: +36-30/621-7493
E-m
mail: lentitekeklub@freemail.hu
MUMOR SPORTEGYESÜLET

Kapcsolattartó: Stángli Tibor

Cím: 8960 Lenti, Arany J. u. 30.
Telefon: +36-20/9156-516
E-m
mail: Csonyi1965@freemail.hu
Kapcsolattartó: Csondor László
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás
(versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása,
az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése,
a társadalmi öntevékenység és a közösségi
élet kibontakoztatása. Futball szakosztály mûködik.
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NÉGY KOS

TEAM BELUCCI

HAGYOMÁNYÕRZÕ

SPORT EGYESÜLET

ÉS ÍJÁSZ EGYESÜLET

Cím: 8960 Lenti, Szövetkezet u. 10.

Cím: 8960 Lenti, Bottyán J. u. 3.

E-m
mail: teambelucci@gmail.com

Telefon: +36-70/297-7431

Kapcsolattartó: Balazsic Péter

E-m
mail: negykosijaszegyesulet@freemail.hu
Web: www.negykos.freewb.hu

A kispályás futball egyesület elsõdleges céljá-

Kapcsolattartó: Németh Tibor

nak tekinti az ifjúság minél szélesebb rétegeinek egészséges életmódra történõ nevelését, rendszeres sportolási lehetõség biztosítását, a kulturált testedzés feltételeinek
megteremtését és a szabadidõ hasznos
lehetõségeinek megteremtését.

VÖRÖSMARTY MIHÁLY
ÁLTALÁNOS ISKOLA SPORTLÖVÕ ÉS
SZABADIDÕS EGYESÜLET
Cím: 8960 Lenti, Vörösmarty u. 30.
Telefon: +36-20/375-7366
E-m
mail: tibor.feher5@gmail.com
Az egyesület célja az íjász sportág nép-

Kapcsolattartó: Fehér Tibor

szerûsítése és folyamatos utánpótlásának
biztosítása, a szervezett keretek közötti

Az egyesület célja elõsegíteni a tagság fizikai

sportolás biztosítása, a szabadidõ hasznos

és szellemi fejlõdését - a testedzés, sportolás

eltöltésének megszervezése, az egészséges

megkedveltetése, a tagság szabadidejének

életmódra nevelés. Vegyes korcsoportos

hasznos és tartalmas eltöltésének biztosítása,

íjász csapat edzései hétköznap kedden és

az iskolai sporttevékenység, diáksport segí-

pénteken délután 16:00 órától, szombati

tése, hagyományok ápolása. Vegyes korosz-

napokon délelõtt 09:00 órától a TE pálya

tályos labdarúgó edzések péntekenként

mögötti területen. GPS: 46°37'15.2"N

18:00-20:00 óra között a Lenti Vörösmarty

16°33'07.0"E

Mihály Általános Iskola tornatermében.
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LOVÁSZI

Tornyiszentmiklós határában, közvetlenül az
országhatár mellett, nagyon szép természeti

LOVÁSZI BÁNYÁSZ SPORT EGYESÜLET

környezetben található és gépkocsival is

Cím: 8878 Lovászi, Ifjúság u. 7.

könnyen megközelíthetõ. Az egyesület célja

Telefon: +36-30/959-2061

a horgászat népszerûsítése és folyamatos

E-m
mail: kovacsf56@gmail.com

utánpótlásának biztosítása - ennek érdekében

Kapcsolattartó: Kovács Ferenc

az iskolás diákok minden évben horgász szak-

A sportegyesület elõsegíti az oktatási intéz-

kör foglalkozásokon vehetnek részt -, a szer-

mények tanulóinak, továbbá a lakosság test-

vezett keretek közötti sportolás biztosítása,

nevelési és sporttevékenységét. Az egyesület

a szabadidõ hasznos eltöltésének megszer-

célja elõsegíteni a tagság fizikai és szellemi

vezése, az egészséges életmódra nevelés, az

fejlõdését; a testedzés, sportolás megkedvel-

ifjúság állóképességének növelése, a szerve-

tetése, a tagság szabadidejének hasznos és

zet sportolási lehetõségének a megteremtése.

tartalmas eltöltésének biztosítása. Az egyesület keretein belül teke és futball szakosztály

LOVÁSZI OLAJBÁNYÁSZ VADÁSZTÁRSASÁG

mûködik.

Cím: 8960 Lenti, Zrínyi út 3.

Futball szakosztály: Edzések idõpontja: pén-

Telefon: +36-30/993-3739

tekenként 16 órától.

Kapcsolattartó: Kondákor József

Teke szakosztály: Edzések idõpontja: keddenként és csütörtökönként 12 órától 20 óráig.

A lovászi vadászterület az ország egyik
legszebb táján, Zala megye nyugati szélén

BÁNYÁSZ HORGÁSZ EGYESÜLET

Magyarország, Horvátország és Szlovénia

Cím: 8878 Lovászi, Lakótelep 84.

találkozási pontja mentén található. Tapasztalt

Telefon: +36/70-391-5266

kísérõvadászok segítik a vadászvendégeket,

Kapcsolattartó: Pálla Miklós

hogy megismerjék a vadászterület természeti

GPS: Újfalusi tó Hungary 46° 30' 59.076"

értékeit, csodálatos vadállományát, vadászati

N, 16° 31' 40.7532" E

szokásokat. Mindent megtesznek, hogy a vendégek számára valóra váljon az az életre szóló

A Lovászi Bányász Horgászegyesület 1946-

élmény, amit a virágos réten sutát ûzõ õz-

ban alakult az olajiparban dolgozó és a kör-

bakra, az erdõ tisztásán orgonáló szarvas-

nyékbeli falvak horgászainak kezdeménye-

bikára vagy a téli tájban lopakodó remete-

zésére. Jelenleg az Újfalusi tó gazdái, mely

kanra való vadászat nyújthat.
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LOVÁSZI LÖVÉSZKLUB
Cím: 8960 Lenti, Béke út 55.

megyei II, férfi megyei III, U19 megyei II, Nõi
megyei I. osztályú csapatokkal.

Telefon: +36-92/355-771
Mobil: +36-70/944-3858

PÁKA

E-m
mail: mandliz@freemail.hu

CSOKMA ÍJÁSZ ÉS

Kapcsolattartó: Mándli Zoltán

HAGYOMÁNYÖRZÕ EGYESÜLET

Az egyesület célja a lövészet népszerûsítése

Cím: 8956 Páka, Ady út 11., 0140/1 hrsz.

és folyamatos utánpótlásának biztosítása,

Telefon: +36-30/267-6034

a szervezett keretek közötti sportolás biztosítá-

E-m
mail: csokmaijasz@gmail.com

sa, a szabadidõ hasznos eltöltésének megszer-

Nyitva tartás: szombat 14:30-18:00

vezése, az egészséges életmódra nevelés, az

Kapcsolattartó: Panágl Tamás

ifjúság állóképességének növelése, a szervezet
sportolási lehetõségének a megteremtése.

Az egyesület célja a helyi íjászélet megszervezése és fellendítése, a versenyíjászat szakmai felételeinek biztosítása és eredményes

NOVA

versenyzõk nevelése, az íjászat, mint szelle-

NOVAI SPORTEGYESÜLET

mi-fizikai kikapcsolódásra alkalmas szabad-

Cím: 8948 Nova, Sport u. 2

idõsport népszerûsítése, a történelmi íjászat

Telefon: +36-30/288-0704

felelevenítése, hagyományok ápolása, az íjá-

E-m
mail: novaise1927@gmail.com

szat hagyományaival, történelmével kapcso-

Web: www.novaise.hu

latos ismeretek terjesztése. Íjászpálya létre-

Kapcsolattartó: Szekeres Zoltán

hozása és fenntartása, versenyek, bemutatók
szervezése.

Az egyesület célja a rendszeres sportolás
(versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása,
az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése,

RESZNEK

a társadalmi öntevékenység és a közösségi

TEKE KLUB RESZNEK

élet kibontakoztatása.
Csak labdarúgó szakosztály mûködik. Lehe-

Cím: 8977 Resznek, Kossuth u. 9.
Kapcsolattartó: Német Tibor

tõség van élõfüves nagypályán focizni, illetve
egy mûfüves pályán is. amely kis méretû

A klub célja az egyesület tagjainak és a köz-

(20x40 méteres), villanyfénnyel ellátott. Férfi

ségben, illetve vonzáskörzetében élõ embe-
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reknek sportolási lehetõség biztosítása, a ver-

Fogadóóra: elõzetes egyeztetés alapján

senysport és a tömegsport területén. Edzések

Kapcsolattartó: Bazsika Ferenc

a Korona Tekézõ Resznek-ben minden héten csütörtökön este 18:00-22:00 óráig.

Az Egyesület tagjainak közös tartós célja

A klub keretein belül NB-2-es tekecsapat

spor ttevékenység szervezése, spor ttevé-

mûködik.

kenység feltételeinek megteremtése és biztosítása. További szándék és cél a sport,

ZALABAKSA

mint szabadidõs tevékenység népsze-

ZALABAKSA KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET

rûsítése,

tagok

részére

a

spor tolási

Cím: 8971 Zalabaksa, Rákóczi F. u. 48.

lehetõség biztosítása, az egészsége életmó-

Telefon: +36-30/417-0331

dra nevelés. Az egyesület keretein belül fut-

E-m
mail: zalabaksase@gmail.com

ball szakosztály mûködik. Edzések a sport-

Web: www.zalabaksa.hu/hu/civil-szervezetek/

pályán.

IV. TANODA
LENTI

A Tanoda a gyermekvédelmi törvényben neve-

LÉTRA TANODA

sített gyermekesély növelõ szolgáltatást nyújt,

Fenntartó: Vidéken Élõk Esélyeiért Egyesület

mûködési területe a Lenti járás.

Cím: 8960 Lenti, Csörgõ u. 21.
Telefon: +36-92/952-205
Kapcsolattartó: Virágh Enikõ
Nyitvatartás:
Hétfõ: 14:30-19:00
Kedd: 14:30-19:00
Szerda: 14:30-19:00
Csütörtök: 14:30-19:00
Péntek: 14:30-19:00
Szombat: 08:00-12:00
Nyári tanítási szünet:
hétfõtõl péntekig 07:30-16:00
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V. MAGÁNGYÛJTEMÉNY
LOVÁSZI

ZALABAKSA

BEAR-LAK

KÉZMÛVESHÁZ

Cím: 8878 Lovászi, Lakótelep 96.

Cím: 8971 Zalabaksa, Rákóczi F. út 109.

Telefon: +36-30/826-3144

Telefon: +36-92/374-410,

Web: www.facebook.com/bearlak

+36-30/927-9140, +36-20/518-8962

Kapcsolattartó: Hermán Ágnes

E-m
mail: horvathotto.art@gmail.com

Nyitvatartás: elõzetes bejelentkezés alapján

Kapcsolattartó: Horváth Ottó,
Horváthné Császár Erzsébet
Nyitvatartás: elõzetes bejelentkezés alapján
A bemutatóterem 2007-ben nyílt meg a nagyközönség elõtt, ahol a betérõ vendégek nem
csak gyönyörködhetnek a kiállított tárgyakban,
hanem meg is vásárolhatják azokat, s ha tehetséget éreznek, ki is próbálhatják a faragás,
a szövés, a kézmûves mesterség megannyi
szépséget ígérõ technikáját. Egyedi tervezésû,
és kivitelezésû, névre szóló mûvészi ajándéktár-

2017. október 13-án nyitotta meg kapuit ez a

gyak elkészíttetésére is lehetõség van ter-

magángyûjtemény. Az általános iskola épü-

mészetes anyagok felhasználásával (fa, csont,

letében sikerült elhelyezni az egyre növekvõ

szarvasagancs, szaru, tojáshéj, textil, gyapjú).

számú Macikat. Jelenleg 2828 Mackó lakja,
akik a világ minden tájáról érkeztek a gyûjteménybe, és ahogy híre ment, egyre gyakrabban kap ismeretlenektõl is egy-egy gyönyörû példányt Ági néni, aki nem tud ellenállni
ezeknek a kedves figuráknak. Látogatásuk
elõre egyeztetett idõpontban lehetséges Facebook oldalukon. Minden érdeklõdõt nagy
szeretettel várnak.
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VI. TÁBOROZÁSI LEHETÕSÉGEK
CSESZTREG

LOVÁSZI

TÖLGYFALIGET VENDÉGHÁZ

ÖNKISZOLGÁLÓ ÉTTEREM
ÉS TURISTASZÁLLÓ

Cím: 8973 Csesztreg, Sport u. 1. 829 hrsz.

Cím: 8878 Lovászi, Lakótelep 68.

Telefon: +36-30/866-1741

Telefon: +36-92/376-365,

E-m
mail: info@tolgyfaliget.hu

+36-30/642-0576 vagy +36/30-287-9229

Web: www.tolgyfaliget.hu

Kapcsolattartó: Lukács Szilvia

Kapcsolattartó: Gazdag Viktor

Max. létszám: 43 fõ (pótágyazható)

A csesztregi szabadidõpark területén a Tölgy-

Nyitvatartás: egész évben, de fûtési

faliget Vendégház 9 db, egyenként négyágyas,

szezonban csoportoknak 10 fõ felett

fürdõszobás szoba várja a pihenni vágyókat.

Étkezési lehetõség helyben biztosított.
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