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Maskarák és gólyalábasok
Télûzõ mulatság Lentiben
A tél utolsó hónapjában
járva, húshagyó kedd napján
félelmetes és ijesztõ maszkák
sokasága igyekszik elûzni a
fagyos telet, hogy végre megérkezhessen a kellemes tavaszi
idõ. Ilyentájt hagyományosan
az iskolában és a városban is
farsangi felvonulást és mulatságokat szerveznek.
Lentiben február kilencedikén délelõtt a Vörösmarty
Általános Iskolában, majd kora délután kettõtõl az Arany
János Általános Iskola és AMI

intézményében tartották a
nebulók hagyományos farsangi mûsorát, melyen egyéni és
csoportos felvonulások során
az idén is számos kreatív és
ötletes jelmezt mutattak be a
gyerekek.
Kora estétõl a Városi Mûvelõdési Központ elõtti téren a
Lentiben nagy népszerûségnek örvendõ miskolci Vaga
Banda társulat gólyalábasai
szórakoztatták a télûzõ mulatságra összegyûlt maszkákat.
k.r.

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Felnõtt belépõ: 1 600 Ft
Gyermek belépõ (0-14 éves korig):
Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!
Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft
Kombinált belépõ (minden medence + szaunavilág): 2 500 Ft

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320

Az Arany János iskolában is megtartották a diákok hagyományos farsangi mûsorát.

2

Lenti és Vidéke

Májusra már vannak foglalások

A szálloda látványterve.
Kutfej Attila, a Lenti Gyógyfürdõ Kft. ügyvezetõ igazgatója lapunknak adott tájékoztatójában elmondta, hogy a Thermal Hotel Balance**** névre
keresztelt szálloda várhatóan
idén májusban nyitja meg
kapuit.
– Már konkrét foglalásokkal is rendelkezünk májusra és
az érdeklõdés folyamatos. A
szálloda mûködtetése a gyógyfürdõ feladata, ezért a hotel
teljes személyzete – a szobalánytól kezdve a recepciósokon át a szálloda igazgatójáig
mindenki – a Lenti Gyógyfürdõ Kft. alkalmazottja is lesz
egyben. A lenti fürdõ a négycsillagos szállodával együtt hazai és nemzetközi tekintetben
is egy igazán jelentõs komplex
turisztikai attrakciót képvisel
már. Szolgáltatási kínálatunk
sokszínûségét mutatja, hogy a
fürdõszolgáltatás mellett nyújtunk a gyógyvízhez kapcsolódó gyógyászati szolgáltatást,
már több éve mi üzemeltetjük
a szomszédos termálkempin-

get és panziót most pedig mindehhez társul még egy négycsillagos hotel is. A Lenti Gyógyfürdõ Kft. pedig az egyik
legnagyobb foglalkoztatóvá is
válik helyileg, hiszen a dolgozói létszáma a szállodával
együtt meghaladja a 100 fõt.
Az ügyvezetõ beszélt arról,
hogy a szálloda vezetésével
egy osztrák szakembert bíztak
meg, aki természetesen szintén a gyógyfürdõ alkalmazottja. A szállodavezetõ Christian
Avanzini, aki több mint két és
fél évtizede dolgozik a turizmus területén, négy nyelven
beszél és 4 csillagos szállodákban töltött be vezetõ pozíciókat
Tirolban, Linzben és Grazban.
– Tavaly december közepén kezdte el a munkát nálunk
a Lenti Gyógyfürdõ Kft.-nélfolytatta Kutfej Attila. – Azért
gondoltunk osztrák menedzserre, mivel célunk, hogy a szálloda leendõ vendégkörének
közel fele külföldrõl (elsõsorban Ausztriából és a német
nyelvterületrõl) érkezzen, eh-

hez egy olyan professzionális
szakemberre van szükség, aki
kellõ szakmai tapasztalattal és
helyismerettel rendelkezik arról, hogy miképp lehet az osztrák vendégkör érdeklõdését
felkelteni egy új hazai szálloda

2016. február
iránt. Határközeli fekvésünk
amúgy is jó földrajzi adottságot teremt ehhez. A szálloda
vezetõ menedzsmentje már
február végére összeállt. Megvan az értékesítési vezetõ, a
recepciósok munkáját felügyelõ Front office menedzser, a
vendéglátást irányító F&B vezetõ is, akik az igazgató irányításával megkezdték a személyzet kiválasztását, a szállodaszolgáltatási kínálat kialakítását, továbbá folyamatosan
végzik az üzemeléshez szükséges elõkészítési feladatokat.
A város elsõ négycsillagos szállodájának megnyitása igen komoly történelmi elõrelépés
Lenti életében, ami jelentõsen
megváltoztatja a város turizmusát. Az új szállodával Lenti
feljebb lép a fürdõvárosok
rangsorában és egy új, egzisztenciálisan jobb helyzetben
lévõ fizetõképesebb és igényesebb vendégkör érkezik hozzánk, amire nemcsak nekünk,
hanem minden helyi szolgáltatónak fel kell készülnie.

Agyagból formázott meseszereplõk

Családi ház 6 hónap alatt
Palisca Mária alkotásaival.

Rendeljen telkére skandináv stílusú,
új építésû, faszerkezetû,
kulcsrakész családi házat
120 000 Ft / m2-es áron,
igény szerint 95 m2-tõl – 135 m2 -ig.
Megrendeléstõl a
beköltözésig hat hónap.
Kedvezõ állami
támogatású hitel
igénybe vehetõ!
Érdeklõdjön ajánlatunkról: munkanapokon H-P-ig 9-18 óráig

Tel.: 06/30-348-3314

Gyermekkorunk jól ismert
meséi agyagból megformázott
fõszereplõit bemutató kézmûves kiállítás nyílt a mûvelõdési
központ aulájában. A Városi
Könyvtár Lenti és a Városi
Mûvelõdési Központ közös
szervezésében létrejött kiállításon Palisca Mária Márokföldön élõ fazekas csodálatos
alkotásait tekinthették meg az
érdeklõdõk.
A megnyitón Völgyiné Boa
Katalin, a mûvelõdési központ
igazgatója köszöntötte a résztvevõket és alkotót, majd Fliszár Mira, az Arany János
Általános Iskola és AMI tanulójának népdalokból összeállított énekét, valamint Keszei
Kata furulya elõadását hallgathatták meg a vendégek.

Az alkotó munkásságát a
vele több évtizedes barátságban lévõ Czvik-család tagjai
méltatták. Czvik János a magyar népmesék világába kalauzolta el a hallgatóságot,
majd pedig lányuk, Czvik
Csenge a kiállításon is megelevenedõ Répamese történetét
adta elõ.
A kiállításon olyan történetek szereplõi öltöttek testet
agyagból, mint a Hófehérke és
a hét törpe, a Ludas Matyi meséje, a Hókirálynõ, a kis gyufaárus lány és még sok más jól
ismert népmese fõhõse.
A „mesebeli tárlatot” február végéig tekinthették meg a
látogatók a mûvelõdési központban.
-k-
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„Gyarapodik a falu…”
Befejezõdõ projektek, ünnepélyes átadás Lovásziban
A lovászi (kútfeji) felújított
római katolikus harangláb, az
új falugondnoki autó és egy
települési feladatokat ellátó
erõgép átadására került sor a
közelmúltban Lovásziban. Az
ünnepélyes átadáson jelen volt
Bene Csaba, a megyei közgyûlés alelnöke, Léránt Ferenc
polgármester és Cseresnyés
Péter munkaerõpiacért és képzésért felelõs államtitkár, aki
érdeklõdésünkre a következõket hangsúlyozta:
– Két dolgot emelnék ki a
mai ünnep kapcsán, hiszen
egy falu életében egy ilyen átadás ünnepnek számít, egyrészt mindez összehozza a közösséget, valamint bizonyítja
azt, hogy gyarapodik a falu.
Azokon a településeken, ahol
akarat van a fejlõdésre, megszületik az összefogás és mérhetõ eredményeket érhetnek
el. Anyagi gyarapodásról is beszélhetünk, a falugondnoki
autó és kistraktor átadásával,
de szellemi gyarapodást is jelent, hogy egy örökséget, múltbéli értéket újítottak fel és
adtunk át a harangláb által.
– Lovászi egyik ékességét, a
haranglábat sikerült felújítanunk, 2014-15-ben sikerült ehhez támogatást nyernünk a
Nemzeti Kulturális Alaptól, a

nagyobb részt pedig önkormányzatunk adta hozzá a beruházáshoz – részletezte az ünnepélyes átadás kapcsán Léránt Ferenc polgármester.
– Mi a különlegessége ennek a mûemléknek?
– Körülbelül az 1900-as
évek elején épült, vidékünk
jellegzetes építményei a haranglábak, de ennek a szoknyája formájában eltér a hagyományostól és ez teszi egyedivé.
– Nézzük a falu gépparkjának bõvülését!
– Civilszervezetek, így a
sportegyesületünk számára kiírt pályázat sikerének köszönhetõ ez a traktor, amely a parlagfû mentesítés és zöldterületek karbantartása címén
nyertünk el. Ez a hárommilliós támogatás nem kívánt önerõt, széleskörûen tudjuk majd
alkalmazni településünk zöldterületeinek
szépítésében.
Ugyancsak sokrétû feladatellátást, kihasználást biztosít új
kilenc személyes falubuszunk,
amely tízmilliós nagyságrendet képvisel és a szociális,
egészségügy, gondozási központ, étkeztetés, házi segítségnyújtás feladatellátását könnyíti meg – foglalta össze a polgármester.
D.J.

Balról Léránt Ferenc, Cseresnyés Péter és Bene Csaba. A háttérben az új autó és traktor.

Az átadási ünnepség egy pillanata.

Gazdag programterv 2016-ban is…

Röszler Attila elnök számolt be az elmúlt évi munkáról.
Éves beszámoló közgyûlését tartotta minap a Lenti Kertbarát Kör Egyesület. Lapunk
hasábjain gyakran beszámoltunk az egyesület aktuális szak-

mai vagy éppen hagyományõrzõ programjáról, ezért Röszler Attila elnököt elõször az
egyesület mûködésérõl kérdeztük:

– Egyesületünknek közel
ötven tagja van, sajnálatos módon tavaly elhalálozás miatt
három fõvel csökkent a létszámunk, de elmondható, hogy
folyamatos az érdeklõdés a
tevékenységünk iránt. Mûködésünket nagyrészt a tagdíjakból fedezzük, van pártoló tagsági díjunk, sikeres volt az szja
1% begyûjtése és különbözõ
pályázati támogatásokból szervezzük az egyesületi életet. Az
elmúlt évben a Nemzeti Együttmûködési Alap pályázatán
nem nyertünk, de a helyi Civilkurázsi Közalapítvány jóvoltából 40.000 Ft-ot kaptunk,
amit ezúton is köszönünk.
Rendezvényeinket, kirándulásainkat úgy szervezzük, hogy
ahhoz a tagság, a résztvevõ családtagok külön hozzájárulnak.
– Milyen napirendi pontokat tárgyalnak meg?

– Tagfelvétel, a 2016-os szakmai program elfogadása, beszámoló a 2015-ös munkáról, a
gazdálkodásról, a mérlegrõl,
majd módosítjuk a törvényi
változások miatt alapító okiratunkat, többek között ez lesz a
napirendi pontok sora.
– Milyen programokat terveznek az idei évre?
– 2016-ban is tervezzük az
egyesületi élethez szorosan kapcsolódó hagyományos programjainkat (Vince-nap, borversenyek), valamint a kiskertek
gondozásával, növényvédelemmel is foglalkozunk a tervezett
elõadásokon, továbbá két kirándulást is szervezünk. Az
egyiket Horvát-Baranyába, amely
kétnapos lesz, visszafelé pedig
a villányi borászokat látogatnánk meg. Ausztriába a kertészeti és virágkiállításra tervezünk utat, ehhez azonban pályázati támogatásra is szükségünk lesz.
dj

4

Lenti és Vidéke

2016. február

15 éves lett a „Fehérbottal” egyesület

Az egyesület már a kezdetektõl fogva igen aktív.
Éves beszámoló taggyûlését tartotta a Fehérbottal a
Kerkamentén Együtt - Egymásért Egyesület. Az elhangzottakról, valamint az egyesületi
tevékenység 15 éves múltjáról
Kovács Béla elnököt kérdeztük:
– Egyesületi életünk a kezdetektõl fogva igen aktívnak
mondható. Érezhetõ volt mindez az alapfeladatok, a sorstársak érdekvédelmén túl például a határon kívüli kapcsolatok felvételében, majd fenntartásában.
Megalakulásunk
után röviddel, már 2002-ben a
muraszombati
egyesülettel,
majd a ptuji és csáktornyai
egyesülettel is együttmûködési
megállapodást kötöttünk. Nagyon sok barátság szövõdött az
évek során a tagtársak között

és kiváló alkalom nyílt az eszmecserékre, valamint a szakmai tapasztalatok megvitatására, de a szórakozásra, sporttevékenységre is. Kiemelném a
Lenti Fogyatékosok Nappali
Intézményével (FONI) való
együttmûködésünket, amely jelenleg is kiváló, napi szintû
kapcsolaton alapszik és az
intézmény a foglalkozásainknak is helyszínt biztosít.
– Milyen eredményeket emelne ki az alapcélok, például a
tagság érdekvédelmének biztosítása terén?
– A kezdetektõl fogva az
alapvetõ érdekvédelmi tevékenységünk körébe tartozik a
tagság fogyatékossági támogatások igénybevételének elõsegítése, melyet sikerrel teljesítünk. Évente elõfordul, hogy a

INDULÓ
KÉPZÉSEK
E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ
HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70
E-mail: titzala@t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014

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

látásromlás olyan mértékûvé
válik egyes tagtársainknál,
hogy indokolt a támogatás
igénybevétele, ilyenkor segítünk ennek elérésében. Ugyancsak támogatjuk a különbözõ
segédeszközhöz való hozzáférést, ezek az életvitelt megkönnyítõ, például magyarul
beszélõ készülékek, számítógépek, melyek ingyenes hozzáférését, vagy épp pályázati támogatását segítjük elõ. Kedvezett alanyai vagyunk a városban az akadálymentesítésnek,
az intézmények megközelítése
szinte teljes mértékben megoldott.
– A beszámolóban bizonyára a sikeresen megvalósí-

tott programok is említést
kapnak.
– A hagyományoknak megfelelõen a különbözõ városi
rendezvényeken
tagságunk
rendre képviselteti magát, speciális esemény az évente szeptemberben megtartott fogyatékossági rendezvényünk, amelyre más egyesületeket is meghívunk. Tavalyi rendezvényünk
sikerét jól jelzi, hogy a résztvevõk száma 202 fõ volt!
Kiemelném még a decemberi
Fogyatékos Világnap alkalmából tartott programunkat, melyet ugyancsak a FONI-val közösen tartunk – zárta gondolatait Kovács Béla.
dj

Anya és gyermek

Fábry Zoltán tartott tanulságos elõadást.
A korai anya-gyermek kapcsolatban zajló érzelem szabályozásról tartott elõadást Fábry Zoltán pszichológus, a Zala
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Lenti tagintézménye és a
Városi Könyvtár Lenti által
megszervezett „Szülõi Klub”
címû közös rendezvénysorozatának harmadik eseményén.
Fábry Zoltán elõadása során arról beszélt: az érzelemszabályozás egy olyan folyamat, amely által befolyásoljuk
érzelmeink minõségét és a
kifejezésre juttatásának módját. A gyermek két éves koráig
tartó idõszakában történõ érzelemszabályozása azért fontos, mert azok stresszes helyzetekre adott válaszok, amelyek szülõket is vezérlik, csak a
gyermekkor elsõ éveiben alakulnak ki.
Hozzátette, az érzelemszabályozásnak nagy szerepe van

a minõségi anya-gyermek kapcsolat kialakulásában, mert a
gyermek tudat alatt átveszi a
szülõktõl kapott mintát és az
élete késõbbi szakaszában ez
alapján cselekszik és hoz döntéseket. Idõsebb korban a szülõtõl kapott minta határozza
meg számára azt a stratégiát,
amely segítheti a kihívások leküzdésében, az iskolai és késõbb a munkahelyi teljesítményében, valamint a szociális,
családi és párkapcsolatainak
építésében. Ha az anyával szeretetteljes, harmonikus kapcsolat alakult ki, akkor a késõbbiekben jelentkezõ kihívásokat könnyebben tudja kezelni a gyermek. Ahhoz azonban,
hogy ez jól mûködjön, több
egyéb képességhez hasonlóan
ezzel is a gyermek fiatal korában el kell kezdenie foglalkozni a szülõnek.
k.r.
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Emlékezés a kommunista diktatúra áldozataira
Az Országgyûlés 2000. június 13-án elfogadott határozatának értelmében minden
év február 25-ét, Kovács Béla,
a Független Kisgazdapárt egykori fõtitkárának Szovjetunióba történõ jogtalan elhurcolására emlékére a kommunizmus áldozatainak emléknapjaként tartják meg.
Kovács Bélát 1947. február
25-én tartóztatták le, majd
több éves elõzetes fogva tartás
után a Szovjetunióba hurcolták és 1952-ben 25 évnyi börtönre ítélték. Megjárta a ,,Gulag” néven elhíresült kényszer-

munka-táborokat és 1955-ben
sikerült hazatérnie, de a meghurcoltatás, a fogság gyötrelme rányomta bélyegét egész
hátralévõ életére, melyek következtében 1959-ben, 51 éves
korában meghalt.
A kommunizmus áldozatainak emléknapja mindamellett,
hogy kegyeleti napként tartjuk
számon, egyfajta figyelmeztetésként is folyamatosan emlékeztet minket a múlt század
közepén Magyarországon zajló
események szörnyûségeire.
Ezen nap alkalmából a Lenti Honismereti Egyesület a vá-

„Veled vagy nélkülem”

Horváth László tartott emlékezõ beszédet. A polgármester
mellett Tantalics Béla.
ros önkormányzatával közösen szervez minden évben
megemlékezést, melyen a résztvevõk megismerhetik a múlt
században történt borzalmakat.
Az idei megemlékezésen
Horváth László polgármester
köszöntötte a megjelenteket,
mely során a diktatórikus kor
eseményeit mutatta be a megjelenteknek, majd pedig személyes érintettségérõl is be-

szélt. A polgármester beszédét
filmvetítés követte, ahol Petényi Katalin és Kabai Barna
Hitvallók és ügynökök címû
dokumentumfilm sorozatából
a Kiszolgáltatva a hatalomnak
címû rész nézhették meg az
est vendégei. A megemlékezést Tantalics Béla a programot szervezõ egyesület titkára
zárta.
K.R.

Vörös tojótyúkok
Akció
Dr. Csernus Imre a tõle megszokott stílusban beszélt a párkapcsolati problémák fõ okairól.
A párkapcsolati válságok
kezelésérõl, az õszinteségrõl, az érzelmi intelligenciáról
és az önbizalom meglétérõl vagy épp hiányának okairól
is beszélt a mûvelõdési központban tartott „Veled vagy
nélkülem” címû elõadásában dr. Csernus Imre pszichiáter.
A provokatív stílusáról is ismert szakember rendhagyó
elõadásán a közönséget is bevonva mûsorába a tõle megszo-

kott nyers, olykor vulgáris stílusban beszélt a párkapcsolati
problémák fõ okainak tartott
érzelmi intelligencia és az
õszinteség hiányáról.
Elmondta, az emberek nagyon nehezen mutatják ki az
érzéseiket, nehezen alkalmazkodnak egymáshoz, folyamatosan rivalizálnak egymással,
amely hosszú távon minden
jól induló párkapcsolatot tönkretesz.
(k.r.)

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

Lenti állatpiac
2016. március 19., 7 órakor
600 Ft/db
Házhoz szállítva 700 Ft/db
10 db-tól

További információ: 06/30-682-3217 • 30/8510452
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Óvodai felújítások önerõbõl Rédicsen

Új öltözõszekrényeket is kapott az óvoda.
Soós Endréné polgármester
asszony tájékoztatása alapján a
rédicsi óvodába látogattunk,
ahol nagyszabású, több millió
forintos, önerõbõl megvalósított felújítási munkálatok részleteit ismerhettük meg:

– A felújítási munkák már
tavaly augusztusban megkezdõdtek, amikor egy helyi vállalkozó az intézmény összes
helyiségét kifestette, illetve
ahol szükséges volt, javította
is. – avat a részletekbe Mikó

Jelmezes hangverseny
A farsangi idõszakhoz kapcsolódó hagyományos eseményként tartották meg február
elsõ hetében a lenti Arany
János Általános Iskola és AMI
zenetagozatos növendékeinek
jelmezes hangversenyét. Az intézményben minden évben
megrendezésre kerülõ zenés
este nagyon népszerû a tanulók körében akik mindannyian
a kedvenc hangszerükön adnak elõ egy általuk választott
zenemûvet. A télûzõ idõszak-

Katalin óvodavezetõ – Decemberben megrendeltük a folyosó új öltözõszekrényeit, melyek az elmúlt hétvégén kerültek beszerelésre. Kialakítottunk egy fejlesztõ szobát is,
ahol a gyógypedagógus, logopédus foglalkozik a rászoruló
gyermekekkel, az adminisztratív munkához irodát, a szülõk,
vendégeink számára pedig egy
fogadóirodát alakítottunk ki.
– Mekkora összegbõl sikerült megoldani ezt az átfogó
felújítást?
– Saját költségvetésbõl, az
önkormányzat tervezett beruházása alapján valósulhatott
meg ez a munka, közel három
és fél millió forint bekerülési
költségben, a szülõk, a környezõ 12 település (most pontosan 5 falu) idejáró gyermekei
és az itt dolgozók legnagyobb

megelégedésére. Kis óvoda vagyunk, nagyon fontosnak tartjuk, hogy megfeleljünk az elvárásoknak.
– Milyen feltételek mellett
mûködik az óvoda?
– Két vegyes csoportban,
41 fõvel, három óvodapedagógussal, két dadával, egy adminisztratív dolgozóval és egy
kisegítõvel látjuk el a feladatunkat és hozzánk tartozik a
konyha is, amely a faluban a
közétkeztetést is ellátja. Az
óvodánk a hagyományõrzés
szellemében valósítja meg különbözõ programjait, legutóbb
a farsang, most pedig a húsvét
népszokásai jelennek meg a
tanult versek, mondókák, népdalok tartalmaiban és a technikai foglalkozásokon, például festett hímes tojások formájában.
D.J.

Pótszilveszter és farsangi bál

hoz kapcsolt zenés program
különlegessége, hogy a gyerekek ilyenkor a választott darab
témájához leginkább illeszkedõ maskarában bújva lépnek
színpadra.
Az idei farsangi hangversenyen 88 növendék 33 produkcióval lépett színpadra, melyek
közt voltak egyéni-, és kamara
elõadások is, továbbá fellépett
az intézmény fúvószenekara
és a Szivárvány Kamarakórus.
-k-

A jókedv, a zene, a tánc volt a jellemzõ.

88 növendék 33 produkcióval lépett színpadra.

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

Együtt tartotta pótszilveszteri és farsangi báli rendezvényét Lentiben a Fegyveres
Erõk és Testületek Nyugállományúk Klubja. Barta Ödönné,
az esemény fõszervezõje elmondta, hogy hagyományos,
betervezett programjukon közel félszázan vettek részt.
– Megszokott helyünkön a
Favorit vendéglõben gyûltünk
össze, és Pál Adrián pákai muzsikust hívtuk el, hogy legyen
zene is, hiszen a szilveszter és
farsang velejárója a jókedv, a
zene és a tánc. Hat jelmezesünk is volt, tehát elmondhatjuk, a hagyományokat is
õriztük a farsang jegyében.

Nagyon sikeresek ezek a rendezvényeink, alkalmasak egy
kis kikapcsolódásra, a tagtársak közötti beszélgetésekre,
eszmecserékre.
– A következõ programunk
ugyanezen a helyszínen a Nõnap alkalmából tartandó ünnepünk lesz, hölgy tagtársainkat lepjük meg és köszöntjük, ezt a rendezvényünket
támogatásból
valósíthatjuk
meg – tette hozzá Barta Ödön,
a klub elnöke, aki épp kórházi kezelése után lábadozik és
ezúton is jó erõt, egészséget kívánunk neki felépüléséhez.
dj
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A névválasztáshoz hû programsorozat Zalabaksán

Farsangi bál keretében búcsúztatták a telet.
Színes programsorozatot
állított össze az idei évre a
zalabaksai Hagyományápoló
Kertbarát és Kulturális Egyesület. Munkatársunkat Berkes
József egyesületi elnök és Gerencsérné Fodor Márta, az
egyesület vezetõségi tagja hív-

ta meg tájékoztatójukra, ahol
az idén már megvalósított
programok is szóba kerültek:
– 2016-ban is – a nevünkhöz híven – a hagyományápolásban, a kertápolásban és a
kulturális tevékenység kategóriáiban terveztük meg prog-

A Beatlesre emlékezve

ramjainkat – kezdte a tájékoztatót az elnök. – Már meg is
kezdõdtek az események, hiszen
együttmûködõ településünkön,
a szlovéniai Kapcán jártunk,
Zágorec Csuka Judit könyvbemutatóján a közelmúltban.
– A hagyományainknak megfelelõen maskura bált tartottunk a nemrég – vette át a szót
Gerencsérné Fodor Márta, aki
egyébként a falu könyvtárosa.
– Húshagyó kedden történtek
az események, ilyenkor azok,
akik a faluban még tartják ezt
a hagyományt, tehát maskurában bekopogtatnak az ismerõsökhöz. Itt nálunk a mûvelõdési házban találkozhatnak
este, és egy bál keretében búcsúztatjuk a telet. Egyesületünkbõl is több mint tízen

Zalaszám, a kultúra mecénása
A IV. Zalaegerszegi Szalon megnyitásával, koncerttel és elismerõ díjak átadásával ünnepelte a zalai
megyeszékhely a Magyar Kultúra Napját. A jeles ünnepen dr. Szász Péter, a Zalaszám Informatika Kft.
ügyvezetõ igazgatója vehette át a cégnek ítélt Kultúra
Mecénása Díjat.

A beatkorszak egyik legnagyobb klasszikusa volt a téma.
A máig nagy népszerûségnek örvendõ Beatles együttes
munkásságát, tagjainak életútját ismerhették meg mindazok, akik február 16-án este
ellátogattak Lentiben a városi
könyvtár olvasótermébe Kovács Zoltán fotós, tanár „Beatles a csúcson - slágertõl a zenemûig 1966-2016” címû elõadására.
Az együttes „Revolver” címû albuma megjelenésének
50 éves évfordulója alkalmából tartott elõadáson képek és
régi videofelvételek segítségével ismerhette meg a közönség
az együttes karrierjét. Kovács
Zoltán elmondta, a Beatles-hez
magyar szálak is köthetõek
mivel 1962-65 közt Hoffman
Dezsõ volt az együttes elsõ

hivatalos fotósa. Az elõadáson
szóba került Sir George Martin személye, akit a köznyelv
csak az „ötödik Beatle” néven
emlegetett, mivel az egykor
szárnyait bontogató bandát õ
karolta fel karrierjük kezdetén.
Az együttes zenei stílusának változásait és fejlõdését
Kovács Zoltán a Revolver címû
albumon keresztül szemléltette, melyen John Lennon
melankolikus, magányos számai és Paul McCartney lágy
könnyed dallamai hallgathatóak meg.
Az elõadással egy idõben a
közönség megtekinthette Kovács Zoltán Beatles lemez gyûjteményébõl összeállított kiállítását is.
(k)

beöltöztek jelmezbe és kitûnõen éreztük magunkat, Ilyenkor füstölt disznófejet fõzünk,
amit tökmagolajos krumplival
fogyasztunk el és természetesen a fánk is hozzátartozott
az étkekhez.
– Terveink között szerepel
a „Madarak és Fák Napja” valamint a „Szent András” túra
megszervezése,
kirándulást
szervezünk az Azáliás völgybe
Zalaegerszegre és a szlovéniai
Ljutormer (Jeruzsálem) borvidékre is. Elõadásokat hallgatunk meg az idõskori problémákról, a biokertészetrõl, növényvédelemrõl is, hegyi mustrát tartunk majd egyik tagtársunknál, így válik teljessé
minden vállalt témakörünk.
dj

Fotó: Seres Péter
Balaicz Zoltán átadja a díjat dr. Szász Péternek.
Zalaegerszegen a Városi
Hangverseny- és Kiállítóterem
adott otthont az önkormányzat által szervezett ünnepi gálaestnek. A 21 mûvész alkotását felvonultató tárlat megnyitását és a Zalaegerszegi Szimfónikus Zenekar koncertjét
követõen Balaicz Zoltán polgármester elismerõ okleveleket adott át kulturális és közmûvelõdési szakembereknek.
Az eseményen került átadásra a Kultúra Mecénása
Díj is, melyet Zalaegerszeg
kulturális életének támogatá-

sában játszott meghatározó
szerepe, valamint a mûvészeti események, közösségi rendezvények, és a színházi élet
példaértékû támogatásának
elismeréseként a Zalaszám
Informatika Kft.-nek ítélt a
város közgyûlése. A díjat dr.
Szász Péter ügyvezetõ igazgató vette át.
A megtisztelõ kitüntetés
mellett Nagy Kálmán festõmûvész Balatoni emlék címû
alkotása is az elismerés részét
képezte.
(x)
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Fogadóórák
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• Kereskedelmi fõzés
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• Bérfõzés

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

Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester
fogadóórájára a 92/553-912-es telefonszámon lehet jelentkezni.
Önkormányzati képviselõk fogadóórái:
Árkovicsné Pezzetta Claudia
2016. március 2-án (szerdán) 9.00-10.00 óráig,
Vatali Ferenc
2016. március 2-án (szerdán) 16.00-17.00 óráig,
Ferenczi Róbert
2016. március 7-én (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,
Héra József
2016. március 7-én (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,
Kiss Tamás
2016. március 8-án (kedden) 8.00-9.00 óráig,
Dr. Fekete Zoltán
2016. március 16-án (szerda) 15.00-16.00 óráig,
Gáspár Lívia
2016. március 22-én (kedden) 8.00-9.00 óráig.
Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem
Városrészekben tartandó fogadóórák:
Vatali Ferenc
2016. március 2-án (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,
Ferenczi Róbert
2016. március 7-én (hétfõn) 10.00-11.00 óráig a
mumori kultúrházban,
Kiss Tamás
2016. március 8-án (kedden) 10.00-11.00 óráig a
bárszentmihályfai kultúrházban,
Gáspár Lívia
2016. március 19-én (szombat) 17.00-18.00 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban,
Gáspár Lívia
2016. március 20-án (vasárnap) 14.00-15.00 óráig a
máhomfai kultúrházban
fogadják az érintett városrész lakóit.

2016. február
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Sporttigris kupa - gyermekeknek is Idõsek köszöntése
Hetedik alkalommal rendezték meg február közepén a
nemzetközi Sporttigris gyermek teremlabdarúgó kupát,
melynek ez alkalommal is az
Arany János Általános Iskola és
AMI tornaterme adott otthon.
A hetedik tornán két korcsoportban (U9 és U12) összesen tizenegy csapat vett részt,
akik közül az U9-es csoport
legeredményesebb csapata a
Nagykanizsa UFC lett, második helyen a körmendi Kék
Sünik együttese lépett dobogóra, harmadik helyen a Zalaszentgrót játékosai végeztek
míg a Lenti TE ifjú focistái az
ötödikek lettek. Az U9 legjobb
Bagladi
mezõnyjátékosának
Kornélt (NUFC) választották, a

legjobb kapus címet Borsos
Ádám, a Kék Sünik hálóõre
kapta, a gólkirályi címet Matic
Kager (Benedikt) vette át.
Az U12 korosztály elsõ helyezettjének járó elismerést az
idei versenyen a Horvátországból érkezett Muraszerdahely
Rudar együttesének képviselõje vehette át, mögöttük második helyen a Lenti TE ifjú
játékosai léptek dobogóra, harmadik helyen pedig a Nagykanizsa UFC végzett. Az U12
legjobb mezõnyjátékosa címet
Melissa Zuzich (Muraszerdahely) kapta, a legjobb kapus
Németh Marcell (NUFC) lett, a
korosztály gólkirálya címet pedig Fentõs István, a Lenti TE
játékosa vehette át.

Összesen 11 csapat versengett.

Bronzérem Szlovéniában
A múlt hónap végén a
Lenti TE U15-ös korosztályának csapata nemzetközi labdarúgó-tornán vett részt a szlovéniai Lenart településen, ahol
horvát és magyar együttesekkel mérték össze felkészültségüket.
Az ifjú focisták a legerõsebb csoportba kerültek, ahol
az elsõ három mérkõzést meg-

nyerték. A csoportdöntõben a
KMN Benedikt (késõbbi tornagyõztes) együttesével szemben alul maradtak, így a harmadik helyért játszottak.
A Lenti TE az NK Lenart
csapatát 3-0-ra legyõzte, így
harmadik lett. A torna legjobb kapusa címet a lenti csapat hálóõre, Vörös László vehette át.

Horváth László köszönti Mumorban a szépkorúakat.
Február 13-án Lentikápolna település részen Drávecz
Gyula alpolgármester köszöntõjével vette kezdetét az idõsek tiszteletére szervezett hétvégi program, majd pedig a
helyi mûvészeti csoportok, iskolások mûsora, a csesztregi
pávakör énekesei és Gondos
Gabriella szórakoztatta a közönséget.
Egy héttel késõbb Mumor
városrészben is hasonló összejövetel keretében vendégelték
meg a település szépkorú lakóit, kiket Horváth László polgármester köszöntött.
– Már hagyománnyá vált,
hogy évente egy alkalommal a
városrész önkormányzata az
idõsek tiszteletére találkozót
rendez. Ezzel szeretné kifejezni a háláját és tiszteletét, megbecsülését, szeretetét azok iránt,
akik a munkában eltöltött évek
után megérdemelt nyugdíjas
éveiket töltik. Ez az ünnep az
idõsebb generációról szól,
értük van. Az idõs embereket
tisztelnünk kell, amely tisztelet
magában foglalja az elfogadá-

sukat, támogatásukat, szeretetüket és annak érzését is, hogy
értékeljük õket. Igyekszünk odafigyelni idõsebb társainkra, törekszünk egymás megértésére,
jobb megismerésére és fontos,
hogy meglássuk egymásban az
értéket. A fiatalabb generáció
mindig az idõsebb korosztály
által megteremtett világba csöppen bele és tõlük tanulja meg
nagybetûs életben követendõ
mintákat. Az évek elõrehaladtával ez az ami értelmet ad az
életünknek, vagyis a cél, hogy
a következõ generációnak jobb,
vagy legalább olyan világot biztosítsunk, mint ami a miénk
volt és szebbé, reménytelibbé
tenni az életüket – mondta
Horváth László beszédében.
A mumori idõsek-napi rendezvény az Arany János Általános Iskola és AMI zenetagozatos növendékeinek mûsorával folytatódott, majd a programot szervezõ városrészi önkormányzat egy kellemes estebéddel vendégelte meg az ünnepség résztvevõit.
K.R.

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

Ha elolvasta, adja tovább!
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A maga nemében világrekord
Egy lenti pedagógus 10 ezer oldalas iskolatörténete
Amolyan
csodabogárnak
tartják. Akadt már, aki grafomániásnak nevezte.
Tévednek. Mert õ csak azt
teszi, amit tennie kell egy
olyan pedagógusnak, aki nem
csak tanítványaira figyel, nem
csak õket szereti, hanem azt az
iskolát is, amelyikben tanít.
Közel négy évtizede megszállott krónikása a „Móricznak”. 100 albumban, 10 000
oldalon mutatja be iskoláját,
miközben olyan programokat
szervez nehéz sorsú tanítványainak, amire kevesen vállalkoztak ebben az országban.
Olvassák hát Paksa Tibor
rendhagyó leltárját, mint írja:
utolsó üzenetét!
Ekler Elemér
***
1980. szeptember 1-jétõl
dolgoztam fel a Kerka-parti
kisváros Móricz Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai Intézményének történetét.
A 100 album 10 000 oldalon mutatja be kronológiai
sorrendben az elmúlt 36 évet.
A gyûjtemény törzsanyagát a

helyi, megyei és országos lapokban megjelent írások, tudósítások, riportok jelentik. Az
újságok címlappal, impreszszummal és A/4- es szövegkörnyezettel vannak beszerkesztve.
Fõ helyet foglalnak el a
tanulmányi, képzõmûvészeti,
kulturális és sportsikerek. Régi, szinte elfelejtett relikviák,
oklevelek kisdobos - és úttörõ
avatásokról. Mindenkori oktatási miniszterek jelentõsebb
beszédeirõl, testvérintézmények névváltozásairól, illetve
intézmények megszûnéseirõl
is megemlékezik a gyûjtemény. Megsárgult ûrlapok, kimenõ- és szabadságos engedélyek, fizetési besorolások (pl.
Paksa Tibor 1981.01.05.: 2.600Ft,
2016.01.05.: 332.000Ft).
Nagy terjedelemben olvashatnak az érdeklõdõk a szabadidõs tevékenységekrõl, a
régi, sikeres szakköri életrõl.
Kiemelten mutatja be az országban egyedülálló utazásainkat. A 97 utazást, amely 1200
gyereknek szerzett életre szóló

Felhívás
Felhívjuk a Tisztelt Állampolgárok figyelmét, hogy a „Földet
a gazdáknak” program keretében a Magyar Állam tulajdonában
lévõ 3 hektár fölötti földterületek árverés útján történõ értékesítése Zala megyében 2016. március 1-tõl tovább folytatódik.
Az árverésekre két helyszínen kerül sor, Zalaegerszegen a
Mártírok útja 35-39. szám alatt, míg Nagykanizsán az Erzsébet
tér 1. szám alatt (Vasemberház).
Az árverési hirdetmények mindkét árverési helyszínen, a
Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet honlapján (nfa.hu), a Zala
Megyei Kormányhivatal honlapján (http://www.kormanyhiva
tal.hu/hu/zala/hirdetmenyek), az árveréssel érintett földrészlet
fekvése szerinti településen és a foldarveres.hu oldalon megtekinthetõek.
Az árverésen történõ részvétel egyik feltétele a földrészlet
tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerzési képesség
fennállásáról kiállított hatósági bizonyítvány, melyet a Zala
Megyei Kormányhivatal Földhivatali Fõosztálya (Zalaegerszeg,
Mártírok útja 35-39.) állít ki, kérelem alapján, melyhez a jegyzõ
által kiállított, a helyben lakást igazoló okiratot is szükséges
csatolni. Szintén a részvétel egyik feltétele a mezõgazdasági
üzemközpont tekintetében a földmûvesek, a mezõgazdasági
termelõszövetkezetek és a mezõgazdasági üzemközpontok
nyilvántartása alapján kiállított igazolás megléte, melyet a járási
hivatalok földhivatali osztályainál kérelmezhetnek.
Az árveréssel kapcsolatos egyéb tudnivalókról, a részvétel
szabályairól a Földhivatali Fõosztály munkatársainál, illetve
valamennyi járási hivatal földhivatali osztályánál érdeklõdhetnek.
Tisztelettel:
Zala Megyei Kormányhivatal

örömet. A lenti
diákok világsztárok sorával találkozhattak: Beckenbauertõl Zicoig,
Eusebiotól Platiniig, Alberttõl Maldiniig, stb.
19 alkalommal
találkoztak az FTC
csapataival, 14-szer
a ZTE-vel. 9 alkalommal válogatott
meccsen lehettek
jelen és mindig
készült csapatkép
az akkori magyar
és külföldi csapatokkal is. Köszöntötték a 100 éves
100 kötet, 10 000 oldal és Paksa Tibor.
FTC-t, és a szintén
100 éves MLSZ-t. A Hunga- Intézményünket többször is
roringen 4 alkalommal a hely- kitüntették a magas szintû,
színen láthattak Forma1-es oktatási-nevelési munkáért.
futamot, a Super Gold tribünRészletesen megismerhetik
rõl. 2006-ban pedig „az évszá- az iskola legsikeresebb tanulózad futamát” látták, a világsajtó jának, Horváth Rozáliának élettudósítása szerint.
rajzát, sportolói karrierjét, páJó visszanézni azt a 308 ratlan eredménylistáját.
képzõmûvészeti
pályázatot,
A gyûjteményt gazdag fényamivel az ügyes kezû gyerekek képanyag színesíti. Köszönet
hazánk 48 városába, 8 ország- Kovács Zoltán tanár úrnak és
ba, 21059 rajzzal öregbítették Paksa Tibornénak a fénykéiskolánk és Zala megye hír- pekért.
nevét.
Megtalálhatók még az albuMegtekinthetõ a parkgon- mokban az intézményben doldozó tanszék alapítójának, gozók különbözõ politikai párPaksa Tibornénak magas szin- tokban való szerepvállalásai,
tû munkássága is, amit tanít- illetve másodállásban végzett
ványaival ért el az évtizedek tevékenységeik is. Köszönet
során. Az „Esély” Alapítvány ve- Kovácsné Czigány Katalin,
zetõjének, Andrasekné Kovács Ácsné Máté Szilvia igazgazóMargitnak áldozatos munkáját helyetteseknek. Tóthné Károly
is megismerhetik. Érdekes szín- Zsuzsannának, Gáspárné Tafoltja a gyûjteménynek a kül- kács Orsolyának és Hóbor
földi tanulmányutak és projek- Andreának, akik többször setek részletes bemutatója. Szí- gítették anyagok gyûjtésében
nesítik a gyûjteményt iskolánk- munkámat.
ról szóló, mûsorújságban megBüszke vagyok arra, hogy
jelent televíziós „szereplések”. Bíró Miklós, Bíróné GrunNyomon követi az országban ner Ágnes, Büki Tibor, Farkas
elsõként bevezetett korai fej- Zoltánné, Némethné Gaál Málesztés sikereit, mely Szabóné ria és Paksa Tiborné alapíZakó Krisztina nevéhez fû- tókkal együtt, egy sikerekben
zõdik.
gazdag intézmény részese leA gyermekotthon folyama- hettem.
tos átalakítása, megújítása is
Mit üzenhet utoljára a Mósok olvasót érdekel, Kollárné ricz intézmény krónikása az
Petõ Friderika és Horváth utókornak? Sok eredményes
Gyöngyi vezetésével. Családias évtizedet a jelenlegi kollégákotthonházak kialakítását, min- nak, az intézmény összes doldennapi életüket is megis- gozójának. Legyenek olyan simerhetik.
keresek, mint az alapító RosHeti étlapok is rendszere- tonics László, majd Kulcsár Istsen megjelennek a 10.000 ol- ván igazgató úr fémjelezte évdalon. Elment és meghalt dol- tizedek alatt, valamint Szabóné
gozóink névsora (a mai napig Zakó Krisztina igazgató veze256 munkatársa volt az intéz- tésével.
ménynek). Kitüntetett kolléPaksa Tibor
gák, diákok hosszú névsora.
tanár, az intézmény krónikása
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ÉNYKK VOLÁNTOURIST
UTAZÁSI IRODA
(A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA JOGUTÓDJA)
PRÁGAgazdagon
Máj.6-8.
Bajor kastélyok-Swarovski kristályvilág
Máj.14-16.
Schladming-Dachstein-Sasfészek
Jún.17-19.
Pihenés a RIMINI Riviérán kirándulásokkal
Jún.28-Júl.3.
Sorrentói szerenád-Dél-Itália gazdagon
Júl.8-14.
Drezda-Berlin-Potsdam és környéke
Júl.12-16.
LIGÚRIAgyöngyszemei: Genova-Portofino
Aug.12-16.
SZICILÍAa sokarcú sziget
Szept.8-16.
Dél-FRANCIAORSZÁG festõi vidékén
Szept.12-17.

Eng. sz.:U-001588

40.900,-Ft/fõ
49.900,-Ft/fõ
53.500,-Ft/fõ
(félpanzió+ belépõk)
99.900,-Ft/fõ
104.500,-Ft/fõ
94.900,-Ft/fõ
93.900,-Ft/fõ
166.900,-Ft/fõ
114.500,-Ft/fõ

Megjelent az új programfüzetünk, ami a honlapról is letölthetõ.
Elõfoglalási kedvezmény április 20-ig!
Bõvebb információval várjuk irodánkban:
Zalaegerszeg: +36 92/ 511-045
Nagykanizsa: +36 93/ 536-716
Keszthely: +36 83/511-231
Hévíz: +36 83 540-399
Lenti: +36 92/551-061
Szombathely +36 94/311-134

www.volantourist.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Lenti és Vidéke
havilapban.
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„Öreg” Sporttigrisek

A gyõztes csapat.
A fiatal labdarúgók mellett
az öregfiúk számára is tornát
rendeztek múlt hónapban II.
Sporttigris öregfiúk torna elnevezéssel, amelyet a nemzetközi gyermek teremtornát
megelõzõ napon tartottak az
Arany János Általános Iskola és
AMI tornatermében.
A sporteseményre összesen hét, senior játékosokból
verbuválódott csapat jelentkezett, nem csak hazai, de határon túli játékosokkal is.
A döntõ mérkõzést a helyi
Sporttigris és a Fregatt TK
együttese vívta egymással,
melybõl végül a tornát szerve-

zõ együttes került ki gyõztesen
és állt eredményhirdetéskor a
dobogó legfelsõ fokára. Második helyen a Fregatt TK csapata, harmadikként a KMN Tordica, negyedik helyen a Katafa végzett. Ötödik lett a Rédics
együttese, hatodik a Muravidék
csapata, hetedik helyen pedig
a Tip-top játékosai végeztek.
A szeniorok tornáján a legjobb játékosnak Boa Ferencet
(Sporttigris) választották, a
gólkirályi címet Mentes Attila
(Fregatt TK) vette át, a legjobb
50 év feletti játékos címét
pedig Sijanec Ferenc (Muravidék) nyerte el.

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Csatlakozzon ön is az elégedett megrendelõimhez!
Nyílászáró, redõny, párkány, reluxa, szúnyogháló,
szalagfüggöny, harmonikaajtó beépítése, szerelése.

www.zalatajkiado.hu

Rövid határidõ,
hosszú élettartam!
Hívjon bizalommal: 30/490-5395 /Lenti/

Rendkívüli tavasznyitó akció!
Jupol matt beltéri falfesték
15l-es 4990 Ft

Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 7-17
szombat 7-12

