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'48 példája kötelez bennünket
Az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc hõseire emlékeztek március 15-én Lentiben. A hirtelen beköszöntött
hideg, esõs idõ miatt a megemlékezés a hagyományoktól
eltérõen a gimnázium elõtti
emlékparkban és a Zrínyi úti
Petõfi szobornál megtartott
koszorúzással kezdõdött, ahol
a város önkormányzatának,
közintézményeinek, civil szervezeteinek képviselõi, helyi
lakosok fõhajtással tisztelegtek
a forradalom és szabadságharc
áldozatainak emléke elõtt.
Az ünnepi program a mûvelõdési ház színháztermében
folytatódott, ahol Horváth
László polgármester mondott

beszédet, melyben felidézte a
168 évvel ezelõtt lezajlott forradalom és szabadságharc történéseit.
– A forradalom történéseibõl lenti lakosok is kivették a
részüket, a beavatási jegyzõkönyvekben tizennégy lenti
honvéd neve szerepel és a
jelenleg Lentihez tartozó öt
városrészbõl is közel 40 fiatal
vett részt a szabadságharcban.
Az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc polgári forradalom volt, melyben a résztvevõk nem divatból fordultak
szembe az aktuális hatalommal, hanem tudtak és akartak is tenni a hazájukért.
(Folytatás a 2. oldalon)

A gimnázium diákjai adtak mûsort.

MUNKALEHETÕSÉG
FIATALOKNAK
LENTIBEN!
A város legnagyobb turisztikai vállalkozása
a termálfürdõt és a májusban nyíló négycsillagos
Thermal Hotel BALANCE**** szállodát üzemeltetõ
Lenti Gyógyfürdõ Kft.

Medenceõri munkakörbe
Érettségizett fiatalok jelentkezését várja!
Elvárások:
• Biztonságos úszástudás.
• Német nyelv társalgási színtû ismerete.
• Jó kommunikációs és problémamegoldó készség.
Ha szeretnél egy dinamikusan fejlõdõ Lenti cégnél dolgozni,
érdekel egy stabil, kiszámítható és elõrelépést kínáló munkahely,
akkor érdeklõdni és jelentkezni
miklost@lentifurdo.hu e-mailcímen és a
06 20/ 937-1207 telefonszámon lehet.
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A Thermal Hotel BALANCE**** bemutatkozása a 39. Utazás Kiállításon
Idén több mint harmincötezren látogattak ki a Hungexpo Budapesti Vásárközpontba a 39. alkalommal megrendezett Utazás Kiállításra, amelyen március 3. és 6. között 28
ország 399 kiállítója vett részt.
A kiállítás szakmai díszvendége Kína, kulturális díszvendége az idei olimpiai játékok házigazdája, Brazília volt, a belföldi díszvendég pedig Budapest.

A korábbi évekhez hasonlóan a Lenti Gyógyfürdõ Kft. is
jelen volt, illetve önálló standon mutatkozott be a hamarosan megnyíló négycsillagos
szálloda is a négynapos rendezvényen.
A kiállítás tapasztalatairól
sajtótájékoztató keretében Kutfej Attila, a Lenti Gyógyfürdõ
Kft. ügyvezetõje számolt be.
– Jól sikerült a legnagyobb
jelentõségû turisztikai attrak-

'48 példája kötelez bennünket
(Folytatás az 1. oldalról)
A magyarság sokat áldozott
létéért, de elõdeink hazát
teremtettek az országból, képessé váltunk a szabadságra és
szabadságunk képes volt
nemzetünket megszülni. A
reformkor szavai, haza és
haladás még ma is érvényesek. A kiegyezés nagyjai akkor
arról döntöttek, hogy nem
engednek a 48-ból. Most
nekünk arról kell döntenünk,
hogy tudunk-e, akarunk-e közösen építeni jövõt, vagy fáradsággal megteremtett javainkat és életszínvonalunkat, illetve annak gyarapodását nemzetközi érdekek oltárán áldozzuk-e fel.
Vannak, akik azt mondják
jövõnket a jelen lehetõségei
határozzák meg és a modern
világban eltörpülnek a múlt
hatásai. Én úgy gondolom ez
nem igaz, hiszen a múlt itt van
bennünk, nyelvünkben, szokásainkban, szüleinkben és nagyszüleinkben és a környezetben, amit építettünk és ahol
élünk. Jövõnk csak úgy lesz, ha
megbecsüljük a múltunkat. '48
példája mind a mai napig
kötelez bennünket. Akkor a
változás és a változtatás hónapjai egységes egésszé fogták
össze a magyarságot, akik kö-

Bemutatkozott az új szálloda.

Horváth László mondott beszédet.
zül a legjobbak életüket is készek voltak feláldozni a nemzet megújulásáért és felemelkedéséért. Tisztelettel és elfogultan tekintsünk fel a magyar
nemzeti lobogóra, legyünk
büszkék magyar hagyományainkra, a forradalom és szabadságharc hõseire és vigyázzunk magyar értékeinkre, hogy
legyen mit továbbadnunk gyermekeinknek és unokáinknak –
mondta beszédében Horváth
László polgármester.
A polgármesteri köszöntõ
után a Gönczi Ferenc Gimnázium és SZKI mûsorát tekinthették meg a rendezvény
résztvevõi.

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

ciónk, a Thermal Hotel Balance bemutatkozása az utazási
kiállításon – mondta az ügyvezetõ. – A rendezvényen alkalmunk nyílt megismertetni a
májusban nyitó új szállodát a
turisztikai szakma képviselõivel, utazási irodákkal, utazásszervezõkkel és a szakmai sajtóval, akikkel több megbeszélést is folytattunk. A látogatóközönség részérõl is szép
számmal volt érdeklõdés az új
hotel speciális nyitási akciója
iránt is, tekintettel arra, hogy a
Lenti térségében már hosszú
évek óta várt magas színvonalú
négycsillagos szálloda hamarosan megnyitja kapuit.
Kutfej Attila beszélt arról,
hogy az utazási kiállításon
több egyéni és csoportos érdeklõdõ is jelezte: nyáron várhatóan ellátogatnak majd Lentibe. Ezzel kapcsolatban az
ügyvezetõ arról is tájékoztatott, hogy a nyitást követõen,
május második felére már eddig is több foglalás érkezett a
hotelbe. A szálloda népszerûsí-

tésére a kiállítás ideje alatt
nyereményjátékot is hirdettek
a látogatók között, ami szintén
népszerû volt a látogatók számára. Itt három, kettõ, illetve
egy éjszakás wellness hétvégét
nyerhettek a szerencsések.
Emellett több kisebb ajándékkal is gazdagodhattak, akik felkeresték a szálloda önálló
standját.
– Az Utazás Kiállításra egy
új, a szállodát és a termálfürdõt együtt népszerûsítõ kiadványt is készítettünk, amiben a
két létesítmény egy turisztikai
komplexumként jelenik meg –
folytatta Kutfej Attila.
A sajtótájékoztatón elhangzott még: a májusban megnyíló négycsillagos szálloda mellett a gyógyfürdõ a nyugat-dunántúli régió standján is kiállított az rendezvényen, ahol
szintén együtt jelent meg a
termálfürdõ, az új szálloda és a
kemping kínálata hiszen mindezek közös mûködtetõje a Lenti Gyógyfürdõ Kft.
Forrás: www.lenti.hu

www.zalatajkiado.hu
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Tájékoztató a szemészeti szakrendelésrõl
Dr. Fekete Zoltán, a lenti
szakorvosi rendelõintézet szemészeti szakrendelésével kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót.
– A szemészeti szakrendelõnket az elmúlt évek sikeres
pályázataival a kor színvonalának megfelelõen korszerû eszközökkel tudtuk felszerelni, vagyis a technikai adottságaink
megfelelõek. Eddig hetente három nap volt szemészeti rendelés, ami lefedte a betegek
igényeit, várólista nélkül. Az
utóbbi két-három hónapban
azonban problémák jelentkeztek, mivel a heti három szemészeti szakrendelés kettõre
csökkent, így várólista alakult
ki, júniusi, júliusi elõjegyzéssel
tudjuk fogadni a betegeket,
amely valóban hosszú idõ.
Mindent megteszünk, hogy
vissza tudjuk állítani az eddigi
szemészeti rendelési óraszámunkat, egyeztettünk a zalaegerszegi, keszthelyi, nagykanizsai, szombathelyi szakrendelésekkel, ám még nem született megoldás. A szemészkollégák ez ügyben problémát

is jeleztek, ugyanis elõjegyzésbe veszik a betegeket és nagy
probléma, hogy a betegek 10,
vagy akár 20%-a rendelésenként az adott idõpontban nem
jelenik meg és nem is jelzi,
hogy nem jön el. Így nem szabadulnak fel helyek az elõjegyzésben és tovább nõ a várakozási lista.
– Mit javasol tehát megoldásként?
– Kérjük a tisztelt betegeket, hogy akik a szemészeti
szakrendelésre (vagy bármelyik elõjegyzéses, idõpontkérõ
szakrendelésre) bejelentkeztek és nem tudnak eljönni,
vagy épp máshol egyeztettek
korábbi szakrendelési idõpontot, jelezzék a szakrendelésnek, mert a helyükre más betegeket tudunk felvenni, így
rövidülhet a várakozási idõ,
rugalmasabbá válhat a szakellátás. Ezek az elõjegyzési idõpontok nem egyedi esetek,
más rendelõintézeteknél, kórházaknál is bevett gyakorlat,
ám ezzel a kis odafigyeléssel
megkönnyíthetõ a betegek
ellátása.

Dr. Fekete Zoltán a szemészeti szakrendelõ korszerû eszközeit
mutatja.
– Milyen telefonszámot hívjanak azok, akik valamilyen
okból nem tudnak megjelenni
a szakrendelésen?
– A központi számunk
92/351-010 és a mellék, melyet
hétfõn és szerdán, a szemészeti rendelések napján hívni le-

het, a 2129-es szám. Fontos ez
az együttmûködés a betegek
részérõl, hiszen közeleg a nyári szabadságolások ideje és a
nyári idõszakban 10 alkalommal szünetelni fog a szemészeti szakrendelés.
dj

Ördögi kör
– a Zártosztály címû film alkotóitól
Gyakorlatilag már egy éve
folynak az Ördögi kör címû
film elõkészületi munkálatai,
tudtuk meg a Zártosztály címû
film alkotóitól, Hantos Andrástól és Nagy Gyulától.
– Az ötletelés szintjén ültünk össze még tavaly tavaszszal Andrással és Kovács Zsoltival (aki az elõzõ filmben a
gondnokot alakítja), aztán kiderült, hogy háromfelé húzunk. A vígjáték, horror-thriller, sci-fi mûfajok is felmerültek, végül aztán a forgatókönyvben egy adott helyszín
köré – ami egy vadászház –
már kész tervként az utóbbi,
tehát a sci-fi mûfajban íródott
a történet – kezdte az elõzményekkel Nagy Gyula. – Immár kész vagyunk a forgatókönyvvel, ki is osztottuk a szereplõknek és jó ideje tartanak
a próbák is.
– Voltak munkacímek is, a
fõszereplõnk után Hanna, majd
az Új lány, végül az Ördögi kör
lett a cím – veszi át a szót
Hantos András. – A szereplõgárda ugyancsak a gimnázium
média szakkörének résztvevõibõl került ki, de ez egy másik
társaság, õk egy kiválasztás,

casting után kerülhettek a
filmbe. Hét állandó szereplõnk
van, ebbõl négyen alakítják a
fõszerepeket.
– A történetrõl valamilyen elõzetes információt kaphatunk?
– Ez egy sci-fi-dráma lesz. A
gimnáziumba egy új lány érkezik, Hanna, aki egy-két nap
ismeretség után elhívja néhány
társát egy vadászházba bulira.
Ahol aztán… – hallgat el sokatmondóan Nagy Gyula.
– A Zártosztálynál is igyekeztetek valós, a fiatalokat
körülvevõ életelemekbõl alkotni. Most is így történt?
– Talán még inkább, hiszen a
barátkozás, szerelem, buli, közösség mind-mind összetartozik a
fiatalság fogalmával, ez a mozgatórugója új filmünknek is.
– Milyen az utóélete a
Zártosztálynak?
– Elsõ elképzelésünkben
még a régi történetbe szerettük volna beágyazni az új filmet, aztán letettünk errõl. Egy
fõszereplõ, Burinda Bori más
szerepben, de visszatér az elõzõ filmünkbõl. Milyen az utóélete a filmnek? Neveztük több
amatõrfilmes fesztiválra is, le-

A film stábja.
vetítették a Lenti Városi Televízióban, és letölthetõ a honlapunkról. Az egyik fesztiválon
Koltay Gábor is beszélgetett
velünk a filmrõl, de mi végül is
teljesen amatõrök voltunk és
profik is szerepeltek a versenyen. A másik fesztiválon be
sem fértünk a mûsorba egy
egész estés filmmel. Természetesen ezek nem vették el a
kedvünket, hiszen szûkebb
környezetünkben annyi biztatást, gratulációt kaptunk, amely
kitart az új filmünkhöz is.
– Bízunk benne, hogy új
filmünk is hasonló sikereket ér
el. Igyekeztünk úgy megírni a

szövegeket, hogy életszerû,
frappáns, mai legyen és továbbra is szeretjük a történet
végi csattanókat is. A következõ kérdést megelõzve pedig
õsz végére tervezzük a bemutatót, melyhez új technika, új
szereplõk, a Kocsmazaj zenekar produkciójában pedig új
komplett filmzene áll majd a
rendelkezésünkre. Április 9-én
pedig egy helyi szórakozóhely
ajánlotta fel egy estés bulijának bevételét a filmhez, hiszen
várjuk a támogatásokat, támogatókat is – zárta gondolatait
Hantos András.
D.J.
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Az év minden napján érezzék…
A település szépkorú lakóinak tiszteletére szerveztek
Bárszentmihályfa városrészben ünnepséget március 12-én
délután a kultúrházban, melyen közel félszáz meghívott
vett részt.
A rendezvényt Hóbor Rebeka és Kovács Levente köszöntõje nyitotta meg, majd egy
perces néma felállással és mécsesgyújtással emlékeztek arra
a tavaly elhunyt kilenc helyi lakosra, akik idén már nem lehettek ott az ünnepeltek közt.
A vendégekhez és a program szervezõihez Drávecz
Gyula alpolgármester intézett
rövid beszédet.
– Becsülnünk kell a múltat
és azt az értéket, amit önök
évtizedeken át a verejtékükkel
megteremtettek, hogy biztonságban tudják gyermekeiket és
unokáikat. A város fejlõdése

töretlen és az itt élõk szorgalmának, kitartásának és nélkülözhetetlen összefogásának
köszönhetõen fejlõdni tud,
melybõl szeretnénk, ha az itt
jelenlévõk mindannyian részesülnének. Ezt a fejlõdést 2015ben Idõsbarát Önkormányzat
díjjal ismerték el, melyben az
önök munkája is benne van, a
segítségük, a véleményük és
velünk megosztott tapasztalataik. Azon kell dolgoznunk,
azért kell tevékenykednünk
mindannyiunknak, hogy az
idõs emberekre ne csak egy
napig irányuljon a fiatalabbak
figyelme, hanem az év minden
napján. Fontos, hogy az idõsek
az év minden napján érezzék a
család és a társadalom megbecsülését, hogy szükség van rájuk, mert vannak dolgok, amiket õk jobban tudnak és bizony vannak dolgok, amiket

Drávecz Gyula köszönti az ünnepelteket.
csak õk tudnak, hiszen az évek
során összegyûjtött tapasztalatokat nem pótolja semmi. Ezeket a megélt helyzeteket nem
lehet egy könyv lapjaira sûríteni vagy egy rövid történetben elmesélni.

A késõ estébe nyúló program a Nefelejcs Népdalkör
mûsorával folytatódott, majd a
meghívott ünnepelteket a szervezõk zenés vacsora keretében
vendégelték meg.
k.r.

Az alapok, melyekre lehetett építeni
Elõbb
Lentiszombathely
városrészben került sor, másnap pedig Máhomfán folytatódott a településrészeken
élõ idõskorú lakók tiszteletére szervezett hagyományos
programsorozat. Mindkét rendezvényen délután kettõtõl
várták a település kultúrházába a helyben élõ szépkorú meghívottakat, akiket Horváth László polgármester köszöntött.
– Nem tudjuk elégszer
hangsúlyozni, hogy Lenti elismertsége és ismertsége nagyban köszönhetõ az itt megjelent szépkorú lakóknak,
mert azokat az alapokat, amikre ez a város felépült, az itt
ülõk rakták le. Az, hogy valaki
70-80, vagy annál több évet is
megélt, nem kis dolog és ezért

Tisztelet az idõseknek – mondta a polgármester.
tisztelni kell az idõseket. Az a
tisztelet, amit mi kinyilvánítunk, magában foglalja az idõsek támogatását, elfogadását, a
szeretetüket és annak az érzését, hogy odafigyelünk rájuk.
A mai találkozó is egy szelete

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu

annak az odafigyelésnek és
tiszteletnek, amit önök irányába szeretnénk kinyilvánítani.
Törekszünk egymás jobb meg-

ismerésére és mélyebb megértésére, hiszen ez a rendezvény
lehetõséget ad a helyben, de a
település mindennapi élete
során kevés alkalommal találkozó lakosok számára egy kis
közös beszélgetésre és eszmecserére – mondta Horváth
László Lentiszombathelyen tartott beszédében.
A köszöntõ után szórakoztató zenés mûsorral folytatódtak az programok, mely során
sokak által jól ismert dallamokkal léptek színpadra a
megyeszékhelyi Hevesi Sándor
Színház mûvészei, majd a
program harmónikaszóval kísért vacsorával zárult.
K.R.
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„Resznek élõ, élhetõ és éltetõ!”
Mozgalmasan teltek az elmúlt hetek Reszneken. Februárban két egymást követõ
hétvégén is farsangi mulatságot rendeztek a településen, melynek okáról Csiszárné
Fliszár Eszter szervezõt kérdeztük.
– Több éves hagyománya
van már a Reszneki Könyvtárban a farsangi jelmezes
maszkabálnak, ahol a könyvtárlátogató gyermekek ötletes jelmezekbe bújva vidám hangulatban tánccal és mókával búcsúztatják a telet. Az elmúlt évben hagyományteremtõ szándékkal a Teke Klub Resznek
Egyesület által mûködtetett
Szolgáltató Központban pedig
a felnõttek farsangi batyus bálja zárta a báli szezont. Az idén
alkalmazkodva az iskoláskorúak karneváljaihoz és a felnõttek idõ és munkabeosztásához, a két korosztály két külön
napon „maszkázott”.
A helyi ifjúság azonban
nem csak a „bulik” alkalmával
jelenik meg a közintézményekben. Kercsmár István polgármester elmondta, erre mi sem
jobb példa, mint a színvonalas,
március 15-i megemlékezés a
Szolgáltató Központban, ahol
a fiatalok Pilvax kávéházi ifjakként elevenítették fel az 1848-as

Kupakokból raktak ki óriás tojást, s megemlékeztek Március 15-rõl.
eseményeket. A helyi kulturális élet sokszínûségét és az
ifjúságra való odafigyelést bizonyítja az is, hogy a Lenti
Városi Könyvtár munkatársa,
Háder Veronika elõadást tartott a közelmúltban az internethasználat veszélyeirõl, „Az
internet nem felejt" címmel.

Boczkó-Tóth Tímea kulturális
közfoglalkoztatott szakember a
húsvétra hangolódás jegyében
bábokat és dekorációt készített a gyerekekkel, valamint
ugyancsak az õ irányításával –
egy súlyos beteg kisgyermeknek gyûjtött mûanyag kupakok „átmeneti” hasznosításával – készült egy óriás kupaktojás is.
A további tervekrõl érdeklõdve megtudtuk, hogy a helyi
kulturális és közösségi életet

szervezõk a hagyományos rendezvényeik (Anyák napja, Családi nap, X. Reszneki Parasztolimpia, stb.) mellett heti rendszerességgel sportolási lehetõséget, valamint új programokat (buszos kirándulásokat,
kézmûves foglalkozásokat is)
szerveznek majd az érdeklõdõknek. A település vezetésével közös a kulturális életet
szervezõk mottója: Resznek
élõ, élhetõ és éltetõ!
dj

Húsvéti túra

Több mint félszáz kiránduló vett részt a húsvét vasárnapot megelõzõ szombaton az
Egészségfejlesztési Iroda Lenti
szervezésében megtartott ünnepi túrán, ahol a szervezõk
ezúttal a nyusziváró kicsik számára állítottak össze egy kellemes hangulatú gyalogos kirándulást.
– A szombat délutáni túrára összesen hatvanan gyûltünk
össze a kiindulási ponton, ahol
a gyerekek számára kiosztottunk egy-egy füzetet, amibe
minden útközben felmerülõ

akadály leküzdése után bekerült egy igazoló pecsét. A túra
során öt ponton alakítottunk
ki megállókat, ahol a gyerekeknek különbözõ feladatokat kellett megoldani. Volt mocsárjárás, rönkgurgatás, jelkeresõ,
akadálypálya, majd a végén
egy nyuszisimogatóval és egy
közös túratabló elkészítésével
zártuk a napot, valamint a gyerekek minden egyes jól megoldott feladatát húsvéti édességekkel jutalmaztuk – mondta
Hara Henriett túravezetõ.
(k)
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„Arany Hét” Lentiben
A lenti Arany János Általános Iskolában már több
évtizedes hagyomány, hogy
egy héten át tartó iskolai programsorozattal tisztelegnek az
intézmény névadója elõtt.
Az „Arany Hét” címet viselõ
iskolai rendezvénysorozatot a
programhoz kapcsolódóan kiírt képzõmûvészeti pályázat és
a „Varázs kezek” címû óvodások számára meghirdetett
rajzpályázat elõzte meg. Ez
utóbbi felhívásra elkészült alkotásokat az intézmény aulájában is megtekinthették az
iskola diákjai.
Az iskolai programok dr.
Szinku Mihály állatorvos, világutazó felsõ tagozatosok számára megtartott rendhagyó
földrajzórájával
kezdõdtek,
ahol az elõadó elbeszélése
alapján a gyerekek a legészakibb amerikai tagállam, Alaszka világával ismerkedhettek meg.

Szintén ezen a napon került sor felsõ tagozatosok
német nyelvi versenyére és az
alsósok Nyelv-Ész címû nyelvtani vetélkedõjére.
A második napon az alsó
tagozatos diákok számára szerveztek kézmûves foglalkozásokat, valamint drámafoglalkozáson és mesevetélkedõn is részt
vehettek a gyerekek.
Az Arany Hét hagyományos
ünnepi mûsorára szerda délelõtt került sor, ahol Boa László intézményvezetõ igazgató
köszöntötte az iskola kollektíváját, a meghívott vendégeket
és a tanulókat. Az ünnepi köszöntõ után a korábban meghirdetett képzõmûvészeti pályázat során legjobb alkotásokat készítõk számára adtak át
elismeréseket, majd pedig az
iskolások színpadi produkciója
következett, melyben az iskola
névadója által írt Toldi törté-

A hölgyeket köszöntötték
Zsúfolásig megtelt Lentikápolna városrészben a kultúrház, ahol a nõnap alkalmából
ünnepi mûsorral köszöntötték
a település fiatalabb és idõsebb hölgyeit.
A település egyik legnagyobb
érdeklõdésre számot tartó közösségi rendezvényére idén is
több mint másfél száz vendég
érkezett. A mûsorra érkezõ
hölgyeket egy-egy virággal lepték meg a szervezõk, majd a közel két órás mûsort Vatali Ferenc városrészi képviselõ köszöntõje és Horváth László polgármester beszéde nyitotta meg.
A település férfi lakói ismét
kitettek magukért, ami a szó-

rakoztatást illeti. Elsõ színpadi
produkciójukban a helyi szedett-vedett szinkronúszó-válogatott edzését tekinthették
meg a vendégek, majd a helyi
óvodások és fiatalok zenés
táncos elõadásait, illetve Gubinecz Ákos népzenei mûsorát
követõen pumpákkal és egyéb
zajkeltõ eszközökkel tértek
vissza a színpadra, hogy a sírva
kacagó közönség elõtt tanúbizonyságát adják komolyzenei felkészültségüknek.
A késõ estébe nyúló nõnapi mulatságot a település
mûvelõdési központjában megtartott bál zárta.
(k)

A több évtizedes hagyomány folytatódott.
netének keletkezését mutatták be.
Szintén a szerdai program
részét képezte a megyei zeneiskolák hangversenye.
A programsorozat negyedik és ötödik napja is számos
színes programot kínált a nebulóknak. Csütörtökön délelõtt 7-8. évfolyamos tanulók Berke András rendhagyó
történelem óráját hallgathatták meg, déltõl pedig a „Zenevonat” címû hagyományos
zenés program várta a gyerekeket.

Az Arany Hét utolsó elõtti
napján reggel nyolckor kezdõdött el 12 órán át tartó nonstop olvasás, és miközben
pedig az ötödikesek hon-és
népismereti vetélkedõn mérték össze tudásukat, a tornateremben a tanárok és a diákok röplabda meccset vívtak.
Az iskolai rendezvénysorozat utolsó napján Arany-faktor
címmel a televízióból ismert
tehetségkutatóhoz hasonló zenés vetélkedõn fakadtak dalra
az iskola diákjai.
K.R.

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

Horváth László polgármester beszéde nyitotta meg a rendezvényt.

www.zalatajkiado.hu
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„Útkeresõk - útvesztõk” Pályázatfigyelés Zalabaksán
Prevenciós vetélkedõ Lentiben
Március elején tartotta a
Lenti Rendõrkapitányság a
középiskolások 9.-10. osztályai
számára rendezett „Útkeresõk
- útvesztõk” prevenciós vetélkedõ városi fordulóját. A megelõzési témájú, a „Napsugár”
Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat, a Lenti Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Lenti
Védõnõi Szolgálat, a ZMRFK
Bûnmegelõzési
Alosztálya,
Lenti Rk. Baleset megelõzési

jenek hozzájuk fordulni, ha valóban bajban vannak – részletezte a bûnmegelõzési szakértõ.
A lenti városi fordulón öszszesen 9 középiskolás osztály
versengett a Lámfalussy Sándor Szakközépiskolából és a
Gönczi Ferenc Gimnáziumból, végül a Lámfalussy 9/A és
a Gönczi 10/B osztályai jutottak a zalaegerszegi megyei
döntõbe.
(d)

Horváth Ottó

A megnyitó, ahol láthatók a plakátok, melyeket elõre készítettek el.
alosztálya közremûködésével
zajló eseményre már elõzetesen, „Ne tedd” címmel plakát
és egy hasonló témájú, vers,
vagy ének elõadásával készültek a középiskolások. A Lentiben közel 200 fõt megmozgató eseménynek a mûvelõdési központ adott otthont, ahol
Bükiné Papp Zsuzsanna r.
alezredest, a ZMRFK Bûnmegelõzési Alosztály vezetõjét kérdeztük a megyei kiírású verseny múltjáról:
– 1999-ben Nagykanizsáról
indult ez a vetélkedõ és ha
tréfásan fogom fel, és akkor az
a generáció nem figyelt oda a
védõnõi
figyelmeztetésekre,
akkor most az õ gyermekeik
ülnek itt a vetélkedõkön. 2004ben már megyei szintûvé vált a
verseny, a döntõk is a megye
városaiban – az idén Zalaegerszegen – kerülnek megrendezésre. Célunk, hogy olyan ismereteket nyújtsunk, amely által a fiatal felismerheti, felmérheti a reá leselkedõ veszélyeket és próbálunk abban is segíteni, hogy hová forduljon
segítségért. Több társzervvel
együtt beszélgetünk, játszunk
a gyerekekkel, hiszen fontos,
hogy lássák, megismerjék a hatóságok képviselõt, hogy mer-

Horváth Ottó, Zalabaksa
polgármestere beruházási, felújítási terveikrõl tájékoztatta
lapunkat, melyekhez nyertes
pályázatok esetén támogatásokat is igénybe vennének:
– Folyamatos pályázatfigyelést végzünk és megpróbálunk
a már kiírt pályázati lehetõségekhez csatlakozni – kezdte
gondolatait Horváth Ottó –
Terveink között szerepel az

orvosi rendelõnk tetõszerkezetének felújítása, cseréje, melyhez területfejlesztési támogatásra pályáztunk. Nagyon fontos a közös önkormányzati hivatal nyílászáróinak cseréje,
valamint hõszigetelési munkálatok elvégzése, ennél a tervünknél a közösségi épületek
rekonstrukciójára vonatkozó
kiírásra pályáztunk. A Mûvelõdési Ház kapcsán az IKSZT
(Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér) pályázatait figyeljük,
melyhez csatlakoztatnánk az
óvodai játszóterünk kiépítését.
A Leader pályázatnál kisebb
beruházások megvalósítására
nyílhatnak lehetõségeink, gyaloghídjaink korlátjának cseréjére, gép (kistraktor) és ahhoz
kiegészítõ eszközök beszerzése is a célunk, továbbá a temetõ kerítésének kiépítése, térkövezés és a járdáink felújítása is a terveink között szerepel. A pályázatok között
vannak 100 %-os támogatottságúak és önerõt feltételezõek is,
ehhez képeztünk tartalékokat
az önkormányzatunk költségvetésében.
dj

Tankerületi sportnap
A Lenti Tankerület kilenc
oktatási intézménye csatlakozott a tankerületi sportnap
programjaihoz, melynek ünnepélyes megnyitóját az Arany
János Általános Iskola és AMI
tornatermében tartották.
A sportrendezvény megnyitóján elsõként Farkas Katalin,
a Lenti Tankerület igazgatója
köszöntötte a programban
résztvevõ iskolák tanárait és
diákjait, majd pedig az esemény meghívott vendége,
Gõcze Balázs, a Magyar Diáksport Szövetség Nyugat-dunántúli Regionális Irodájának
szakmai menedzsere szólt pár
szót a gyerekekhez. Elmondta:
napjainkban fontos, hogy a
hétköznapi szellemi megterhelés után a sport által ne csak
fizikailag, de szellemileg is felfrissülhessenek a tanulók.
A sportprogramok kilenc
különbözõ helyszínen zajlottak egy idõben, az Arany János
Általános Iskolában sorversenyeken, a Vörösmarty Általános Iskolában teremfoci mérkõzéseken, a Lámfalussy Sán-

Kilenc oktatási intézmény diákjai versenyeztek.
dor Szakképzõ Iskolában asztalitenisz versenyen, a Gönczigimnáziumban és a Móricz
Zsigmond Általános Iskolában floorball mérkõzéseken,

Pákán és Lovásziban röplabda, Csesztregen pedig kézilabda meccseken vettek részt
a diákok.
(k-r)

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Lenti és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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„Köszönet a nõknek…”
Többek között Márai Sándor nõket, asszonyokat méltató sorait idézte Léránt Ferenc,
Lovászi polgármestere, az önkormányzat éttermében tartott
nõnapi ünnepségen mondott
köszöntõbeszédében. A helyi
Olajbányász Nyugdíjas Klub
által szervezett, közel száz fõs
eseményen a polgármester még
kiemelte, ez az ünnep kifejezi
mindazt, amit a férfiak éreznek a nõkkel szemben, szeretetet, tiszteletet, megbecsülést,
gyengédséget, szerelmet.
– Oly sok mindenért lehetne még köszönetet mondani

akkor, amikor az év egy napját
a nõknek szenteljük. A türelem, a segítõkészség, a kedvesség, a megértés és a támogatás
az, amit férfitársaim nevében
szeretnék önöknek és valamenynyi lovászi hölgynek megköszönni – hangzottak Léránt Ferenc gondolatai. – Isten, amikor megteremtette a férfit, egyedülinek, árvának, elhagyatottnak látta és arról határozott,
hogy „Nem jó az embernek
egyedül lenni, szerzek néki segítõ társat, hozzá illõt.” Olvassuk mindezt Mózes elsõ könyvének második részében. Is-

Programokkal a fejlesztésekért…
Páka Község Önkormányzata az elmúlt években tudatos fejlesztési program alapján
végezte településfejlesztési munkáját és a tulajdonába lévõ létesítmények, ingatlanok megújítását, tudtuk meg Lukács
Tibor polgármester közelmúltban tartott tájékoztatójából.
– Az említett programnak
köszönhetõen megújult az
Öveges-ház, látogathatóvá váltak a Maginot-vonal részeként
emlegetett, a falu határában lévõ bunkerek, valamint a dömeföldi tájházat is folyamatosan
fejlesztettük. Megújult továbbá
több közösségi épületünk is,
így a Közösségi Ház és Könyvtár, a sportöltözõ, a ravatalozó.
Teljes körû felújítás alá került a
szennyvíztelep, végeztünk az
általános iskola és a hivatal
épületének nyílászáró cseréjével és hõszigetelési munkálataival.

– Pákán rendezett zöldterületek, gondozott parkok
fogadják a faluba érkezõket.
– Valóban, a közfoglalkoztatási programoknak köszönhetõen évrõl évre sikerült elfogadható szinten kezelni a község zöldterületeit, közösségi
tereit. Az említett támogatások, programok egyrészt a felújítási munkákat indították el,
másrészt hozzájárulnak a létesítményeink állagának megóvásához is. Fontos a falu kinézete számunkra, hiszen a helyi
látnivalókra egyre többen kíváncsiak, az idelátogatókat pedig megfelelõ színvonalon kell
kiszolgálnunk. A 2017. február
28-ig tartó Start munkaprogramon 7 fõ vesz részt, nagyon
fontos az õ munkájuk is, az
elõbb részletezett célok elérésében – zárta gondolatait Lukács Tibor.
(d)

Rendezett zöldterületek fogadják a Pákára érkezõket.

Léránt Ferenc köszöntötte a hölgyeket.
tentõl elõször halljuk azt, hogy
valami nem jó. Valami nem jó,
és ezért megteremti a férfi
mellé az elsõ nõt, aki hozzá illik, aki segítõ társa az életben,
hogy ne legyen egyedül. Önök,
kedves hölgyek, amellett, hogy
társaink az életben, emellett még
sokkal többet tesznek értünk.
Testükben hordják és nevelik
gyermekeinket, megteremtik az
otthont és gondoskodnak an-

nak melegérõl, ápolnak és vígasztalnak, támogatnak, és ha
kell, óvó kritikával illetnek
bennünket.
Az ünnepség folytatásában
a klub férfitagjai egy-egy szál
virággal köszöntötték a megjelent hölgyeket, majd kedves
meglepetésként egy fagylaltgép „szolgáltatását” is igénybe
vehették az ünnepeltek.
dj

Fogadóórák
Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester
fogadóórájára a 92/553-912-es telefonszámon
lehet jelentkezni.
Önkormányzati képviselõk fogadóórái:
Ferenczi Róbert
2016. április 4-én (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,
Héra József
2016. április 4-én (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,
Árkovicsné Pezzetta Claudia
2016. április 6-án (szerdán) 9.00-10.00 óráig,
Dr. Fekete Zoltán
2016. április 13-án (szerdán) 15.00-16.00 óráig,
Vatali Ferenc
2016. április 13-án (szerdán) 16.00-17.00 óráig,
Gáspár Lívia
2016. április 14-én (csütörtökön) 8.00-9.00 óráig.
Helye:
Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem
Városrészekben tartandó fogadóórák:
Kiss Tamás
2016. április 4-én (hétfõn) 8.00-10.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében,
Ferenczi Róbert
2016. április 4-én (hétfõn) 10.00-11.00 óráig a
mumori kultúrházban,
Vatali Ferenc
2016. április 13-án (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,
Gáspár Lívia
2016. április 14-én (csütörtökön) 16.00-17.00 óráig a
máhomfai kultúrházban,
Gáspár Lívia
2016. április 14-én (csütörtökön) 17.00-18.00 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban
fogadják az érintett városrész lakóit.

2016. március
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A hölgytagokat köszöntötték
Klubjuk hölgy tagjait a Favorit vendéglõben rendezett
zenés esttel köszöntötte a
Fegyveres Erõk és Testületek
Nyugállományúk Klubja.
– Köszöntöm önöket férfitagságunk nevében a mai nõnapi rendezvényünkön – hangzottak Barta Ödön, a klub
elnöke megnyitójában. – Hagyományos köszöntõnk a mai
alkalommal pályázati támogatás segítségével valósulhat meg,
így a hölgyeinket nagy szeretettel hívom meg a köszöntõk
utáni vacsorára.

Az eseményen jelen volt
Drávecz Gyula alpolgármester, Molnár Mónika, az önkormányzat uniós irodájának vezetõje, Horváth László polgármester, aki beszédében kifejtette a közeledõ tavasz, az elsõ
virágok megjelenése még szebbé teszi a Nõnap eseményét.
– Mi is a nõ nekünk? Az
egész világ maga, a szüntelen
változás, az anya, akinek testén
át e világba léptünk, az elsõ és
végtelen önfeláldozás… – hangzott a polgármester köszöntõjében. – 1910-ben a nõk kiszol-

Horváth László és Barta Ödön.
gáltatott helyzetének megváltoztatására határozták el a Nõnap megtartását, Clara Zetkin
szászországi nõjogi aktivista
hatására.

Az akció a megjelenéstõl 2016. április 15-ig vagy a készlet erejéig érvényes!

A nõnapi mulatság a továbbiakban vacsorával, kellemes beszélgetéssekkel, Pál Adrián muzsikájával, tánccal folytatódott.
dj

Határjárás, határkerülés… a lenti oviban

Elöl Ott Andrásné, hátul Dányiné Kovács Tünde óvodapedagógusok csoportjukkal a határjáráson.
Göcsej vidékén sokáig
fennmaradt a húsvét hajnali
határjárás, határkerülés hagyománya. Ilyenkor a földeken, vetések között zászlókkal, énekszóval körmenetet tartottak
azért, hogy a vetést bõvebb
termésre ösztönözzék, tudtuk
meg a Lenti Napközi Otthonos
Óvoda Petõfi úti telephelyén
Ott Andrásné óvodapedagógustól:
– Óvodánkban immár tíz
éve õrizzük a határjárás hagyományát. Az óvodás csoportok
énekelve, Lenti zászlóját továbbadva – ami jelképezi a

hovatartozásunkat – óvodánk
körülkerített határait járták be,
így megidézve a régi határjárást. A hagyományõrzéshez tartozik egymás simogatása barkaággal, a „sibálás”, miközben
mondogatták: „Keléses ne légy!
Esztendõre még frissebb légy!
A nagycsoportos fiúk verset
mondtak és meglocsolták a
lányokat illatos kölnivel és
kútvízzel. Az óvodakertben ezt
követõen nagy kört alkottunk,
élõ nyuszit simogattunk énekelve, mondókázva és az elrejtett tojásokat is megkerestük.
(d)

10

Lenti és Vidéke

2016. március

A lenti táncosok sikere nemzetközi versenyen

A képen szereplõ táncosok balról jobbra: Szalai Dóra,
Ferecskó Júlia, Sabján Bianka, Sabján Botond, Deák Fanni,
Szabó Júlia, Varga Noémi.
Lentiben a Kelta Álom Ír
Sztepp Tánccsoport 2002. évben alakult, jelenleg hét – 8 és
20 év közötti – lányból és egy
9 éves fiúból áll. A csoport az
ír tánc mindkét fajtáját táncolja: az egyik a soft shoe-ban
táncolt táncok, melyet balettcipõben adnak elõ, a másik a
hard shoe-ban táncolt táncok,
amelynél a cipõ különlegessége a megemelt sarkán, a talpán
és az orrán elhelyezett üveggyapot betét, ami a kopogó
hangot adja. A csoport irányítását 2007. évben Tihanyi
Andrea vette át, a táncosok
azóta indulnak nemzetközi
táncversenyeken, ezidáig Salzburgban, Prágában, Krakkóban, Bécsben három, míg Bu-

dapesten két alkalommal vettek részt viadalokon, ahonnét
kiemelkedõ
eredményekkel
térhettek haza. Legutoljára
2012. évben vettek részt nemzetközi táncversenyen, ezévben indult egy új csoport is,
egészen fiatal korosztállyal,
kiknek a tanítását a legnagyobbak vállalták, akik már túl
vannak az érettségin és sajnos
a számuk folyamatosan csökken, õk a tánctudásukat már
Budapesten fejlesztik. Ettõl
függetlenül évente több alkalommal mérettetik meg magukat hazai versenyeken, ahol
általában ezt a mûfajt egyedüliként képviselik és minden
honnét kiváló eredményekkel
térnek haza.

INDULÓ
KÉPZÉSEK
TARGONCAVEZETÕ
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

Ferecskó Júlia (8), Sabján
Botond (9), Szabó Júlia (10),
Varga Noémi (15), Sabján
Bianka (17), Deák Fanni (20)
és Szalai Dóra (20) mindösszesen 6 elsõ helyezés, 3 második, 7 harmadik, 7 negyedik,
3 ötödik, 1 hatodik, 4 hetedik
és 1 nyolcadik helyezés boldog
tulajdonosa lehetett. A táncosok közül a fiatalabb korosztályt Deák Fanni készítette fel,
míg õt és Szalai Dórát Tihanyi
Andrea. A táncosok három nehézségi szinten 5 féle táncban
indultak, illetve három csoportos táncot is bemutattak és
valamennyinél büszkék lehetnek az eredményükre.
A táncosok a kemény felkészülést most sem hagyhatják
abba, mivel legközelebb 2016.
április 16-án a IV. Lenti Táncversenyen mérettetik meg
magukat.

IV. Lenti Táncverseny

A felvétel a tavalyi verseny eredményhirdetésén készült.

E-00803/2014/A002
E-00803/2014/A001

Hosszú kihagyás után a
tánccsoport 7 táncosa 2016.
március 19-én WIDA Budapest
Open Feis 2016 Nemzetközi Ír
Sztepp Táncversenyen vett
részt. A táncversenyen 10 csoport 116 táncosa mutatta meg
tudását, a versenyzõk Magyarországon kívül Romániából,
Hollandiából, Belorussziából,
Oroszországból és Ukrajnából
érkeztek. A versenyen a táncok
jellegükbõl adódóan sok rövid
versenyszámból álltak, melyeken a táncosok általában egyedül indultak, tánctechnikai
tudásuktól függõen különbözõ nehézségi szinteken. Egyegy versenyzõ több kategóriában és táncfajtában is nevezhetett.
A lenti táncosok nagy része
most mérettette meg magát
elõször ilyen jellegû versenyen
és sikert sikerre halmoztak.

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

A tánc világnapját 1983 óta
a klasszikus balett óriásának
tartott Jean-Georges Noverre
születésnapján, április 29-én
tartják, amely emlékére ez
évben immár negyedik alkalommal, 2016. április 16-án kerül megrendezésre a Lenti
Táncverseny. A seregszemlének a Városi Mûvelõdési Központ Lenti ad otthont. A rendezvény célja, hogy napjaink
különbözõ tánckultúráit bemutassa, a fiatalok és a felnõttek mozgáskultúráját fejlessze, a táncot, mint életformát népszerûsítse.
A táncverseny az amatõr
csoportok részére biztosít versenyzési lehetõséget, melyen

versenytánc, hip-hop, színpadi
show tánc, mûvészi látványtánc és open kategóriában
lehet indulni négy korosztályban. A nap folyamán átadásra
kerül a IV. Lenti Táncverseny
Bajnoka cím is. A nevezéseket
a szervezõk 2016. április 1-jéig
várják.
A versenyt idén is egész
naposra tervezik és ajánlják
figyelmükbe
mindazoknak,
akik kedvelik a táncot és egy
kellemes napot szeretnének eltölteni a tánc jegyében,
ahol most is színvonalas produkciókra számíthatnak. A belépõjegy ára 6 éves kor felett 500 Ft, amely egész napra
szól.

2016. március
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Kiváló eredmények a borversenyeken A VM Sportlövõ a bajnok
A közelmúltban rendezte
meg hagyományos nemzetközi
borversenyét a Lenti Kertbarát Kör Egyesület.
– Csentébõl és Dobronakról is itt vannak a borbarát
egyesület tagjai, amely megadja versenyünk nemzetközi jellegét, továbbá vendégeink a
rédicsi egyesület tagjai is, mi is
voltunk mindhárom partnerünk borversenyén – mondta
Röszler Attila, az egyesület
elnöke.

– Milyen eredményeket értek el ezeken a versenyeken?
– Dobronakra 5 bort vittünk 1 aranyat, 4 ezüstérmet
hoztunk el, amely ismerve a
szlovéniai, muravidéki borászatot kiváló teljesítmény, Csentébõl 1 arany 3 ezüst, Rédicsrõl 2 arany, 3 ezüst és 1 bronz
minõsítéssel térünk haza.
– Mit kell tudni a mai borversenyükrõl?
– 72 minta érkezett a mai
versenyre, 47 minta (ami 65 %)

(Balról-jobbra): Vitéz Richárd a bajnokság gólkirálya, Czigány
Tibor a második helyzett Farmervilág képviseletében, Berke
Tamás a gyõztes VM Sportlövõk játékosa és Varga Zsolt a
harmadik helyezett Memory Computer csapatának képviselõje.

72 mintát vizsgált a zsûri.
a saját tagtársaink bora, 54 fehérbor, 3 rozé és 15 vörösbor
van a nevezettek között. Elmondanám, hogy meglepõen
sok, 34 a fajta fehér bor, amely
mutatja, hogy a gazdák nagy
odafigyeléssel, immár fajta szerint tudják elõállítani a boraikat és ugyanez figyelhetõ meg
a vörösboroknál is, ott csak
fajtaborok érkeztek. Két háromtagú zsûrit kértünk fel a
bírálathoz, Cseke Gábor, aki az
Országos Borászati Bizottság
tagja, Farkas Ildikó sommelier,
borász Zalaszentgrótról, Tuboly Zoltán helyi borász Tormaföldrõl, továbbá Áprily Kovács Krisztina Lentibõl, Cuk
Lajos borász Lendváról és Vízvári Sándor borász Bélbaltavárról, aki egyben a zsûri elnöke is.
A Lenti Kertbarát Kör Egyesület borversenyének eredményei:14 arany, 40 ezüst, 17
bronz, 1 okleveles minõsítés született. A Lenti Város Bora kitüntetõ címet Péter János érte
el Chardonnay fehér borával.
dj

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

Március 29-én, kedden a
polgármesteri hivatal házasságkötõ termében került sor a
2016. évi Lenti Teremlabdarúgó Bajnokság eredményhirdetésére, melyen Horváth László
polgármester ismertette az
eredményeket és adott át elismeréseket a résztvevõ csapatok megjelent képviselõinek.
Horváth László elmondta, a
bajnokság mérkõzéseinek lebonyolítására a Vörösmarty Általános Iskola tornatermében
került sor, ahol a résztvevõ hét
csapat összesen 21 – az MLSZ
által delegált játékvezetõk által
vezetett – mérkõzésen mérte
össze tudását és ez idõ alatt a
játékosok összesen 219 gólt
rúgtak.
A bajnokságban résztvevõ
csapatok végül az eredmények
összesítését követõen az alábbi
helyezéseket érték el.
A torna legeredményesebb
csapata a VM Sportlövõk együt-

tese lett, õket a Farmervilág
csapata követte a második helyen. Dobogós harmadik helyet ért el a Memory Computer
csapata, õket negyedikként a
Fregatt TK követte, ötödik
helyen pedig a Sasi-Benz Bt.
végzett. A hatodik helyre ezúttal a Tip-Top csapata került, a
Jégvirág Cuki Bt. együttese
pedig a hetedik helyen zárta a
bajnokságot.
A keddi átadón a legjobb és
legeredményesebb játékosok
teljesítményének értékelésére
is sor került. A 2016-os teremtorna legjobb kapusának járó
elismerést Bajusz Dániel, a
VM Sportlövõk hálóõre vehette át. A gólkirályi címért járó
díjat ezúttal Vitéz Richárd
kapta, aki szintén a VM Sportlövõk csapatának tagja és
összesen 11 alkalommal sikerült gólt rúgnia a bajnokság
során.
k.r.

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

takarítói munkakörbe
takarításban jártas, munkájára igényes,
önállóan dolgozni tudó hölgy munkatársat keres
Érdeklõdni és jelentkezni
06 20/ 937-1207 telefonszámon és a
miklost@lentifurdo.hu e-mailcímen lehet.

A Lenti Gyógyfürdõ területén üzemelõ
I. számú büfébe
szakácsot, konyhai kisegítõt,
felszolgálót
szezonális munkára felveszünk!
Érdeklõdni lehet:
30/407-9953 • 30/437-8084

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

www.zalatajkiado.hu

Metsszük vissza árainkat
Supralux Tilatex 16 l-es
belsõ falfesték
5.990 Ft helyett 4.990 Ft!

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

