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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

A SZABADTÉRI STRANDFÜRDÕ
MÁJUS 1-TÕL NYITVA!

Felnõtt belépõ: 1 800 Ft
Gyermek belépõ : 1 000 Ft(3-14 éves korig)

A
szervezésében tartottak

, a mûvelõdési központban
vidékfejlesztési konferenciát. A
szervezet különbözõ fórumokon
keresztül biztosít lehetõséget a
szakmai tapasztalatcserékre,
egyeztetésekre és elõsegíti a
térségi projektek generálását.

A Lentiben megtartott ta-
lálkozón , a

Széchenyi Programiroda
Lenti-

ben

dr. Pál Attila Zala

Megújul a fedett piac Lentiben

Megyei Közgyûlés

szlovén Hor-
vátországgal

Horváth László

alelnöke
mondott köszöntõt, majd elõ-
adások hangzottak el a tu-
rizmus versenyképességének
növelésérõl, a turisztikai fej-
lesztésekrõl, valamint a hatá-
ron átnyúló együttmûködési
lehetõségekrõl, nemcsak a

oldallal, hanem
is.

lenti pol-
gármester a helyi termékek
árusításának feltételeirõl tar-
tott beszámolót.

A lenti piac fejlesztésre is
találtunk pályázatot, melyet a
közeljövõben kívánunk megva-
lósítani. Ez magába foglalja a
fedett árusítóhelyek felújítását,
bõvítését azon a területen,
ahol most a zöldséges standok
állnak. A zöldséges piacon
jelenleg is árusítanak, tizen-
nyolc kereskedõnek biztosít
helyet, de ennél többre lenne
igény, ezért bõvíteni kell. Cé-
lunk, hogy a régióban élõk,
akik gyümölcs- és zöldségter-
mesztéssel, helyi kézmûves
termékek elõállításával foglal-
koznak, termékeiket kulturált
környezetben a higiéniai elõ-
írásoknak megfelelõen tudják
megtenni. A fedett árusító he-
lyeken új pultokat állítunk fel
és a vizesblokkok kiépítését is
elvégezzük. A munkálatok má-
jusban elkezdõdnek és a ter-
vek szerint nyár végére el is
készül a tíz pulttal bõvített,
huszonkét árushelyes fedett
piac.

A térségi projektek fejlesztése is szerepelt a konferencia témái
közt. Képünkön dr. Pál Attila köszönti a résztvevõket, mellette
Horváth László.
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A város önkormányzata
európai uniós forrásból való-
sítja meg az

pályázatot.
A projekt egy éves idõtartamú,
ezév augusztusáig több prog-
ramot is szerveznek, amiknek
témája az egészség, az egész-
séges életmód. Legutóbb egész-
ségnapot tartottak a mûve-
lõdési központban.

– Sokrétû programot szer-
veztünk, szerepelt benne az
egészséges táplálkozásról szó-
ló elõadás, ételbemutató, szû-
rõvizsgálatok, vércukor, test-
zsír mérés, valamint az emlõ-
és heredaganatokat bemutató
mintákkal is igyekeztünk fel-
hívni a figyelmet a szûrések

Egészséghíd az
egészséges Lentiért

Egészségnap Lentiben
fontosságára. Emellett gerinc-
és tartásjavító, illetve terhes
tornát is bemutattak a dr. He-
tés Ferenc Szakorvosi Rende-
lõintézet munkatársai. A helyi
mentõsök segítségével pedig
elsõsegélynyújtó bemutatóra
is lehetõség nyílt – mondta

szervezõ, aki ar-
ról is beszélt, hogy a szûrõ-
vizsgálatok rendszeres elvég-
zésére nehezen lehet rávenni
az embereket, hatékonyabb, ha
az orvos és a vizsgálat keresi
fel a pácienst. Emiatt nagyon
hasznosak az ilyen rendez-
vények, baráti környezetben
végzik a felvilágosítást, ahol a
programra érkezõk is könnyeb-
ben megnyílnak.

dr.
Fekete Zoltán

Elsõsegély bemutatót is rendeztek az egészségnapon.

A 2014 április 6-án meg-
tartott országgyûlési válasz-
táson a ismét
2/3-os gyõzelmet aratott.

Zala megye három egyéni
választókerületében is kor-

Fidesz-KDNP

Elsöprõ Fidesz-KDNP gyõzelem

mánypárti gyõzelem született:
(01. választóke-

rület, Zalaegerszeg),
(02. vk., Keszthely) és

(03. vk, Nagy-
kanizsa) szerzett mandátumot.

Vigh László
Mannin-

ger Jenõ
Cseresnyés Péter

A zalai képviselõk, balról: Vigh László, Manninger Jenõ és
Cseresnyés Péter.

Nagy munka volt, április 6-án történelmi sikert arattunk!
Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ehhez!

Hajrá Magyarország, hajrá Dél-Zala!
Szeretnénk köszönetet mondani a választóknak, az önkén-

teseinknek, a munkatársainknak ezért a történelmi ered-
ményért. Magyarországon és Európában sem volt még arra
példa, hogy két alkalommal ilyen felhatalmazást tudjon sze-
rezni egy pártszövetség.

országgyûlési képviselõ
Cseresnyés Péter

Köszönet a támogatóknak

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu



Senki sem szeret várakoz-
ni, fõleg nem hosszú perce-
ket töltve a hivatali ügyinté-
zés miatt. Különösen nehéz ez
a várakozás, amennyiben kis-
gyermekkel együtt kell ügyes-
bajos dolgainkat elintézni.

– A hivatali ügyintézés
okozta várakozás percein, il-
letve a kisgyermekes ügyfe-
lek gondjain szeretnénk eny-
híteni azzal a kezdeménye-
zéssel, hogy a Zala megyében
mûködõ valamennyi okmány-
irodában barátságos gyer-
meksarkokat alakítottunk ki.
A közigazgatás átalakítása az
ügyfélszolgálatok mûködésé-
ben is számos változást ered-
ményez. Ilyen a gyermek-
barát ügyfélszolgálatoknak a
kialakítása, melynek során
ezekben a gyermeksarkok-
ban a gyermekeket az ügy-
félszolgálatainkon kis asztal,
székek, színes ceruzák, kifes-
tõk, valamint játékok várják.
A környezetet pedig ennek
megfelelõen gyermekrajzok,
barátságos kiegészítõk teszik
kellemesebbé – tájékoztatta
lapunkat kor-
mánymegbízott, majd hoz-
záfûzte:

– A játszósarok minden
nap ügyfélfogadási idõben
nyitva áll és várja a kis ven-
dégeit, ezzel is elõsegítve,

Rigó Csaba

Gyermekbarát közigazgatás Zalában

Gyermeksarok a lenti kormányablaknál.

hogy szüleik az ügyintézés
idejét kellemesebben, nyu-
godtabban tudják eltölteni.
Az okmányirodákban a gyer-
meksarkok kialakítása csak
egy kezdõ lépés, mert a jö-
võben hivatalunk valamennyi
ügyfélszolgálatán ilyen barát-
ságos gyermeksarkok kiépíté-
sét tervezzük. A célunk az
ügyfélbarát közigazgatás meg-
teremtése, melyben a gyer-
mekbarát légkör kialakítása is
döntõ szerepet játszik. Az ál-
lampolgárok tapasztalhatják,
hogy változáson megy keresz-
tül a hivatali ügyintézés mi-
nõsége, mert más az ügyin-
tézõk szemlélete, valamint
ügyfélbarát dolgozók ülnek
az asztal másik oldalán, és
egyre hatékonyabbá válik az
ügyintézés. Az egyablakos
ügyintézés kiépítése is azt a
célt szolgálja, hogy a kor-
mányablakokban az állampol-
gárokat az állam a lehetõ leg-
magasabb színvonalon tudja
kiszolgálni. 2014 elejétõl itt,
Zalában is folyamatosan nyit-
juk meg ezeket az integrált
ügyfélszolgálatokat, melyek-
ben az okmányirodák tucat-
nyi ügyköréhez képest több
mint kétezer ügy kezelésére
lesz lehetõség, mely hatalmas
minõségi javulást jelenthet a
polgárok számára.

Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás

Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás

Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.

Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás

Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.

Tel.: 92/551-061

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:

Bõvítettük belföldi és egynapos
programkínálatunkat is!

Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat
igény esetén készséggel postázzuk.

PALÓCORSZÁG-SZLOVÁKIA (SZÉP KÁRTYA)

JESOLOI nyaralás: Velence-Padova kirándulással

DÉLI végeken: Orsova-Kis-és Nagy-Kazán-szoros

SVÁJC gazdagon

DOLOMITOK-GARDA-TÓ-TRIESZTI-ÖBÖL

LONDON és a királyi rezidenciák

ÉSZAK-ERDÉLY és a moldvai kolostorok

Üdülés Dalmáciában: Dubrovnik-Montenegró
(félpanzió)

DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL
(SZÉP KÁRTYA)

TOSZKÁNA bûvöletében, MODENA-PARMA

Júl.18-20. 26.500 Ft/fõ

Júl.23-27. 72.500 Ft/fõ

Júl.23-27. 62.900 Ft/fõ

Júl.29-Aug.3. 121.900 Ft/fõ

Aug.1-3. 47.300 Ft/fõ

Aug.4-10. 135.900 Ft/fõ

Aug.5-10. 69.900 Ft/fõ

Aug.17-23. 106.900 Ft/fõ

Aug.19-21. 28.900 Ft/fõ

Szept.16-21. 92.500 Ft/fõ

Részletes információért keresse a Zala Volán Utazási
Irodákat:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716

Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061

www.zalavolan.hu/utazási_iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

2014. április 10-én töltötte
be 90. évét

, akit otthonában
polgármester és

címzetes fõ-
jegyzõ köszöntött e jeles nap
alkalmából.

– Mindig örömteli egy szü-
letésnap, de egyre rendkívü-
libb, hogy valaki a 90. szüle-
tésnapját jó egészségben és
szellemileg is frissen ünnepel-

Csiszár Lászlóné,
Sarolta néni
Tóth Lajos
Szép Zsuzsanna

90 éves asszonyt köszöntöttek Rédicsen
hesse – teszi hozzá Tóth Lajos.
– Tavaly januárban Borsos Pé-
ternét, Gizi nénit köszöntöttük
90. születésnapja alkalmából,
most pedig az õ közvetlen
szomszédjának, Sarolta néni-
nek adhattuk át e különleges
esemény kapcsán a miniszter-
elnök úr által aláírt emléklapot
és önkormányzatunk ajándé-
kát. Sarolta nénit faggattuk a
hosszú élet titkáról is, aki sze-

rint keveset kell
enni, s ezáltal a
szervezet szívó-
sabbá és ellenál-
lóbbá válik, s így
hosszabb életkort
lehet megélni. Tény-
leg irigylésre mél-
tó, hogy Sarolta
néni 90 évesen is
milyen jó állapot-
ban van szellemi-
leg és fizikailag
egyaránt, a mai
napig szemüveg
nélkül olvas és ké-
pes a cérnát be-
fûzni a tûbe. Ez-
úton is szeretnénk
Sarolta néninek és
családjának még
egyszer jó egészsé-
get kívánni.

– Egyébként
hogyan „gondos-
kodik” önkor-
mányzatuk az itt
élõkrõl?

– Számunkra minden tele-
pülésünkön élõ polgár egy-
aránt fontos, így a „régebb óta
fiatal” lakosaink is éppoly fon-
tosak számunkra, mint a fia-
talabb generációhoz tartozók.
Advent idõszakában minden
évben egy kis ünnepi mûsor-
ral, megvendégeléssel, s egy

kis ajándékkal kedveske-
dünk minden szépkorú
polgárunknak. Szeretnénk, ha
õk is tudnák és éreznék,
hogy tényleg fontos szá-
munkra az õ véleményük, élet-
tapasztalatuk. Isten éltesse
mindannyiukat sokáig jó
egészségben!

dj

Balról Tóth Lajos polgármester, középen
Császár Zoltánné, Sarolta néni lánya,
jobbról pedig az ünnepelt, Sarolta néni.

32014. április Lenti és Vidéke
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BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !

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

Targoncavezetõ, Emelõgép kezelõ,

Földmunkagép kezelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Fakitermelõ, Kisteljesítményû kazán fûtõ.

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

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

MSZ EN ISO 9001:2001

Idõsek napi rendezvények

Máhomfán és Lentiszombathelyen is köszöntötte az önkormányzat
a szépkorúakat.

Kabalafigura - zöldségbõl, gyümölcsbõl…

A hagyományoknak megfele-
lõen rendezték meg a

és telepü-
lésrészben is az idõsek napját
március utolsó hétvégéjén. Mind-
két városrészben a délutáni mû-
sorban polgár-
mester köszöntõjét követõen a
helyi gyerekek kedveskedtek az
idõseknek, majd a

mûvé-
szei szórakoztatták a közönsé-
get. A két településen közel száz
helyi idõskorú vett részt a tisz-

máhom-
fai lentiszombathelyi

Horváth László

zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház

teletükre rendezett köszöntõn.
, a két településrész

önkormányzati képviselõje a
rendezvénnyel kapcsolatban el-
mondta: minél kisebb egy tele-
pülés, annál fontosabb, hogy a
hagyományõrzõ rendezvényeket
minden évben megtartsák. Ezek-
ben a településrészekben is sok
az idõs lakos, akikkel törõdni kell.

A késõ délutáni programon
az idõsek jól érezték magukat, a
zenés mûsor végeztével a ven-
dégek is nótára fakadtak.

Gáspár Lívia

Olvasóink találkozhattak már
az
szóló beszámolóinkban az olda-
lainkat díszítõ gyümölcsökbõl,
zöldségekbõl álló kabalafigurá-
val, melyet – amint az a közel-
múltban tartott átadóünnepség-
bõl kiderült – , a

végzõs tanulója ter-
vezett.

– Tanárnõm, Wigmondné
Németh Katalin több ötletet is
felvetett, amikor elolvastuk a
projekt kabalafigura tervezésé-
rõl szóló kiírását és az egyik
megtetszett – mondja az elõzmé-
nyekrõl a nyolcadikos diáklány,
aki egyébként immár a Szom-
bathelyi Mûvészeti Szakközépis-
kola leendõ tanulója, ugyanis a
kétfordulós felvételi után az elsõ
helyen áll kiváló eredményeivel.

A gyümölcs-zöldség figura
tervezés pályázatára egyébként
101 jelentkezõ adta be rajzát,
ezek közül választotta ki a zsûri a
legkifejezõbbet, tette hozzá

, a projekt szakmai
vezetõje az iskolában, Kata osz-
tálya elõtt tartott rövid ismer-
tetõjében.

Öngyógyító Lenti Kistérségrõl

Peszleg Kata
lenti Vörösmarty Mihály Általá-
nos Iskola

dr.
Fekete Zoltán

– Az egészséges életmód és
helyes táplálkozás kialakítása,
népszerûsítése a célja projek-
tünknek – mondta dr. Fekete
Zoltán, majd átadta (képünkön)
a gyõztesnek járó ajándékcso-
magot Peszleg Katának, aki még
a aján-
dékutalványát is átvehette

üzletveze-
tõtõl.

Galéria Könyvesbolt
Iga-

ziné Bécs Adrienn

dj
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A zalai borvidék zalai kör-
zetébe látogatott legutóbbi szak-
mai kirándulásán a

elnök beszámolójából meg-
tudtuk: útjuk elõször a

vezetett, ahol
borász fogadta

õket.
– A neves borász tartalmas

elõadásában felvázolta a zalai
szõlõ- és bortermelés évszáza-
dos hagyományait, a zalai bor-
vidék termõhelyi adottságait.
Természetesen az általa termesz-
tett szõlõfajták is bemutatásra
kerültek és többségének a borát
is megkóstolhattuk – folytatta be-
szélgetésünket az egyesületi elnök.

Lenti Kert-
barát Kör Egyesület. Röszler At-
tila

szent-
györgyvári Széchenyi Pince és
Rendezvényházba
Bezerics Csaba

– Melyek voltak szakmai ki-
rándulásuk további állomás-
helyei?

Kirándulás a zalai borvidéken
– Meglátogattuk a kehida-

kustányi Deák Kúria Múzeumot,
majd a csáfordi hegyen a Veress
családi pincészetet. Ez utóbbi
„Pintes” szõlõfajtájáról híres, me-
lyet csak itt termelnek az ország-
ban és melynek bora pozitív
élettani hatásait a kóstolásnál
magunk is megtapasztalhattunk.
Végül az egyre ismertebb zala-
szentgróti Dóka Éva Pincészetet
tekintettük meg, ahol a házi-
gazda bemutatta a szõlõfeldolgo-
zás, borkészítés eszközeit, tech-
nológiai folyamatait, pincésze-
tét, ahol az általa készített szinte
valamennyi fajtát végigkóstol-
tuk. Nagyon jó hangulatú kirán-
dulásunkon egyébként 40 fõ
vett részt, kiváló alkalom volt a
zalai borászat neves szakembe-
reinek megismerésére!

dj

Még 1974-ben épült a
. Mára már nagyon

rossz állapotba került és a helyi
önkormányzat több alkalommal
is erõfeszítéseket tett a felújítás
költségeinek elõteremtésére. A
többszöri pályázati sikertelen-
ség után polgár-
mester legutóbb az elnyert tá-
mogatásukról értesítette lapun-
kat, melynek eredményeképpen
felújításra került a ravatalozó
(képünkön).

– Megújításra és fejlesztésre
nyújtottunk be pályázatot a Me-
zõgazdasági és Vidékfejlesztési
Alaphoz. Önkormányzatunk vé-

pákai
ravatalozó

Lukács Tibor

Megújult a pákai ravatalozó

gül 14 millió 241 ezer Ft összegû
támogatásban részesült a Zala
Zöld Szíve LEADER helyi ak-
ciócsoport közremûködésével.

– Önkormányzatunknak ön-
részként 3 millió 850 ezer Ft-ot
kellett biztosítania. A munká-
latok egyébként a napokban be-
fejezõdnek, így sor kerülhet a
mûszaki átadásra. E beruházás-
sal méltóbb környezetet sikerül
biztosítanunk a temetkezések-
hez – mondta Lukács Tibor pol-
gármester.

– Szükség volt önrész válla-
lására is a felújításhoz?

(d)

A lovászi történé-
sek –
polgármester megálla-
pítása szerint – eddig
valahogy nem igazán
voltak kedveltek a mé-
dia számára. Beszélge-
tésünkben azonban
megegyeztünk a tele-
pülés szebbik, mo-
solygós arcának be-
mutatását illetõen.

– Kezdjük mindjárt
a település fejleszté-
seivel, melyben közsé-
günk önkormányzata
jelentõs eredménye-
ket ért el az utóbbi
idõszakban! A „Lová-
szi község környezet-
biztonságának növelé-
se” címû projektünk-

Léránt Ferenc

Fejlesztések – tízmilliós tételekben – Lovásziban

re – a többletköltségre benyúj-
tott kérelmünk elfogadása után
– az elszámolható összes költség

121 millió 98 ezer forint, mely-
bõl a támogatás 108 millió 988
ezer forint. Ez a projekt re-

ményeink szerint hosszú évek-
re megoldja községünk – dom-
borzati viszonyai miatti – bel-
víz, csapadékvíz elvezetési
gondjait.

– A projekt várhatóan 2014.
augusztus végén fejezõdik be.
Folytatnám a mintegy 4.3 milliós
vis maior támogatásból május -
június hónapra tervezett mun-
kálatokkal, mely összegbõl az
elmúlt évi nagy esõzések okozta
károkat – nagyrészt hegyi utjain-
kat érte kár – hozzuk helyre.
Önkormányzatunk az adósság-
konszolidációban részt nem vett
települési önkormányzatok fej-
lesztési támogatása céljából 20
millió forint vissza nem téríten-
dõ támogatásba részesült, mely
összeget pedig a település bel-
területi utjainak rendbetételére
kívánunk fordítani.

– Jelenleg a településüzemel-
tetési csoport telephelyi épülete

– Mikor fejezõdik be ez a
beruházás?

– Mire használják saját erõ-
forrásaikat?

tetõszerkezetének felújítását
kezdtük el saját forrásból. Idõ-
közben igényt nyújtottunk be a
BM által kiírt „térfigyelõ kame-
rarendszer telepítése” címû pá-
lyázatra, mintegy 3 millió Ft ér-
tékben. Végül néhány progra-
munkra hívnám fel a figyelmet.
Támogatásunkkal az Olajbányász
Nyugdíjas Klub és az Olajbá-
nyász Mûvelõdési Ház szervezé-
sében második alkalommal ke-
rül megrendezésre a nyugdíjas
klubok találkozója és mûvészeti
bemutatkozása április végén. Re-
ményeink szerint ismét sikere-
sen, hiszen a megyébõl koráb-
ban 15 klub, egyesület mintegy
280 fõvel képviseltette magát. A
Kerka-völgye Baráti Kör Egye-
sülettel karöltve készülünk egy
emlékmû avatására is, mely az
1919-es délszláv betolakodók ki-
szorításának állít emléket. Továb-
bi feladataink pedig felkészülni
a 2014-2020-ig tartó EU-pályá-
zatokon való részvételre – zárta
tájékoztatóját Léránt Ferenc.

D.J.

Megoldódnak a vízelvezetési gondok.
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TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0047
Öngyógyító Lenti Kistérség

Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet
székhely címe: 8960 Lenti, Kossuth út 10.
Tel./Fax: 06/92/351-485
e-mail: lenti_efi_kisterseg@zalaszam.hu
honlap: www.lentirendelo.hu/efi
facebook: fbl.me/efi

A dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet a TÁMOP-6.1.2/11/3 Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül
meghirdetett „Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmódprogram a kistérségekben” pályázati felhívásra benyújtott
„Öngyógyító Lenti Kistérség” címû projektjének megvalósítására nyert támogatást. Ennek keretében jött létre a
Rendelõintézet udvari épületében mûködõ (rövidített neve: EFI).
Az Egészségfejlesztési Iroda:

• Egy olyan új az egészségfejlesztés területén, amely a lakosság számára ingyenesen,
bizonyos vizsgálatok várakozási idõ és beutalási rendszer nélkül, de a háziorvosi rendelõkön keresztül érhetõ el, és a
kistérségben élõk számára új szolgáltatásokat biztosít. A testmozgással és egészséges étkezéssel kapcsolatos egyéni
tanácsadások mellett többek között az alkohol problémával küzdõk számára vagy dohányzásról leszokni vágyók számára
szerveznek támogató programokat az EFI munkatársai.

• Az EFI szakmai kapcsolatain keresztül – például háziorvosok, szakrendelõk, civil szervezetek – valósítja meg
tevékenységeit.

• Fontos feladata az EFInek az egészségfejlesztési programok, egészségfejlesztéssel kapcsolatos kommunikáció
lebonyolítása.

Az „Öngyógyító Lenti Kistérség” címû program Lenti és kistérségében, 32 településen valósul meg és 62 különbözõ
programmal igyekszik a lakosság egészségi állapotán javítani.

A pályázat általános célja a szív-érrendszeri, daganatos és emésztõszervi megbetegedések csökkenésének támogatása,
valamint a mozgásszervi megbetegedések megelõzése és hatékony prevenciója.
A program keretén belül a férfiakra és nõkre speciálisan kidolgozott megvalósítását terveztük,
amely szûrések a tervezettek szerint folynak, míg a mikrotérségi centrumokban un.
végeznek az alap és szakellátásban dolgozó háziorvosok, szakorvosok. A program a következõ vizsgálatokat tartalmazza:
bõrgyógyászat, szemészet, szájüreg vizsgálat, vastagbél megbetegedéseinek szûrése, nõgyógyászati és tüdõvizsgálat.
Összesen 54 kampányszûrés, 18 komplex szûrés valósul meg a projekt teljes idõtartama alatt.

A betegségek legnagyobb részét a krónikus, nem fertõzõ betegségek jelentik. A krónikus betegségben szenvedõk
számára különbözõ betegklubokat hoztunk létre, pl. diabetes klub, szív- és érrendszeri betegklub, lelki egészség klubja,
stb. mûködik a térség több településén.
A betegségek miatt kialakuló betegségteher nagy részénél életmódbeli tényezõk tehetõk felelõssé (dohányzás, túlzott
alkoholfogyasztás, egészségtelen táplálkozás, mozgásszegény életmód.) Életmódváltó programokkal, egészségügyi,
felvilágosító elõadásokkal, egészségnapok szervezésével igyekszik segítséget nyújtani az EFI a lakosság részére
egészségük megõrzése, egészségállapotuk javítása érdekében.
A különbözõ testmozgást ösztönzõ programok szervezésével és népszerûsítésével, valamint a testmozgás tanácsadás
bevezetésével a munkaképes korú, illetve az idõsebb korosztály mozgásszegény életmódján kívánunk változtatni.
A projekt a különbözõ területeken végzett tevékenységeivel komplex módon segíti a térség lakosságának
egészségfejlesztését.
A közlemény a TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0047 azonosító számú Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet, mint
kedvezményezett által koordinált „Öngyógyító Lenti Kistérség” címû projektben jelent meg.
A projektben elnyert támogatás: 124.909.066 Ft.

Egészségfejlesztési Iroda

szolgáltatási forma

komplex szûrõvizsgálatok
kampány szûrõvizsgálatokat

„Az egészség a korona az ember fején,
de csak beteg láthatja azt meg.”

(egyiptomi közmondás)
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Receptoldal egészséges ételekrõl

Tavaszi rizottó

Adag
Hozzávalók

Elkészítés

: 4-6 fõre
: 15 dkg zöld-

borsó, 15 dkg spárga, 25 dkg
rizottórizs, 2 szál halványító
zeller, 1 db cukkini, 1 db sár-
garépa, 6 dkg vaj, 2 evõkanál
olívaolaj, 1 kisebb lilahagyma,
5 dkg reszelt parmezán sajt, 10
dl víz, 2 db csirkehúsleves-
kocka.

:
1. A borsót és a spárgát 2-3

percig forró vízben fõzzük és
leszûrjük.

2. Teflonserpenyõben az
olajjal kevert vajon az apróra
vágott hagymát, répát és a
cukkinit 2-3 percig a tûzön
kevergetjük, a zelerit hozzáad-
juk, majd a felét szûrõlapáttal
tányérra szedjük. A rizst az edény-
be öntjük, és kissé átsütjük.

3. A leveskockát a vízben
feloldjuk, 1-2 percig fõzzük,
majd 1,5 dl-es adagokban a

rizst felöntjük vele, közben
kevergetve a nedvességet elpá-
rologtatjuk. Kb. 30 perc alatt a
rizs puha, krémes lesz, és a
húsleves is elfogy.

4. A sajtot és a félretett
párolt zöldségeket belekever-
ve tálaljuk. Az asztalon kis tál-
kában kínálhatunk hozzá még
reszelt sajtot.

: 4-6 fõre
: 2 szál szele-

telt póréhagyma, 2 db csíkokra
vágott fejes saláta, 10 dkg fi-
nomra vágott rukkola, 2 szál
karikára vágott sárgarépa, 6
evõkanál rizs, 3 gerezd fok-
hagyma, 1 db babérlevél, 1 na-
gyobb fej félbevágott, szeletelt
hagyma, 1 dl tejszín, 1 evõ-
kanál vaj, 16 dl tyúkhúsleves,
ízlés szerint frissen reszelt
szerecsendió, ízlés szerint
bors, ízlés szerint só.

Pikáns krémleves

Adag
Hozzávalók

¾

Elkészítés:
1. Egy nagy serpenyõben

közepes hõfokon felolvasztjuk
a vajat, beletesszük a hagymát
és a póréhagymát. Befedjük és
3-4 perc alatt, gyakran kever-
getve üvegesre pároljuk.

2. Hozzáadjuk a tyúklevest,
a rizst, a sárgarépát, a fokhagy-
mát és a babérlevelet jócskán
megsózzuk. Mindezt felforral-
juk, majd csökkentve a hõfo-
kot, a lábost befedjük, és 25-30
percig lassan fõzzük, amíg a
zöldségek megpuhulnak. A
babérlevelet kidobjuk.

3. Beletesszük a salátát és 2
percig fõzzük, amíg meglá-
gyul, idõnként megkeverjük.

4. A levest hagyjuk kihûlni,
majd robotgépbe vagy mixer-
be tesszük, és pürésítjük, ha
szükséges, adagonként. (Ha ro-

botgéppel dolgozunk, a fõzõ-
levet leszûrjük, és félretesszük.
A leves szilárd hozzávalóit ép-
pen csak annyi fõzõlével pépe-
sítjük, amennyi az állagához
szükséges, késõbb öntjük hoz-
zá a megmaradt fõzõlevet.)

5. A levest visszaöntjük a
lábosba, és közepes lángra
tesszük. Belekeverjük a tejszínt
és a szerecsendiót. 5 percig
fõzzük, néha megkeverve,
amíg jól átmelegszik. Ha hí-
gabban szeretjük a levest, te-
hetünk bele még vizet vagy
tejszínt.

6. A leveshez hozzáadjuk a
rukkolát (borsmustárlevelet)
is, 2-3 percig tovább fõzzük,
amíg megpuhul, néha meg-
keverjük. Fûszerezzük, és elõ-
melegített tányérokba kana-
lazzuk.
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11 éve vesz
részt szorobán
versenyeken a

, legutóbb
pedig a XVI. te-
rületi fordulónak
is otthont adott,
még április elején.

– Ez a japán szá-
molóeszköz igen
népszerû a tanu-
lóink között, akik
már – érdeklõdés

lenti Vörösmarty
Mihály Általános
Iskola

Szorobán verseny területi fordulója

esetén – elsõ osztályos koruk-
tól megismerkedhetnek ezzel
az eszközzel – mondta érdek-
lõdésünkre ,
az iskola igazgatónõje. – Ez egy
szemléltetõ, számoló eszköz,
amely megkönnyíti a helyiér-
ték, a négy alapmûvelet fogal-
mának megértését, a mûvele-
tek kigyakorlását, sõt a mér-
tékegységek átváltását is.

A területi versenyre egyéb-
ként 70 tanuló jelentke-

Horváth Lászlóné

zett, és
is érkeztek versenyzõk,

minden korcsoport (1-8. osz-
tály) képviseltette magát. A
házigazda iskola kiváló sze-
replését mi sem bizonyítja
jobban, hogy a korcsoportok-
ban összesen 36 (!) vörös-
martys érte el a továbbju-
tási szintet, a május 10-én
Budapesten tartandó országos
döntõre.

(

Csurgóról Gellénházá-
ról

d)

Sajnos nem csak elõnyök-
kel jár a dombvidéken való
elhelyezkedés – gondolunk itt
a hegyi hajlékok, szõlõbir-
tokok áldásos ajándékára, a
borra-, de a szélsõséges idõ-
járás miatt lezúduló csapadék
hátrányaival is meg kell küz-
denie Tormaföldének.

– Önkormányzatunk a tor-
maföldi Lakosi - hegyi utca
helyrehozatalához vis maior

Hegyi utak helyreállítása Tormaföldén

pályázatott adott be még az
elmúlt év végén, mely pályáza-
tunkat 7,8 millió forint támo-
gatásban részesítették – tud-
tuk meg pol-
gármestertõl – Volt még egy
ugyancsak esõvíz által elmo-
sott kétszázhúsz méteres árok-
szakaszunk is, amelyet önerõ-
bõl újítottunk fel, betonele-
mek felhasználásával alakítot-
tunk ki lefolyót.

Kondákor József

– Egy ilyen helyrehozatal-
lal mennyi idõre szûnnek meg
a „hegy adta” problémák?

– Akkor beszéljünk a hegy-
vidék már említett áldásos
adományáról is!

– Összesen 2, 5 km hosz-
szúságú hegyszakaszról van szó,
melynek vízelvezetõ árkai az
esõs idõszakok alatt eltömõd-
hetnek, ezért nagyon fontos az
idõszaki karbantartás is, a fo-
lyamatos ellenõrzése az árkok-
nak. Egy-egy ilyen mértékû hely-
reállítás 2-3 évig állja a próbát.

– Dobri körzeti borverse-
nyünk kiváló eredményérõl is
beszámolnék, ahol 94 leadott
minta került elbírálásra. A 9
aranyból hatot, továbbá 10
ezüstöt a helyi tormaföldi ter-
melõink értek el boraikkal,
így összesítésben mind a 16
vitt borunk kiváló minõsí-
tést ért el. Egyébként Csör-
nyeföld, Dobri, Tornyiszent-
miklós és Tormafölde ter-
melõi mérték össze boraikat a
versenyen.

dj

Közel 8 millió forintos pályázati támogatás segíti a felújítást.

Letenye
ZMKH LJH

(Okmányiroda)

Okmányiroda

ZMKH ZJH

(Kormányablak)
Zalaegerszeg

ZMKH LJH

( )
Lenti

Kormányablak

8868 Letenye,
Szabadság tér 3.

Cím

8900 Zalaegerszeg,
Kossuth Lajos u.

17-19.

8960 Lenti,
Zrínyi Miklós u. 4.

8 -20
00 00

Hétfõ

8 -16
00 00

8 -20
00 00

8 -12
00 00

Kedd

8 -20
00 00

8 -20
00 00

8 -16
00 00

Szerda

8 -20
00 00

8 -20
00 00

8 -12
00 00

Csütörtök

8 -20
00 00

8 -20
00 00

szünetel

Péntek

8 -20
00 00

8 -20
00 00

Kormányablakok és Okmányirodák címei és ügyfélfogadási rendje*

* Lapunk megjelenési körzetében lévõ településekhez legközelebbi kormányablakok és okmányirodák.

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Lenti és Vidéke Hirde
ssen

nálu
nk !



92014. április Lenti és Vidéke

A 2005-ben tartott Magyar
Zsoltár, a 2010-es A tûz már-
ciusa címû, a 2012-ben Ma-
gyarországért, a 2013-ban Az

ember fáj a földnek címû ön-
álló versmondó mûsorai után

a Költészet Nap-
ján Radnóti Miklósra emlékez-
Kovács Béla

ve tartotta meg V. versmondó
estjét. A Lenti Városi Könyvtár,
a Fehérbottal a Kerka Mentén
Együtt - Egymásért Egyesület
és a Kolping Támogató-és Fog-
lalkoztató Szolgálat együttmû-
ködése által létrejött rendez-
vény egyszerre állított emléket
a II. világháború áldozatainak
és volt fõhajtás Radnóti Miklós
születésének 105. és halálának
70. évfordulója alkalmából.

Kovács Béla versmondóval
még eladása elõtt beszélget-
tünk irodalmi vállalkozásáról, a
versválasztás körülményeirõl:

– Eddigi mûsoraimból, az
eddig elmondott mintegy 60-
70 versbõl valahogy kimaradt
Radnóti költészete, ez a tény
adta az alapötletet ahhoz, hogy
a költõ – sajnálatos módon
igen rövid – pályafutása elõtt
tisztelegjek.

– Látássérült versmondó-
ként milyen feladat elé állí-

totta az a tény, hogy nem
könnyû olvasni, tanulni, el-
mondani Radnóti verseit?

Né-
met Józsefné

Po-
zonec - Csoma Veronika dr.
Paczolai Ilona

Dányi)

– Valóban nehezebb fel-
adat elé állítottam magamat,
mint azt gondoltam az elején.
Egy kazetta felvett hanganya-
ga, valamint feleségem segített
a tanulásban. A mûsorban el-
sõsorban az echlogákat ve-
szem sorra, de elhangzik az
Erõltetett menet címû köz-
ismert költemény is.

A versmondó estnek
könyvtárigazgató

volt a moderátora, továbbá
és

mûködtek közre.
(

Fõhajtás Radnóti Miklós emléke elõtt

Német Józsefné gratulál Kovács Bélának.

A közelmúltban második
alkalommal került sor a

A
szervezésében

megrendezett viadal az elõzõ
évhez hasonlóan amatõr cso-
portok részére biztosított ver-
senyzési lehetõséget.

polgármes-
ter megnyitójában kihangsú-
lyozta, hogy a tánc nem csak
kikapcsolódás, szórakoztatás,
hanem önmegvalósítás és él-
ményszerzés egyaránt, a tánco-
sok a tánc öröméért táncolnak
egymásnak és a nézõknek.

Idén a tavalyinál is na-
gyobb volt az érdeklõdés. A
versenyre 17 csoport küldte el
jelentkezését, amelyek 76 ko-
reográfiával mutatkoztak be a
zsûri elõtt. Az egész napos
rendezvényen 393 táncos lé-
pett színpadra 5 kategóriában.
A legnépszerûbb a verseny-
tánc, a színpadi show tánc és
az open kategória volt, melyet
a hip-hop és a mûvészeti
látványtánc kategória követett.
A versenyzõk 5 dunántúli me-
gyébõl

és ér-
keztek.

A zsûri tagjai
elnök, társastánc pedagógus,

táncpe-
dagógus, több-
szörös látványtánc világbaj-

lenti
táncversenyre. városi mûve-
lõdési központ

Horváth László

(Baranya, Somogy,
Veszprém, Vas Zala)

Novák Tamás

Fallerné Márkus Lívia
Hetési Violetta

Nagy érdeklõdés, szép lenti szereplés
nok, tánc- és
drámapedagógus voltak. A
négytagú zsûri többször volt
nehéz helyzetben, hiszen a
versenyzõk színvonalas pro-
dukciókkal kápráztatták el a
közönséget.

Lentit a
és a

képviselte.
A Movement Academy len-

ti csoportjának 16 táncosa 2
koreográfiával lépett színpadra
hip-hop kategóriában. A tánco-
sok a mini és a gyerek cso-
portban mérettették meg
magukat és mindkettõvel má-
sodik helyezést értek el, ami
nagy eredménynek számít,
hiszen a gyerekek még csak
fél éve táncolnak. A cso-
portot készí-
tette fel.

A Kelta Álom Ír Sztepp
Tánccsoport 7 koreográfiát
mutatott be a táncversenyen
és 4 elsõ helyezést, 2 arany és
1 ezüst minõsítést ért el, illet-
ve a különdíj boldog tulajdo-
nosa is lehet. A hét koreog-
ráfiából 2 egyéni, 1 duó, 1 trió
és 3 csoportos koreográfiával
léptek színpadra. A tánccso-
port három korosztályból te-
võdik össze, a legkisebbek –

(8),
(6), (7) másfél
éve táncolnak. Ezen csoportot

Károly Róbertné

Movement Aca-
demy Kelta Álom Ír
Sztepp Tánccsoport

Herman Anna

Szabó Júlia Ferecskó Júlia
Sabján Botond

az immáron 12 éve együtt
táncoló csoport tagjai készítet-
ték fel:

, akik segítették még
és felké-

szülését is. A koreográfiák és
az utóbbi 6 táncos felkészítése

köszön-
hetõk.

A versenyen kétszer került
sor eredményhirdetésre, az
elõbbiekben említett különdí-
jon kívül még átadásra került a
II. Lenti Táncverseny Bajnoka
cím is, melyet a pókaszepetki

érdemelt

Szalai Dóra, Deák Fan-
ni, Nagy Dóra, Andrasek Jú-
lia Sabján
Bianka Varga Noémi

Tihanyi Andreának

Bonita Tánccsoport

ki. A rendezvényt a zsûri el-
nökének szavai zárták, aki
megköszönte a felkészítõ taná-
rok munkáját és a szülõk támo-
gatását, valamint a III. Lenti
Táncversenyen való találkozás
reményében búcsúzott el.

A táncverseny megvalósítá-
sában a városi mûvelõdési köz-
pont dolgozóin kívül lelkes
szülõk, önkéntesek vettek részt,
és az aprólékos részletekkel
megtervezett forgatókönyv
alapján gördülékenyen, min-
denki megelégedését szolgálva
bonyolították le az II. Lenti
Táncversenyt.

A Kelta Álom Ír Sztepp Tánccsoport tagjai büszkék az elért
eredményeikre.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,

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

Még 2010-ben építette ki
kapcsolatát az IPA (Rendõrök
Nemzetközi Szervezete) gráci
szervezetével – akkor még köz-
oktatási referensként dolgozó –

, a KLIK
lenti intézményének vezetõje.

– Tolmácsoltam akkoriban a
hivatalban, sok osztrák, német
partner volt, és így kerültünk
képbe, hogy a Gráci Rendõr-
szervezet felajánlásait tudnánk-e
fogadni – szolgál további részle-
tekkel a felajánlásokkal kapcso-
latban Vajdáné Farkas Katalin. –
Elsõként gyümölcsszállítmányok
érkeztek, majd egy éve jelezték,
hogy ruhák, játékok, vagy olyan
egyéb eszközök is szóba kerül-
hetnek, amelyekre az óvodában,
bölcsödében vagy az általános
iskolában szükség lehet. Ezeket
az adományokat családoktól, vál-
lalkozóktól gyûjtik össze, kéré-
sük alapján kereskedelmi for-
galomba nem kerülhetnek, tehát
garanciát vállalunk arra, hogy
eljutnak a gyermekekhez.

– Színes ceruzát, festéket,
rajzeszközöket kért az óvoda
(melyeket az óvoda is meg tudna
venni, de ha már támogatásról
van szó, ezekkel tudnának a
legjobban segíteni) és húsvét
elõtt meg is érkezett a leadott
gyermeklétszámnak megfelelõ
szállítmány. A felajánlások kö-
zött volt még játék, iskolatáska,
csokitojás, egy tornaszoba meg-
telt velük. Természetesen a Gráci
IPA Központ képviselõjének,
Günter Pratternek mi is átadtuk
jelképes kis ajándékainkat (hor-
golt nyuszi kosarak, hímes to-

Vajdáné Farkas Katalin

– Mit kaptak legutóbb?

Ajándékok a gráci rendõröktõl

A lenti ovisok az ajándékokkal.

jás), melyeket a gyermekek ké-
szítettek a pedagógusok segít-
ségével.

dj

Lentiben
mûvelõdési

központ

Hor-
váth László

több mint egy év-
vel a felújított

átadását követõen az
intézmény elõadóterme és a
kiállítóterem is névadó ünnep-
ség keretében vette fel a ma-
gyar történelem jeles szerep-
lõinek nevét.

– 2013 januárjában zárult a
felújítás, már akkor felmerült a
névadó gondolata, amire ez
alkalommal került sor a város
35. évfordulóján – mondta

polgármester. – A
régi klubövezet elõadótermét
Zrínyi Miklós hadvezérrõl, hor-
vát bánról neveztük el, a ki-

Teremnévadó a mûvelõdési központban

állítóterem pedig a Bánffy-csa-
lád nevét veszi fel, akik meg-
határozói voltak a térség, Lenti
és Alsó-Lendva gazdasági és
közigazgatási életének. Mind a
két név kapcsolódik Lentihez
és minden politikai divatban
megállják a helyüket. Remé-
lem, hogy a jövõben is minél
több rendezvénynek otthont
adnak majd.

Az ünnepséget követõen
, a

titkára és
, az egyesület elnöke

tartottak elõadást a Bánffy-te-
remben a névadókról.

Tantalics Béla Honismereti
Egyesület Simon
Márta

Horváth László polgármester és Völgyiné Boa Katalin, a mûvelõ-
dési központ igazgatója leplezték le névtáblákat.

Az ünnepnek
megfelelõen alakult
át a , a

vá-
rosrészben a kará-
csonykor még a bet-
lehemnek helyet adó
sátor a kultúrház
mellett. A fûsátort
a húsvéti ünnepek
elõtt alakították át a
településen élõk, he-
lyet kapott benne az
ünnep állandó sze-

Lentiben bár-
szentmihályfai

replõje a húsvéti nyúl és társai, a
bárányok és húsvéti tojások is. A
településen nemcsak itt, hanem

Bárhelyen a harangláb elõtt is
találhattunk „húsvéti csend-
életet”.

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállítás
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T Á J É K O Z T A T Á S
Lenti Város Önkormányzata Lenti Hulladékkezelõ Kft.és a
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. május 05. és 09.
közötti idõszakban lomtalanítást szervez az alábbiak szerint:

Boglárka utca Templom tér Hunyadi utca
Fûz utca Takarék köz Csörgõ utca
Jókai utca Alkotmány utca Csalogány utca
Bethlen Gábor utca Zrínyi utca Tölgyfa utca
Hársfa utca Lehel utca Fenyõ utca
Thököly utca Iskola utca Gát utca
Rákóczi utca Vörösmarty utca Zöldmezõ utca
Rozmaring utca Átkötõ utca Deák utca
Akácfa utca Liget köz Telek utca
Béke utca Kossuth úti

Dózsa Gy. utca
Kinizsi utca

Lentihegy Kossuth utcai családi házak
Hegyalja utca Gyár utca
Petõfi utca Lovarda utca
Bánffy utca Termál utca
Ifjúság utca Pacsirta utca
Szövetkezet utca Hóvirág utca
Gyöngyvirág utca Tõzike utca
Ady utca Kankalin utca
Bottyán utca Ciklámen utca
József A. utca Vadvirág utca
Honvéd utca Boróka utca
Tompa M. utca Táncsics utca
Széchenyi tér

Máhomfa és Lentikápolna
Mumor, Lentiszombathely és Bárszent-

mihályfa városrészek területén.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az akció keretén belül

nem kerül el-
szállításra!

2014. május 05-09. Lenti város területén

Május 05. (hétfõ) Május 06. (kedd) Május 07. (szerda)

Május 08. (csütörtök) Május 09. (péntek)

2014. május 15-én
2014. május 16-án

építési
törmelék, nyesedék, kerti hulladék

Kisfaludy utca
Bocskai utca emeletes házak Nyírfa utca
Gyûjtõ utca Sugár utca

Horváth László polgármester,
Ferenczi Róbert alpolgármester

Drávecz Gyula

Héra József

Gáspár Lívia

Vatali Ferenc

Dr. Fekete Zoltán

Héra József

Drávecz Gyula

Gáspár Lívia

Gáspár Lívia

Vatali Ferenc

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

2014. május 5-én (hétfõn) 10.00-11.00 óráig,

2014. május 5-én (hétfõn) 15.00-16.00 óráig,

2014. május 6-án (kedden) 13.00-14.00 óráig,

2014. május 7-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig,

2014. május 20-án (kedden) 15.00-16.00 óráig.

2014. május 5-én (hétfõn) 16.15- 17.15 óráig a
mumori kultúrházban,

2014. május 5-én (hétfõn) 17.00-18.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében,

2014. május 6-án (kedden) 15.00-16.00 óráig a
máhomfai kultúrházban,

2014. május 6-án (kedden) 17.00-18.00 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban,

2014. május 7-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban

fogadják az érintett városrész lakóit.

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozóterem

Települési képviselõk fogadóórái:

Városrészekben tartandó fogadóórák:

Fogadóórák

Ha elolvasta, adja tovább!
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Vörös tojótyúkok

További információ: 06/30-682-3217 30/8510452•

Akció
Idõpont: 2014. május 10.,

szombat 7 óra.

A lenti piacon

Házhoz szállítva

600 Ft/db

700 Ft/db

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

Gödöllõn

Szabó
László Tóth
Tibor

Németh Károly

, a FODISZ szer-
vezésében rendezték meg a
13. országos asztalitenisz diák-
olimpiai döntõt a speciális tan-
tervû iskolák részére. Az ün-
nepélyes megnyitón

FODISZ elnök,
, a versenybizottság elnö-

ke és örökös
magyar asztalitenisz bajnok
köszöntötte a megjelenteket.

Az ország legjobb verseny-
zõi idén is magas színvonalú
mérkõzéseket játszottak. A len-
ti diákok sporttörténelmet ír-
tak, hiszen 13. alkalommal sze-
repeltek zsinórban az országos

Megvédte bajnoki címét

fináléban. pa-
ralimpiai kerettag 5. alkalom-
mal versenyzett a döntõben.
Óriási küzdelemben megvéd-
te bajnoki címét, és ezzel Zala
megye és az ország legeredmé-
nyesebb asztaliteniszezõje lett
ebben a kategóriában. Játéká-
val kiemelkedett a mezõnybõl.

Szakiskolás lányok: 1. Hor-
váth Rozália (Móricz Zs. EGYI,
Lenti), szakiskolás fiúk: 5. Or-
sós Tamás (Móricz Zs. EGYI,
Lenti), általános iskolás lányok:
5. Sárközi Petra (Móricz Zs.
EGYI, Lenti). Felkészítõ tanár
Paksa Tibor (Lenti).

Horváth Rozália

Balról jobbra: Sárközi Petra, Orsós Tamás, Horváth Rozália,
Paksa Tibor.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


