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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

Felnõtt belépõ : 1 600 Ft
GYERMEKEKNEK A BELÉPÉS INGYENES!

Felnõtt belépõ : 2 500 Ft
(14 éves korig)

(pezsgõfürdõ + szaunahasználattal)

(Folytatás a 2. oldalon)

Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 7-17

szombat 7-12

• Jupol Matt 15 l-es
4.960 Ft

• Jupol Classic 15 l-es
6.190 Ft

A készlet erejéig!

BÉCS KFT
8960 Lenti Kossuth L.113

Tel / FAX: +36 92 351 469

BÉCS PÉTER

Tel: +36 70 9777 127

Az árak az áfát tartalmazzák.

A 2010-ben megválasztott
munkája befejezõ-

dött. Most már csak rendkívüli
ülésre gyûlhetnek össze a kép-
viselõk, ha a helyzet úgy kí-
vánja.

Az elmúlt parlamenti cik-
lus gyorsértékelésére kértük

Parlament

Az eredmények önmagukért beszélnek
Beszélgetés Vigh László országgyûlési képviselõvel

Vigh Lászlót

Fidesz-KDNP

, aki az április
hatodiki választásokon im-
már a hivatalos
képviselõjelöltje Zala megye
1. számú (zalaegerszegi szék-
helyû) választókerületében.
Egyébként 8 éve képviseli a

KEOP-1.2.0 pályázat kereté-
ben több mint 300 millió fo-
rintból újul meg a Zalavíz Zrt.

Megújul a pákai szennyvíztisztító telep

által üzemeltett
. A fejlesztés-

nek köszönhetõen javul a ki-

pákai szenny-
víztisztító telep

bocsátott tisztított szennyvíz
minõsége, mely hozzájárul a
környezetterhelés csökkenté-
séhez.

A pákai szennyvíztelep, Pá-
ka község, valamint a hozzá
kapcsolódó agglomerációs te-
lepülések – Csömödér, Orta-

háza Kisszigetés szennyvíz-
kezelésének megoldására jött
létre 1994-ben. Jelenleg mint-
egy 2 ezer felhasználó szenny-
vízét fogadja és tisztítja. A tör-
vényi szigorítások, magasabb
minõségi követelmények miatt,

Cseresnyés Péter szerint a vízbázisok védelméhez elengedhe-
tetlen a szennyvízhálózat rekonstrukciója.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Az eredmények önmagukért beszélnek
Beszélgetés Vigh László országgyûlési képviselõvel

zalai érdekeket a Tisztelt
Házban.

– Az elmúlt ciklusban sok
olyan döntést hozott a Parla-
ment, amelyek jelentõsen segí-
tettek a magyar polgárok hely-
zetén. Arra még nem volt pél-
da a rendszerváltás óta – sõt
elõtte húsz év alatt –, hogy
csökkentek volna a megélhe-
tés szempontjából alapvetõ re-

– Mik voltak az elmúlt
négy év legjelentõsebb ered-
ményei?

zsiköltségek. A másik fontos
tényezõ, hogy amíg Európában
vagy nõ, vagy stagnál a munka-
nélküliség, nálunk csökken. Az
is óriási eredmény, hogy beve-
zettük a gyed-extrát, ami azt je-
lenti, hogy a juttatás megha-

gyása mellett még munkát is
vállalhat a kismama. A követ-
kezõ nagy vívmány – amirõl
újabban elfeledkezett az ellen-
zék –, hogy kikerültünk a köte-
lezettszegési eljárás alól, ahová
azért jutottunk, mert az elõzõ
MSZP-SZDSZ kormányok nem
tudták 3 százalék alatt tartani a
költségvetési hiányt. Az Orbán-
kormány rendezte az önkor-
mányzatok adósságállományát,
de errõl sem beszél az ellenzék,
pedig ez vonatkozik a baloldali
vezetésû településekre is.

– Fordítsuk mindezt le ar-
ra a körzetre, amelyben indul
a választáson!

– Zalaegerszeg és környéke
is jól járt, hiszen a közelmúlt-
ban sok sikeres pályázat szü-
letett. Gondolok az elektro-

mos hálózat megújítására, erre
500 millió forintot nyertünk
el. A megyei kórházban hama-
rosan indul egy nagyon jelen-
tõs beruházás, mintegy 5 mil-
liárd központi forráshoz jutott
a megyeszékhely. Az elmúlt év-
ben Zalaegerszeg 800 millió –
szabadon felhasználható – fo-
rintot kapott, az idén még en-
nél is többet, 1,3 milliárdot.
Ehhez kapcsolódik, hogy a
pályázatokhoz kapcsolódó ön-
részi hitelt, mintegy 2 milliárd
forintot átvállalt az állam. Le-
szögezhetõ tehát, hogy a város
költségvetése biztos lábakon
áll, nem fenyegeti veszély az

intézmények mûködését. A
kórházat már említettem, de
szeretném kiemelni, hogy a He-
vesi Sándor Színház esetében
is nagy erõfeszítéseket tettünk
a teátrum stabil mûködéséért,
s ez a munka eredménnyel
járt. Bár a rezsicsökkentés, a
gyed-extra, az önkormányza-
tok adósságállományának el-
törlése az egész választókerü-
letet érinti, tudjuk, hogy az itt
lévõ kisvárosokban, Lentiben
és Zalalövõn, illetve a falvak-
ban van még tennivalónk, s
amennyiben április hatodikán
is bizalmat kapunk, folytatni
fogjuk ezt a munkát.

Vigh László és Orbán Viktor a Parlamentben. A zalai képviselõ
jól lobbizott Zala érdekében.

a 200 m /nap kapacitású telep-
rõl kibocsátott tisztított szenny-
víz minõsége már nem felel
meg az elvárásoknak. A gyenge
hatásfok mellett mûködõ telep
felújítására vonatkozóan az
üzemeltetõ Zalavíz Zrt. is kö-
telezéssel bír.

A probléma megoldására
vonatkozóan, a magas beru-
házási költségek miatt külsõ
forrásokra kellett támaszkodni.
Ennek keretében 4 település –
Páka, Csömödér, Ortaháza és
Kissziget Önkormányzati Tár-
sulást alapított és KEOP 1.2.0
jelû konstrukcióban pályázatot
nyújtott be 2013. áprilisában.
A benyújtott pályázat sikeres
volt és 94,55 %-os vissza nem
térítendõ támogatásban része-
sült a kedvezményezett önkor-
mányzati társulás. A projekt
nettó elfogadott összköltsége
301 495 000 Ft.

Az ünnepélyes projektin-
dító sajtótájékoztatóján

, a térség országgyû-
lési képviselõje (Fidesz-KDNP)
elmondta, hogy az EU és a Ma-
gyar Állam kiemelten kezeli a
vízvagyonnal összefüggõ fej-
lesztéseket, hiszen a 21. század
nagy kihívása lesz az egész-
séges ivóvíz biztosítása. A víz-
bázisok védelméhez elenged-
hetetlen a szennyvízhálózat re-
konstrukciója.

, Páka polgár-
mestere arról tájékoztatott,
hogy a négy zalai település
önkormányzati társulást ho-
zott létre a pályázaton történõ
induláshoz. A támogatási szer-
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Cseres-
nyés Péter

Lukács Tibor

zõdést 2013 októberében írták
alá. Ezt követõen a vállalko-
zókat négy szolgáltatási és egy
építési tender keretében, pá-
lyáztatást és közbeszerzést kö-
vetõen választották ki.

, a
kivitelezést megnyerõ

és a által
alkotott konzorcium képvise-
letében elmondta, hogy a pro-
jekt során megvalósul a szenny-
víztisztító-telep felújítása és
fejlesztése mai kor követelmé-
nyeinek megfelelõen illetve
csatornarekonstrukciós mun-
kákra kerül sor a beruházás
során négy településen. 2014.
februárjában indítható a meg-
valósítási szakasz, melynek be-
fejezése 2014. november 30-ra
prognosztizálható. Ezt köve-
tõen lehet megkezdeni a ha-
tóság által elõírt hathónapos
próbaüzemet, melynek ered-
ményeképp lesz a telep üzem-
be helyezhetõ.

, a Zalavíz Zrt.
vezérigazgatója kihangsúlyoz-
ta, hogy a társaság mindig is
elkötelezett volt az olyan mû-
szaki megoldások használata
mellett, mellyel az üzemelte-
tési költségek alacsonyan tart-
hatók. Ez az a szemlélet,
mellyel a kormány rezsicsök-
kentéssel kapcsolatos elképze-
léseinek a Zalavíz Zrt. már az
elmúlt években is megfelelt. A
vezérigazgató elmondta, hogy
a projekt mûszaki, pénzügyi és
végleges zárását a próbaüze-
met követõen legkésõbb 2015.
június 30-ig kell a kedvezmé-
nyezettnek megvalósítani.

Hordós Krisztina Rita
LE-KO

Kft. Szabadics Zrt.

Nagy András

Megújul a pákai szennyvíztisztító telep
(Folytatás az 1. oldalról)
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A tartozó
települések

tar-
toznak.

Tájékoztatásul közöljük a
megosztást:

Alsószenterzsébet, Baglad,
Barlahida, Belsõsárd, Bödehá-
za, Csesztreg, Felsõszenter-
zsébet, Gáborjánháza, Gosz-
tola, Hernyék, Kálócfa, Ker-
kabarabás, Kerkafalva, Kerka-
kutas, Kozmadombja, Külsõ-
sárd, Lendvadedes, Lendva-

lenti járáshoz
két országgyû-

lési választókerülethez

Zalaegerszeg 01. sz. vá-
lasztókerület:

jakabfa, Lenti, Magyarföld,
Márokföld, Mikekarácsony-
fa, Nemesnép, Nova, Pór-
szombat, Pusztaapáti, Ramo-
csa, Rédics, Resznek, Szent-
györgyvölgy, Szijártóháza,
Szilvágy, Zalabaksa, Zalaszom-
batfa.

Csömödér, Dobri, Iklód-
bördõce, Kányavár, Kerkates-
kánd, Kissziget, Lovászi, Orta-
háza, Páka, Pördefölde, Szé-
csisziget, Tormafölde, Tornyi-
szentmiklós, Zebecke.

Nagykanizsa 03. sz.
választókerület:

Egy járás – két választókerület

Cseresnyés Péter
Fidesz-

KDNP

ország-
gyûlési képviselõ, a

országgyûlési képviselõ
jelöltje az elmúlt hetekben
számos településen járt, hogy
kötetlen beszélgetések formá-
jában megismerhesse az új
választókerületében élõ embe-
rek életét és problémáit. A
képviselõ a legfontosabb teen-
dõjének azt tartja, hogy egy
olyan közös cél és gondolat
alakuljon ki, mely e vidék és
települései sajátosságaiból, az

Az egységben a jövõ
itt élõk tudásából és tapaszta-
latából formálódik meg:

– Számomra az egyik leg-
lényegesebb az – mondta el
Cseresnyés Péter –, hogy az itt
élõ emberek és családok sze-
mélyesen is megismerjenek,
mint új jelöltjüket, hiszen
mintegy 70 település került a
körzetemhez, és ismeretlenül
nem kérhetem az itt élõk
bizalmát egy olyan ügyhöz,
mely a közös jövõnkrõl szól.
Meg szeretném tudni, hogy

mit gondolnak jónak és prob-
lémának az emberek, és ennek
a legjobb formája, ha ellátoga-
tok a legkisebb falvakba is,
hogy közös beszélgetéseken
vegyek részt, továbbá már szá-
mos helyütt felkerestem a
polgármestert, illetve a plébá-
nost, hogy tájékozódjak a tele-
pülésük helyzetérõl. Minden-
hová szeretnék eljutni, mert
végre úgy érzem, hogy e vi-
dékre hazaérkeztem, hogy
olyan közösségeket, embere-
ket és területet képviselhetek,
ami gyermekkorom kedves szín-

tere és az otthonomat jelenti.
Hiszek abban, hogy e térség
jövõje az erõs vidék és az erõs
város közös együttmûködésé-
ben rejlik, ahogy ez a korábbi
évszázadok során is mûködött.

Ahogy a képviselõ elmond-
ta, eddig kivétel nélkül min-
den településen örömmel fo-
gadták és a megjelentek véle-
ménye megerõsítette õt ab-
ban, hogy az ország helyes
úton jár és a Fidesz-KDNP kor-
mánynak maradnia kell, hiszen
csak ez biztosítja Magyaror-
szág további fejlõdését.

Kötetlen beszélgetésekre is volt lehetõség ezeken a találko-
zókon.

„Az igazi kihívásokat szeretem…”

Rostás Árpád

zalabaksai Tanoda Projekt-
nek Magyar Örökség díjas

vándoraszta-
los volt a vendége legutóbb a

. A
mûvész egyik legfrissebb mun-
kája a Vilmos herceg gyerme-
kének készített bölcsõ volt,
melyet személyesen adott át
Angliában.

– Négyévesen kerültem
Nágocsra egy intézetbe, na-
gyon vártam, hogy anyukám
eljöjjön értem, de nem érke-
zett meg, egy néni pedig elvitt
a templomba, ahol Krisztus
fából készített szobrát látva
minden eldöntetett, én fel-
sõbb „utasításra” lettem aszta-

los – elevenítette fel pálya-
választását beszélgetésünk ele-
jén Rostás Árpád.

– Már kiskoromban a
gyalupad körül sündörög-
tem. Amit elõször készítettem
el, az Mátyás király gyûj-
teményének borítója volt, me-
lyet én restauráltam és el-
mondható, hogy a kezembe
adta a jövõmet.

– Dr. Morgos András pro-
fesszor urat említetném elõ-
ször – aki egyébként a restau-
ráló szakma elsõ professzora –
nála jelentkeztem megkérdez-
ve: tanítana engem, egy ci-
gánygyereket a szakmára? Azt
felelte, hogy semmi probléma.
Késõbb táviratot kaptam tõle
egy budapesti munkával kap-
csolatban, ami az Andrássy
kastély volt, hogy nem tudják
megoldani a restaurálását. Kis-
lányommal kevergettük a vegy-
szereket a kastélyban, õ másfél
éves lehetett, hamar elfáradt és
egy plédre lepihentünk. Ahogy

– Mi volt az elsõ tárgy,
amit elkészített?

– Kik voltak a tanárai,
mesterei?

felébredtünk, a kifolyt vegy-
szer eltüntette a fára rárakó-
dott szennyezõdést, azóta is
ezekkel a titkos keverékekkel
dolgozom. Visszatérve kérdé-
sére: Dilong Sándor faszobrász
(aki a Parlament épületén is
dolgozott), Papp Imre bácsi
intarzia asztalos nevét (aki
Világkiállításon díjat is nyert
munkájával) mindenképp meg
kell még említenem a mes-
tereim között.

– Mindig a legutolsó a leg-
kedvesebb, legszebb. Azt mond-
ták a marcali kórház lépcsõ-
jére, hogy azt nem lehet meg-
csinálni. Megnéztem, rájöttem,
hogy „könnyezõ házigomba”
volt a fertõzés okozója, meg-
csináltam, azóta sem kellett
húsz éve hozzányúlni. A mai
napig nem tudják, hogy mivel
készítettem el az Országház fa
részeit, vagy a Károlyi palotát,
mindegyik olyan munka, ame-
lyikre büszke lehetek. Az igazi
kihívásokat szeretem, amíg
élek, alkotni szeretnék.

– Melyik munkájára a
legbüszkébb?

dj

Virágh Enikõ projektfelelõs és Rostás Árpád vándorasztalos.
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Az Új Széchenyi Terv „Köz-
oktatási intézmények szerep-
bõvítése, újszerû intézményi
együttmûködések kialakítása
(tanulást segítõ támogató for-
mák bevezetése)” címû nyer-
tes pályázatának a két

mûködõ középiskola, a

és a

is megvalósító intézmé-
nye volt három kö-
zépiskolával együtt.

Lenti-
ben
Gönczi Ferenc Gimnázium és
Szakközépiskola Lám-
falussy Sándor Szakképzõ Is-
kola

keszthelyi

Önkéntes fiatalok akcióban

A TÁMOP-3.2.1.A-11/2-2012-
0029 számú „Segíthetünk? Ön-
kéntes fiatalok „akcióban”!”
projekt egyik záró rendezvé-
nyének 2014. január 29-én a
Lámfalussy Sándor Szakképzõ
Iskola tornaterme adott ott-
hont, ahol a két városi közép-
iskola projektben dolgozó ta-
nulói, pedagógusai, mentorai
és meghívott vendégeik vettek
részt. A 2013. áprilisban kez-
dõdött megvalósításról, a ta-
nulók, a segítõ pedagógusok

és a mentorok munkájáról
és

tartott összefog-
lalót bemutató formájában,
amelyeken az elmúlt tíz hónap
történéseit lehetett végigkísér-
ni. Mindkét iskolából több ta-
nuló is vállalkozott arra, hogy
röviden beszéljen élményeirõl,
a projektben szerzett tapasz-
talatairól. A segítõ pedagógu-
sok közül mond-
ta el, hogy milyen pozitív vál-
tozásokat tapasztalt csoportjá-
ban a megvalósítás folyamán,
az együttmûködõ partnerek
közül pedig a Kolping Támo-
gató és Foglalkoztató Központ
Lentiben mûködõ Fogyatéko-
sok Nappali Intézetének intéz-

Tüs-
kéné Iványi Bernadett Kiss-
né Kóti Éva

Tóth Sándorné

ményvezetõje
fejezte ki köszönetét,

a további sikeres együttmû-
ködés reményében.

Partnerintézményként vett
még részt a megvalósításban a
Kolping Gondozási Központ
Lenti és Kistérsége Lentiben
és Rédicsen mûködõ Idõsek
Otthona, a Móricz Zsigmond
Egységes Gyógypedagógiai In-
tézmény és a Városi Könyvtár.

A projektvezetés nevében
, a Klebelsberg

Intézményfenntartó Központ
Zalaegerszegi Tankerületének
tanügyigazgatási referense kö-
szönte meg mindenkinek a ki-
tartó munkát és zárta le a
projektet.

Pozonec-Csoma
Veronika

Delyné Hir Éva

A felvétel a Lámfalussyban készült.

Lenti Város Önkormány-
zata évenként hagyományo-
san megrendezi az öt városrész
tornáját, melynek célja spor-
tolási alkalom biztosítása, a
sport és baráti kapcsolatok
ápolása a városrészek lakói,
sportolói között. Február ele-
jén a lenti Vörösmarty Mi-
hály Általános Iskolában meg-
rendezett Jubileumi Városré-
szek Tornája teremlabdarúgó
torna végeredménye a kör-
mérkõzések után a követke-
zõ lett:

1. Lentikápolna, 2. Mumor,
3. Bárszentmihályfa, 4. Lenti-
szombathely, 5. Máhomfa. Kü-
löndíjak. Gólkirály: Sebestyén
Péter (Bárszentmihályfa). Leg-
jobb játékos: Takács Gergõ
(Mumor). Legjobb kapus: Szin-
csák Péter (Lentikápolna).

A találkozókon összesen 51
gól született, a közönség izgal-
mas, küzdelmes mérkõzéseket
láthatott. A rendezõ Mumor vá-
rosrész önkormányzata az ered-
ményhirdetés után ebéddel
látta vendégül a résztvevõket.

A Lentikápolna nyert

Képen a lentikápolnaiak gyõztes csapata.

Hungarikum

Hungarikum

Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállítás
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104. születésnapját ünne-
pelte családja körében

a település
legidõsebb lakója 1910. feb-
ruár 17-én született Mumor-
ban, majd 1931-ben került Pá-
kára. Az ünnep alkalmából lá-
nya, két unokája, egy déduno-
kája, polgármes-

Pákán
Bek Mihályné.

Mariska néni

Lukács Tibor

ter, jegyzõ
és háziorvosa,

köszöntötte. Amint azt a
hozzátartozóktól megtudtuk,
Mariska néni jó egészségnek
örvend, szívesen hallgat ma-
gyar nótákat a rádióban.

További jó egészséget kívá-
nunk és még sok évet családja
körében!

Tóthné Péter Judit
dr. Bakos Ka-

talin

Szívesen hallgat magyar nótákat…

Mariska néni ma is jó egészségnek örvend.

Elnöki, pénzügyi, felügye-
lõbizottsági beszámolók sora
alkotta a

legutóbb tar-
tott beszámoló közgyûlésének
legfontosabb napirendi pont-
jait. klubelnöktõl
megtudtuk, egyesületük közel
400 ezer forintból gazdálko-
dott tavaly, melyet pályázati
források, egyéb támogatások
és az éves tagdíj összege tett ki.

– Minden feltétellel ren-
delkezünk klubunk mûködé-
séhez, egyedül egy önálló he-
lyiség hiányzik üléseink, prog-
ramjaink megtartásához – hang-

Fegyveres Erõk és
Testületek Nyugállományúak
Klubja Lentiben

Barta Ödön

Értékelték éves munkájukat
zott az elnök beszámolójában.
– Ezúton is szeretném meg-
köszönni az Országos Szövet-
ségtõl, a Zala Megyei Közgyû-
lés Hivatalától és a helyi ön-
kormányzattól kapott támoga-
tásokat, melyek nagymérték-
ben hozzájárultak betervezett
programjaink sikeréhez.

Elhangzott még, hogy a
vezetõség a jelenlegi tagdíj
összegén (2000 Ft /év) az idén
sem kíván változtatni, valamint
az éves, állandó klubélet ese-
ményeit (nõnap, kerek évfor-
dulósok köszöntése, koszorú-
zási ünnepségeken való rész-
vétel, katonasírok gondozása,
fõzõversenyeken való részvé-
tel, helyi civil szervezetekkel
történõ együttmûködés, Bottyán-
napi megemlékezés) továbbra
is a város éves programjaihoz
igazítva tartják meg. A beszá-
moló közgyûlésen

nyugalmazott ezredes az
országos elnökség nevében
köszöntötte a klub tagságát.
Elismerését fejezte ki Barta
Ödön elnök, az elnökség és
tagság egész évben nyújtott
aktív munkájáért. A közgyûlés
a hivatalos beszámolók után
vacsorával és kötetlen beszél-
getéssel zárult.

Gondos Fe-
renc

dj

A költségvetésrõl is tár-
gyalt februárban az
önkormányzati képviselõ-tes-
tület. polgár-
mester ezzel kapcsolatban a
következõkrõl tájékoztatta la-
punkat:

– Az adósságkonszolidá-
ció pozitív módon érintette a
hitelállományt, a fejlesztési és
folyószámla-hiteleiket jóváír-
hattuk, így 2014-re a várost
nem terheli hitel. Legfonto-
sabb feladatként a kiegyensú-
lyozott, takarékos gazdálko-
dás mellett a kötelezõ fel-
adatok megvalósítását és az
intézmények költséghaté-
kony mûködtetését fogalmaz-
tuk meg, amelyekre elegendõ
fedezet áll rendelkezésre. A
mûködési kiadási összeg mint-
egy kétmilliárd forintra tehe-
tõ, a költségvetés fõösszege
meghaladja a hatmilliárd fo-

Lentiben

Horváth László

Elfogadták a költségvetést
rintot. A magas összeg annak
köszönhetõ, hogy idén a vá-
ros régi tervét kívánja meg-
valósítani egy új turisztikai
attrakció fejlesztéssel, színvo-
nalas kereskedelmi szállás-
hely kialakításával. A beruhá-
zás terveinek készítése folya-
matban van. A bevételeknél
mintegy másfélmilliárd helyi
adó- és intézményi mûködési
bevételt tervez az önkor-
mányzat. A költségvetésben
megjelenik a civil szerveze-
tek támogatása, valamint a
szociális jellegû juttatások is,
így továbbra is szerepel a
lenti diákok tankönyv támo-
gatása, a városrészi gyerekek
utazási kedvezménye és a he-
lyi ösztöndíjrendszer is meg-
marad. A közmûfejlesztési hoz-
zájárulás összege sem változik,
és folytatnák a tavaly elkezdett
út- és közmûfelújításokat is.

Barta Ödön
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Február közepén köszön-
tötték a város-
részben élõ szépkorúakat. A
településen évek óta hagyo-
mány, hogy ünnepi mûsorral
kedveskednek az önkormány-
zat és a szervezõk az ott élõ
idõseknek. Ez alkalommal is
sokan részt vettek a rendez-
vényen a helyiek közül, akiket
elõször polgár-
mester, majd or-

lentikápolnai

Horváth László
Vigh László

Idõsek napja Lentikápolnán

szággyûlési képviselõ is kö-
szöntött.

Ezután az és
csoportjai és a d

szórakoztatták mû-
sorukkal a vendégeket, vala-
mint a zalaegerszegi

mûvészei
énekeltek népszerû operett
slágereket. Az este vacsorával
és zenés szórakozással ért
véget.

óvodások is-
kolások iák-
színjátszók

Hevesi
Sándor Színház

Lentikápolnán köszöntötték a szépkorúakat.

A címû rock-
opera három, telt házas elõ-
adásával indult útjára és vált
szinte hagyománnyá a

a
rendszeres színházi elõadás.

Honfoglalás

lenti Vá-
rosi Mûvelõdési Központban

Népszerû színházi elõadások Lentiben
Völgyiné Boa Katalin, a

mûvelõdési intézmény igazga-
tója elmondta, idén nyolc elõ-
adást láthat a közönség, az
évadra szóló felnõtt bérlet öt,
az ifjúsági pedig három elõ-

adást tartalmaz. A darabok idõ-
pontjai õsszel mûsorfüzetben
is követhetõk lesznek.

Több népszerû produkció
mellett a Sziget Színház el-
hozta a Trója címû rockoperát
Pintér Tibor, Janza Kata és
Papadimitriu Athina fõszerep-
lésével. Láthatták a zalaeger-
szegi Hevesi Sándor Színház
társulatától a Hajmeresztõ c.
bûnügyi vígjátékot, a Fogi
Színház elõadásában A szerel-
mes nagykövet címû darabot,
melyben Straub Dezsõ, Gregor
Bernadett, Nyertes Zsuzsa ját-

szottak fõszerepet. Március-
ban szintén egy klasszikus elõ-
adás várja a színházlátogatókat,
az Indul a bakterház c. vígjáték
a Turay Ida Színház társula-
tától, a fõszerepekben Mikó
Istvánnal, Nemcsák Károllyal
és Szacsvay Lászlóval. Április-
ban pedig a Hair c. musical
érkezik a Sziget Színház pro-
dukciójaként.

A további elõadásokat de-
cember végéig lefoglalták már
a szervezõk, a következõ évad-
ra a bérleteket tavasszal hir-
detik meg.

Az elsõ elõadás a Honfoglalás volt.

A közelmúltban tartotta
éves beszámoló közgyûlését a
lenti

– Sikeres évnek is nevez-
hetném az elmúlt esztendõt,
hiszen alapszabály módosítá-
sunk által egyesületünk be-
fogadóképességét, a tagsági
viszony létesítésének felté-
teleit szélesebbre nyitottuk.
Ennek értelmében a látássé-
rülteken túl, egyéb fogyaté-
kosságú személyeket is foga-
dunk, gondolok itt a moz-
gáskorlátozottakra, hallássé-
rültekre, idõskorúakra, akár
hátrányos helyzetû sorstár-
sainkra is – mondta

elnök.

– Összefogva más egyesü-
letekkel közös rendezvénye-

Fehérbottal Látássérül-
tek Egyesület.

Kovács
Béla

– Hogyan sikerült meg-
valósítaniuk ez utóbbit?

ket tartottunk, így a Nyug-
díjfolyósító Pénztár, vagy a
Szociális Ellátó Intézmény
vezetõi is a vendégeink vol-
tak, igen hasznos információ-
kat átadva a résztvevõknek.
Együttmûködési megállapo-
dást kötöttünk a Kolping Tá-
mogató Szolgálat vezetésével,
velük is több közös prog-
ramot szerveztünk. Nemzet-
közi kapcsolatainkat is meg-
újítottuk, hiszen a horvátor-
szági, csáktornyai egyesület is
csatlakozott hozzánk.

– Folytatjuk a korábban
megkezdett „Együtt-egymásért”
projektunkat, amely kifejezi
azt a törekvésünket, hogy mi-
nél szélesebb érdekeltségi kör-
ben tudjuk összefogni a ná-
lunk jelentkezõ személyeket.

– Milyen célokat tûztek
ki az idei évre?

Sikeres év volt a tavalyi…

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:

Vegye igénybe elõfoglalási kedvezményünket!
Bõvítettük belföldi és egynapos program

kínálatunkat is!
Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat

igény esetén készséggel postázzuk.

Felfedezõút SALZKAMMERGUTBAN (ÚJ)

BAJOR KASTÉLYOK és a tiroli hegyek varázsa

ERDÉLYI körutazás (félpanzió)

DÉL-ALFÖLD rejtett kincsei (SZÉP kártya)

VELENCE és szigetei (Murano-Burano-Torcello)

MONTENEGRÓ természeti kincsei (félpanzió)

RÓMA gazdagon: Orvieto-Tivoli-Assisi

DALMÁCIA városai üdüléssel színesítve

BALTIKUM”fehér éjszakák” Szentpéterváron
(félpanzió)

TOSZKÁN varázslat-ELBA szigete

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

Máj.16-18. 43.900,-Ft/fõ

Máj.23-25. 45.900,-Ft/fõ

Máj.27-Jún.1. 68.900,-Ft/fõ

Jún.6-8.(Pünkösd) 32.900,-Ft/fõ

Jún.7-9. (Pünkösd) 44.500,-Ft/fõ

Jún.7-11.(Pünkösd) 82.900,-Ft/fõ

Jún.25-29. 79.900,-Ft/fõ

Júl.1-5. 55.900,-Ft/fõ

Júl.2-12. 239.900,-Ft/fõ

Júl.15-19. 81.500,-Ft/fõ
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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

Receptoldal egészséges ételekrõl

A farsangi mulatságokat
gazdagon terített asztalok jel-
lemzik: sok a különféle húsok-
ból készített leves és sült, sok
az édesség, de legfõképpen a
fánk. A következõkben jelleg-
zetes farsangi ételek receptjei-
bõl adunk némi ízelítõt.

40 dkg sertés-
lapocka, 2 szál sárgarépa, 2
szál fehérrépa, 1/4 zellergu-
mó, 1 kis fej karalábé, 1 csokor
petrezselyemzöld, 2 tojás sár-
gája, 2 dl tejföl, 2-3 evõkanál
olaj, ecet, só, õrölt fehérbors.

a húst alaposan
átmosom, felkockázom. A zöld-
ségféléket megtisztítom, szin-
tén kockára vágom õket, fel-
használásig hagyom, hadd fü-
rödjenek, a petrezselyem zöld-
jét apróra vágom.

Egy közepes fazékban az
olajon fehéredésig pirítom a

Savanyú becsinált leves

Hozzávalók:

Elkészítése:

Farsangi ajánlat

felkockázott húst, sózom, bor-
sozom, majd felöntöm 1,5-2 li-
ter vízzel. Amikor a hús félpu-
hára fõtt, beleadom a zöld-
ségféléket és a petrezselyem
zöldjét, készre fõzöm. Ezután a
levest lehúzom a tûzrõl, lassan
belehabarom a tojássárgákkal
elkevert tejfölt, végül ízlés sze-
rint az ecettel enyhén savany-
kásra ízesítem. Forrón tálalom.

1 közepes
csirke, 10 dkg vaj, 3 dl száraz
fehérbor, 20 dkg füstölt húsos
szalonna, majoránna, õrölt
bors, só.

: a csirkét alapo-
san átmosom, megszárítom.
Kívül-belül besózom, belsejét
majoránnával és borssal, kül-
sejét õrölt borssal fûszerezem.
Egy magas falú tepsibe helye-
zem, leöntöm, a felolvasztott
vajjal, aláöntöm a bort, fóliával

Farsangi részeges csirke

Hozzávalók:

Elkészítése

letakarva párolom, ha igényli,
az elpárolgó bort pótolom.
Amíg csirkém párolódik, a sza-
lonnát megszabadítom bõré-
tõl, vékonyra szeletelem. Ami-
kor a csirke megpuhult, tel-
jesen betakarom a szalonna-
szeletekkel, ropogósra sütöm.

Tálalás elõtt a csirkét ol-
lóval feldarabolom, zelleres
burgonyapürével adom az
asztalra.

: 60 dkg sertés-
comb, 10 dkg gomba, 1-1 szál
sárga- és fehérrépa, 5 dkg
zeller, 2 db zsemle, 1 egész
tojás, 1 tojássárgája, 1 dl para-
dicsomlé, 3 dl fehérbor, 1-2
evõkanál libazsír, 1 csokor pet-
rezselyemzöld, õrölt szegfû-
bors, õrölt fehérbors, só.

: a húst 4 nagy
szeletre vágom, alaposan ki-
klopfolom, sózom, borsozom,
félreteszem, hadd pihenjen ki-

Boros pecsenye

Hozzávalók

Elkészítése

csit. A gombát felszeletelem, a
megtisztított zöldségeket fel-
kockázom, a petrezselyem
zöldjét felaprítom. A zsemléket
beáztatom némi borba, majd
lazán kinyomkodva egy keve-
rõtálba helyezem. A libazsíron
megpirítom a gombát, a zöld-
ségeket enyhén sós vízben
megpárolom, mindkettõt bele-
adom a keverõtálban lévõ
zsemlékhez, megszórom a pet-
rezselyem zöldjével, beleütöm
a tojást, ízlés szerint befûsze-
rezem, kézzel alaposan össze-
dolgozom, majd az egészet
ledarálom.

Elõveszem hússzeleteimet,
egyformán elosztom rajtuk a
tölteléket, feltekerem, hústûvel
rögzítem. Egy méretes serpe-
nyõben a maradék libazsíron
állandóan forgatva pirosra sü-
töm. Aláöntöm a paradicsom-
levet és a bort, készre páro-
lom. Az elkészült húst felsze-
letelem, párolt zöldségekkel
tálalom.A fánk farsangkor elmaradhatatlan.

Boros pecsenye.
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Bosszantó, ha fontos és sürgõs ügyünk intézése közben
derül ki, hogy lejárt a személyazonosításra alkalmas okmá-
nyunk. Ezért idõben – még lejárat elõtt – keressük fel az
illetékes okmányirodát, hogy

. Különösen aktuális ez ebben az évben, hiszen
, s ezeken

csak érvényes, személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal
lehet szavazni.

– személyazonosító igazolvány + lakcímkártya
– ideiglenes személyazonosító igazolvány + lakcímkártya
– kártyaformátumú vezetõi engedély + lakcímkártya
– útlevél + lakcímkártya

Kiállításához a polgár személyes megjelenése szükséges.

a kiállítása, kivéve az
elveszett, megsemmisült, megrongálódott okmány pótlása,
aminek az illetéke 1500 forint.

a kiállítás, csere, pótlás
illetéke, kivéve az eltulajdonított okmány pótlása, ami il-
letékmentes.

Az okmány érvényességi ideje a kiállítástól számított 10 év.

a kiállítása, kivéve, ha a
polgár rendelkezik útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetõi
engedéllyel, akkor az illeték 1500 forint.

Az okmány érvényességi ideje a kiállítástól számított 50 év.

Amennyiben a polgár nem rendelkezik érvényes sze-
mélyazonosításra alkalmas okmánnyal, akkor a születési
(házassági) anyakönyvi kivonat alapján

30 napos érvényességi idõvel, amíg az állandó személyazo-
nosító igazolványa megérkezik. Az eljárás illetéke ebben az
esetben is 1500 forint.

Az állandó személyazonosító igazolvány 20 nap (plusz a
postázás ideje) alatt érkezik meg.

A címû lap megjelenési területén
(Lenti Járás) lévõ Okmányiroda helye és nyitva tartása:

8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4.
H., Sz., Cs.: 08.00 - 11.30, 13.00 - 16.00

érvényesítsük igazolvá-
nyunkat
három választásra is sor kerül hazánkban

Személyazonosító igazolvány:

illetékmentes

1500 forint

illetékmentes

ideiglenes sze-
mélyazonosító igazolvány kerül azonnal kiállításra

Lenti és Vidéke

Lenti Okmányiroda

Személyazonosításra alkalmas okmányok:

0-14. életév között

14-65. életév között

65. életév felett

TÁJÉKOZTATÓ
I. Lenti Egészségnap

Mocorgók az
Egészségért és Környezetért
Egyesület Lentiben

Ka-
tus Attila

elne-
vezéssel szervezett rendez-
vényt egy európai uniós pályá-
zat keretében a

. Az egész na-
pos programon több aerobic
és sportbemutató mellett

, korábbi aerobic vi-

Az egészséges életmódot népszerûsítették

lágbajnok is rövid edzést tar-
tott a résztvevõknek.

A sportnap egy programso-
rozat része, a pályázat kereté-
ben biciklis- és gyalogtúrákat,
valamint ingyenes freestyler
arobic órákat is tartanak Lenti-
ben heti három alkalommal,
illetve egészségtervet készítet-

tek a város lakóinak a szerve-
zõk. Ez alkalommal gyalog- és
nordic walking túra, a délután
folyamán többféle aerobic stí-
lus és más sportforma is várta
a mozogni vágyókat.

A sportrendezvény, amin a
szervezõk tájékoztatása szerint
mintegy kétszázötvenen vettek
részt, az egész család számára
tartogatott lehetõséget. A ki-
csiket gyerek aerobic és játszó-
ház várta, míg a felnõttek
együtt tornázhattak az okta-
tókkal, kipróbálhatták a tai
boxot, a freestyler és capoiera
aerobicot, a zumbát és a magas
intenzitású intervall edzést is.
A sportnapon alakformáló tor-
nát vezényelt Katus Attila, aki
városunkban is népszerûsítet-

te az aerobicot és hangsú-
lyozta a rendszeres mozgás
fontosságát.

– Ez a mozgásforma na-
gyon jól átmozgatja a testet, ki-
válóan alkalmas arra, hogy egész-
ségségünket, jó formánkat meg-
õrizzük, és nem igényel külön-
leges feltételeket sem, emellett
el lehet bújni a tömegben a
szégyenlõseknek. Fontos, hogy
a kisebb településeken is fog-
lalkoznak a sporttal, az aero-
biccal rendezvények kereté-
ben is, hiszen így hagyományt
lehet teremteni – mondta Ka-
tus Attila.

A programon a sport mel-
lett elsõsegély nyújtási bemu-
tatót tartottak, valamint egész-
ségügyi szûréseket is végeztek.Jól sikerült rendezvény volt…

Lenti

Horváth László

várossá válásának 35.
évfordulója alkalmából jubile-
umi rendezvénynaptárt adott
ki az önkormányzat. A prog-
ramfüzetet pol-
gármester sajtótájékoztatón mu-
tatta be.

– A kiadvány havi és napi
részletezéssel, színes fotókkal
illusztrálva mutatja be, hogy
ebben az évben milyen kul-
turális, tudományos, zenés, il-
letve más szórakoztató prog-
ramokra látogathatnak el a he-
lyiek, környékbeli lakók és a
városba látogató turisták. A
programfüzet összeállításában
az önkormányzati képviselõ-
testület tagjai mellett szerepet
vállaltak a város intézményei

Programfüzet készült az évfordulóra
és a civil szervezetek is. A ki-
advány hétezer példányban ké-
szült, már minden családhoz
eljutott Lentiben és a környezõ
településeken élõkhöz is. A ki-
advány angol és német nyelven
is megjelenik, hogy az itt élõ
idegen anyanyelvûek is megis-
merkedhessenek a programok-
kal. A rendezvények közül ki-
emelkedik a januárban megtar-
tott város napi ünnepség, a szín-
házi elõadások, az õszi Kerka
Menti Kulturális Napok, illetve
a Lenti Nyári Esték sorozat,
mely élõzenés mûsorai június
elejétõl augusztus végéig vár-
ják majd az érdeklõdõket - tájé-
koztatta lapunkat a polgár-
mester.



92014. február Lenti és Vidéke

– Nagyon jó évet kezdtünk
a programok, rendezvények
szempontjából idén – mondta

polgármester, akit
az eddig megvalósult progra-
mokról és a késõbbiekben ter-
vezettekrõl kérdeztünk.

– Az eddigi immáron ha-
gyományosnak mondható prog-
ramjaink mellett két új szóra-
koztató rendezvénnyel várjuk
a közeljövõben Rédics és a kör-
nyezõ települések lakóit. Feb-
ruár 8-án tartotta a Rédicsi
Kertbarát Kör a hagyományos
bálját, mely idén is nagyon jól
sikerült. Február 14-én Hári
Zsófia rajz- és festménykiállí-
tásának megnyitója volt a kö-
zösségi házunk házasságkötõ
termében, ezt követõen pedig
Stángli Tibi tartotta jubileumi
5. önálló zenés estjét a nagy-
termünkben. Tibi estje mindig
üde színfoltja településünk
rendezvénykínálatának, s re-
méljük, hogy a 25. önálló ze-
nés estjének is helyt adhat
majd településünk – tette hoz-

Tóth Lajos

Változatos programkínálat Rédicsen

zá tréfásan Tóth Lajos. – A
Nyárutó Nyugdíjasklub ez év-
ben már kettõ foglalkozást is
tartott, legutóbb Lendvai Zol-
tán János plébános és Patyi
Zoltán mûvelõdésszervezõ to-
rontói vetítetett képes úti be-
számolóján vehettek részt az
érdeklõdõk.

– Milyen rendezvények vár-
hatók a közeljövõben? Emlí-
tette, hogy két új program is
megszervezésre kerül!

– Igen, elsõként március 1-
jén egy télûzõ farsangi jelme-
zes felvonulással és batyus csa-
ládi bállal vártuk a környék ap-
raját és nagyját. Hosszú évek
óta nem volt farsangi program
településünkön, fõként a felvo-
nulást hiányolták a helyiek. Az
általános iskolában, az óvodá-
ban minden évben megrende-
zésre kerül a farsangi prog-
ram, s a helyi Kolping Otthon
dolgozói is próbálták ápolni a
maszkázás hagyományát, de
szervezett formában régóta
nem volt ilyen megmozdulás.
Ugyanezen a napon tartja
egyébként hagyományos disz-
nóvágási programját a Rédicsi
Kertbarát Kör. Március 8-án
pedig az Óvoda Szülõi Szerve-
zete szervez egy jótékonysági
nõnapi bált, amely szintén új
program és nagyon örülünk
ennek a kezdeményezésnek is.
Március 14-én tartjuk az ün-
nepi megemlékezésünket az
1848-49-es forradalom és sza-
badságharc kapcsán, március

15-én pedig a Rédicsi Kert-
barát Kör tartja hagyományos
borbírálatát.

A polgármester még kifej-
tette: sok kisebb programmal
várják év közben Rédics és a
környezõ települések lakóit, s
természetesen már készülnek
a két hagyományos nagyren-
dezvényük, a pünkösdhétfõi és
a szüreti program szervezé-
sével is, hogy minél színvona-
lasabb, szórakoztatóbb prog-
rammal várhassák az érdeklõ-
dõket.

– Szeretném ezúton is kü-
lön köszönetemet kifejezni
mindazoknak, akik bármit
tesznek településünk kulturá-
lis, közösségi életének színesí-
téséért, hiszen egy-egy prog-
ram megszervezése sok idõ és
energia befektetéssel, stresszel
és lemondással jár, azt hiszem,
hogy akik már részt vettek
programok megszervezésében,
azoknak ezt nem is kell mon-
dani – zárta gondolatait Tóth
Lajos.

Tóth Lajos

A
2013-as évben végzett

munkáját sikeresnek, tartal-
masnak ítélte meg a legutóbbi
közgyûlésükön
elnök.

lenti Kertbarát Kör Egye-
sület

Röszler Attila

– Az elnökségválasztás után
azonnal belevetettük magun-
kat a munkába, a váltás nem
okozott gondot az egyesület
munkájában – jelentette ki az
elnök. – Betervezett program-

jaink közül kettõt nem valósí-
tottunk meg, de igen tartalmas
módon tudtuk helyettesíteni.
Összesen 21 összejövetelünk
volt, melynek sikerét bizonyít-
ja az ezeken való részvételi
létszám és az a tény, hogy
szakmai eladásaink nyilváno-
sak voltak a kívülálló érdek-
lõdõk számára is, akik közel
harmincan állandó vendége-
ink voltak.

– Képviseltük egyesületün-
ket szomszédos hazai és szlo-
véniai rendezvényeken az együtt-
mûködõ partnereink által szer-
vezett programokon, így a ré-
dicsi nemzetközi Vince-napon,
a Nyitott pincék napján Kebe-
lén, a zalalövõi Murci Feszti-
válon, a csentei Márton Napi
rendezvényen. Megtartottuk
hagyományos borminõsítésün-
ket is.

– A tagdíjon felül rendezvé-
nyeink nagy része önköltséges
volt, továbbá szakmai progra-
mok támogatására beadott pá-
lyázatunkra 250 ezer forint tá-
mogatást kaptunk és a Civil

– Milyen kapcsolataik
vannak?

– Hogyan biztosították a
mûködésükhöz szükséges anya-
gi feltételeket?

Kurázsi, tehát az önkormány-
zat is támogatott bennünket,
így alakult ki a közel félmillió
forintos költségvetésünk.

– A fõ irány az egyesület 35
éves jubileumához kapcsoló-
dik egy nagyszabású ünnep-
séggel, valamint újabb szakmai
programokkal várjuk az érdek-
lõdõket, a közeljövõben, már-
ciusban tartjuk borbírálatun-
kat, majd Pálfi Dénes kertész-
mérnök meghívásának teszünk
eleget áprilisban, aki saját bir-
tokán tart metszési bemutatót
a tagságnak. Kiemelném még
szakmai kirándulásunkat Me-
cseknádasdra, a Hetényi Pincé-
szethez, melyet dr. Tánczos Fri-
gyes tagtársunk támogatásával
valósítunk majd meg.

– Mivel várják az idén a
tagságot?

dj

Jubileumot ünnepelnek az idén

Röszler Attila
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A járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet 1. § (1)
értelmében a járási hivatal feladatait az illetékességébe tartozó települések tekintetében
kirendeltségek és települési ügysegédek útján is elláthatja.

A 2013. január 1-jétõl felállt ügysegédi rendszer elsõdleges szempontja, hogy olyan
kistelepülésekre is eljusson az ügyintézõ, ahol eddig nem volt állandó ügyfélfogadás, hiszen
fontos, hogy ne az ügyfél, hanem inkább az ügyirat utazzon. Megjegyezzük, hogy a települési
ügysegéd nem kizárólag ügysegédi feladatokat lát el, és hogy egy ügyintézõ több helyen is ellát
ügysegédi feladatokat.

A megjelenési körzetében lévõ ügysegédi rendszer:Lenti és Vidéke

Az ügysegédek mûködése körzetünkben

Szentgyörgyvölgy Kossuth utca 31. kedd 8,00-10,00 Szép Ilona
Nemesnép Petõfi utca 43. kedd 10,15-12,15 Szép Ilona
Csesztreg Dózsa utca 2. kedd 12,30-16,00 Szép Ilona
Zalabaksa Rákóczi utca 24. kedd 8,00-16,000 Kulcsár Imre Józsefné
Barlahida Iskola u. 2. kedd 8,00-10,00 Takács Lászlóné
Nova Kossuth utca 35. kedd 10,15-14,15 Takács Lászlóné
Mikekarácsonyfa Petõfi utca 54. kedd 14,30-16,30 Takács Lászlóné
Lovászi Kutfej utca 112. kedd 8,00-16,30 Hácskó Blanka
Resznek Béke tér 13. szerda 8,00-10,00 Soós Endréné
Belsõsárd Kossuth utca 18. szerda 10,30-12,30 Soós Endréné
Külsõsárd Petõfi utca 18. szerda 13,00-15,00 Soós Endréné
Csesztreg Dózsa utca 2. szerda 8,00-16,000 Kulcsár Irén
Kerkateskánd Béke utca 59. szerda 8,00-10,00 Hácskó Blanka
Szécsisziget Rákóczi utca 2. szerda 10,15-12,15 Hácskó Blanka
Tormafölde Petõfi utca 81. szerda 12,30-14,30 Hácskó Blanka
Páka Petõfi utca 1. szerda 8,00-16,000 Lukács Zoltánné
Rédics Vasút út 10. csütörtök 8,00-16,00 Soós Endréné
Kerkafalva Jókai utca 8. csütörtök 8,00-10,00 Szép Ilona
Kerkakutas Kossuth utca 22. csütörtök 10,30-12,30 Szép Ilona
Alsószenterzsébet Jókai utca 7. csütörtök 13,00-15,00 Szép Ilona
Kerkabarabás Ságvári utca 35. csütörtök 8,00-9,45 Kulcsár Imre Józsefné
Pórszombat Kossuth utca 3. csütörtök 12,30-14,15 Kulcsár Imre Józsefné
Szilvágy Béke utca 18. csütörtök 14,30-16,15 Kulcsár Imre Józsefné
Csömödér Rákóczi utca 49. csütörtök 8,00-11,30 Takács Lászlóné
Tornyiszentmiklós Kossuth utca 57. péntek 8,30-10,30 Jánosi Zsuzsanna
Dobri Petõfi utca 27. péntek 10,45-13,45 Jánosi Zsuzsanna
Iklódbördõce Fõ utca 2. péntek 11,30-13,30 Lukács Zoltánné
Kálócfa Kossuth utca 27. csütörtök 10,15-12,00 Kulcsár Imre Józsefné

település cím ügyfélfogadási nap idõ ügysegéd neve

A felnõttek mellett a gye-
rekeknek is megrendezték az

(U11-
U9) teremlabdarúgó tornát,
ahol a következõ eredmények
születtek:

U 11: 1. Benedikt (Slo), 2.
Lendva (Slo), 3. Lenti TE, 4.

V. Sporttigris Gyermek

Lenti gyõzelem a gyerektornán
Kék Sünik (Körmend), 5.
Csesztreg. Gólkirály: Saso Pap-
sics (Lendva), legjobb játékos
Rok Klingsbichl (Benedikt),
legjobb kapus Vörös László
(Lenti TE).

U9: 1. Lenti TE, 2. Szent-
gotthárd, 3. Lendva (Slo), 4.

Képen a Lenti TE elsõ helyen végzett korosztályos csapata és
edzõjük, Völgyi Márk.

Nagy megtiszteltetés érte
a

diákját,
. A speciális tantervû

iskolák részére kiírt 12. or-
szágos asztalitenisz bajnoksá-
got veretlenül megnyerõ diák
játékát a jelenlévõ szakembe-
rek is elismerték. Ezért, a
SHOP Sport Kft.-n keresztül,

, – asztaliteni-

lenti Móricz Zsigmond Egy-

séges Gyógypedagógiai Intéz-

mény Horváth Ro-

záliát

Németh Károly

Ajándék a bajnoknak
szért felelõs szakember, 171-
szeres válogatott, örökös ma-
gyar bajnok – egy garnitúra
STIGA ajándékcsomaggal lep-
te meg tanít-
ványát.

Az ajándékot az intéz-
mény igazgatója,

ünnepélyes
keretek között adta át Hor-
váth Rozália válogatott para-
limpiai kerettagnak.

Paksa Tibor

Szabóné

Zakó Krisztina

Bendikt (Slo), 5. Lenti TE II.
Gólkirály: Nikolics Santino
(Lendva), legjobb játékos: Ró-

zsa Dominik (Szentgotthárd),
legjobb kapus: Simon Bálint
(Lenti TE).



112014. február Lenti és Vidéke

Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér

Közéleti havilap

Szerkesztõség:
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.

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

Kiadja: Zalatáj Kiadó
Készült:

Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./Fax: (92) 316-783

Göcsej Nyomda Kft.;

ISSN 1585-3411

Lenti és Vidéke

Horváth László polgármester,
Ferenczi Róbert alpolgármester

Drávecz Gyula

Héra József

Árkovicsné Pezzetta Claudia

Vatali Ferenc

Dr. Fekete Zoltán

Gáspár Lívia

Héra József

Drávecz Gyula

Vatali Ferenc

Gáspár Lívia

Gáspár Lívia

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

2014. március 3-án (hétfõn) 10.00-11.00 óráig,

2014. március 3-án (hétfõn) 15.00-16.00 óráig,

2014. március 5-én (szerdán) 9.00-10.00 óráig,

2014. március 5-én (szerdán) 16.00-17.00 óráig,

2014. március 11-én (kedden) 15.00-16.00 óráig,

2014. március 25-én (kedden) 13.00-14.00 óráig.

2014. március 3-án (hétfõn) 16.15- 17.15 óráig a
mumori kultúrházban,

2014. március 3-án (hétfõn) 17.00-18.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében,

2014. március 5-én (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,

2014. március 25-én (kedden) 15.00-16.00 óráig a
máhomfai kultúrházban,

2014. március 25-én (kedden) 16.30-17.30 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban

fogadják az érintett városrész lakóit.

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozóterem

Települési képviselõk fogadóórái:

Városrészekben tartandó fogadóórák:

Fogadóórák

A 19 ver-
senyzõjével vett részt a Csurgó
Kupa viadalon.

A csapat legeredménye-
sebb sportolója

(1997, A kcs.) lett, aki
50 m gyorson, 200 m vegye-
sen, 50 m mellen elsõ, 50 m
háton második, 50 m pillan-
gón harmadik lett.

(2003, C
kcs.) 200 m vegyesen, 50 m
háton, 50 m mellen 2., 50 m
gyorson 3. helyen végzett.

(1999, A kcs.) 200 m
vegyesen, 50 m háton, 50 m
pillangón a 3. helyet szerezte
meg. (2001, B
kcs.) 200 m vegyesen, 50 m
gyorson, 50 m háton, 50 m
pillangón egyaránt 3. lett.

(2003, C kcs.) 50 m
mellen 1., 50 m háton, 50 pil-
langón, 200 m vegyesen 3. lett.

(2000 B kcs.)
50 m mellen 1., 50 m gyorson,

lenti úszóklub

Kovács László
Györk

Berkes Marcell

Mór
Anna

Horváth Eszter

Holl
Anna

Simon András

50 m háton 3. lett.
(2002, C kcs.) 50 m mellen

a 2., Kaszás Zsóka (2003, C
kcs.) 50 mellen 3. lett.

Simon Zsó-
fia

25 lenti érem

A Vörösmarty Sportlövõ és
Szabadidõs Egyesület 2014.
február 8-án a Vörösmarty is-
kola tornatermében rendezte
Senior Kupa teremlabdarúgó
tornáját. A csapatok 40 év fe-
letti játékosokat nevezhettek,
lehetõség volt egy 35 év feletti
játékos szerepeltetésére is.

A torna végeredménye: 1.
Tip-Top (Lenti), 2. Fregatt TK
(Lenti), 3. VM Sportlövõ (Len-
ti), 4. Páka, 5. Szilvágy.

Különdíjak. Gólkirály:
(VM Sportlövõ) 9 góllal.

Legjobb kapus:
(Fregatt TK). Legjobb játéko-
sok: (Páka), Lel-
kes Sándor (Szilvágy).

Göncz
Gyula

Igazi Károly

Vajmi Csaba

Senior focitorna Lentiben

A gyõztes csapat tagjai, hátsó sor balról: Nagy Zsolt,Mór András, Pesti Csaba, Tóth Tivadar,
elsõ sor balról: Balogh Lajos, Kulcsár Ernõ, Boa Ferenc. Díjazottak és rendezõk, balról: Tóth
Tivadar, Vajmi Csaba, Göncz Gyula, Lelkes Sándor, Igazi Károly, Horváth László polgármester,
elöl Drávecz Gyula képviselõ, Fehér Tibor VM Sportlövõ elnök.

Kovács László Györk a
dobogó legfelsõ fokán.

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
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Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Politikai hirdetés

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

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

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,

fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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Öngyógyító Lenti Kistérség

Uniós szinten a daganatos
eredetû elhalálozások száma
csökkenõ tendenciát mutat,
ezzel szemben hazánkban és a
régióban is ellentétes az irány.

A február 4-i Rák ellenes
világnap a daganatos megbete-
gedések számának csökkenté-
se érdekében nemzetközi össze-
fogásra szólít fel 2000 óta.

Nem lehet eléggé hangsú-
lyozni a szûrések fontosságát,
és azzal is tisztában kell len-
nünk, hogy a nõgyógyászt nem
csak panasz esetén érdemes fel-
keresni. A WHO és a KSH ada-
tai szerint Európában Magyar-
országon a legmagasabb a da-
ganatos megbetegedések száma
és az ebbõl eredõ halálozás.

Magyarországon 2010-ben
77 989 új rosszindulatú dagana-
tos megbetegedés fordult elõ,
és 32 321-en veszítették életüket.

Rák ellenes világnap

A szív- és érrendszeri meg-
betegedések után a daganatos
megbetegedések a második
leggyakrabban elõforduló ha-
lálokok közé tartoznak Magyar-
országon. Az aktív korú nõi
lakosság daganatos eredetû el-
halálozásában az emlõ-, a tüdõ-
és a vastagbéldaganat, férfiak
esetében a tüdõ-, vastagbél-,
prosztatarák számít vezetõ ha-
láloknak. Az onkológiai bete-
gek halálozási arányának jelen-
tõs csökkentéséhez szükséges
a prevenciótól a hospice-ig
tartó teljes ellátási struktúra,
illetve az EU-konform szintû
szakmai ellátás teljes körû ki-
alakítása. Biztosítani kell a
szervezett betegutakat, továb-
bá esélyegyenlõséget kell te-
remteni a régió minden lakosa
számára az ellátáshoz való
hozzáféréshez.

Ön mit tesz azért, hogy ne
legyen rákos?

Évente csaknem nyolcmil-
lióan halnak meg daganatos
betegségben a világon. Az adat
ijesztõ, fõleg úgy, hogy a lista
második helyén Magyarország
áll. Fontos, hogy beszélnünk
kell a rákról, a betegség elke-
rülésének lehetõségeirõl, a ko-
rai felismerés módjairól és a

gyógyítás eredményeirõl. Hie-
delem az, hogy a ráknak nin-
csenek speciális tünetei és
jelei.

A fõbb gyanújelek például
az indokolatlan fogyás, nyelési
nehézségek, duzzanat a mell-
ben, vagy más testrészen, seb,
fekély, ami nem gyógyul, anya-
jegyen, szemölcsön látható vál-
tozások, székeléssel és vize-
léssel kapcsolatos változások,
köhögés, rekedtség láz nélkül,
ami nem múlik, vérzés szokat-
lan helyen és idõben, valamint
váladékfolyás. Ezekre a jelzé-
sekre érdemes odafigyelni,
mert betegségre utalhatnak,
de nem feltétlenül daganatos
megbetegedésre.

Amennyiben a tünetek rö-
vid idõn belül nem múlnak el,
haladéktalanul forduljunk or-
voshoz.

A 25-65 éves nõk vegyenek
részt háromévente nõgyógyá-
szati rákszûrésen, a 45-65 éves
nõk kétévente mammográfiás
mellrákszûrésen. Az 50-70 év
közöttieknek a vastagbélrák
szûrés, az 50 év feletti férfiak-

nak a prosztatarák-szûrés a
javasolt.

Ne feledjék! Mindenkinek
alapvetõ joga a megfelelõ
egészségügyi ellátáshoz való
hozzájutás.

2014. januártól elindultak
az
által koordinált programok.

Ennek jegyében nagy hang-
súlyt fektetünk a daganatok
kiszûrésére, és ezért indítot-

Egészségfejlesztési Iroda

tuk programjainkat a ,,kam-
pány” szûrésekkel.

A kampány szûrések a kö-
vetkezõ vizsgálatokból állnak:

– Szájüregi szûrés
– Vastagbélrák szûrés
– Bõrgyógyászati szûrés
– Szemészeti szûrés
– Nõgyógyászati szûrés
– Tüdõszûrés

Lenti I. számú
háziorvosi körzetében

háziorvos
szervezése által megtörtént. A
szûrés idõpontja 2014. 01. 10.-e
volt, amit
szülész-nõgyógyász szakorvos
végzett el. A szûrésen 30 fõ
vett részt. A továbbküldés a
következõképpen alakult:

– szakrendelõbe 4 fõ lett
küldve

– diagnosztikai felvételre 6
fõnek lesz a közeljövõben
szüksége.

Lenti III. számú
háziorvosi körzetében

háziorvos szervezése

A nõgyógyászati kam-
pány szûrés

A nõgyógyászati kam-
pány szûrés

dr.
Doncsecz Dorina

dr. Vermes Imre

dr. Zsirai
Mariann

2014. januári kampányszûréseken való részvétel.

2014. február havi kampányszûréseken való részvétel.

Összefogásra szólít fel…

(Folytatás a köv. oldalon)
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Öngyógyító Lenti Kistérség
Rák ellenes világnap

Bõrgyógyászati kampány szûrés Csesztreg háziorvosi körze-
tében, dr. Venczel István háziorvos és dr. Kiss Gyula bõrgyó-
gyász szakorvos közremûködésével.

Szájüregi kampány szûrés Gutorfölde háziorvosi körzetében,
dr. Barbalics Marianna háziorvos közremûködésével.

Dr. Doncsecz Dorina háziorvos Lenti I. Számú körzetében nõ-
gyógyászati kampányszûrésre várva.

Bõrgyógyászati kampány szûrés Lenti II. számú háziorvosi
körzetében, dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin háziorvos és
dr. Kiss Gyula bõrgyógyász szakorvos közremûködésével.

által. A szûrés idõpontja 2014.
01. 29. Szakorvos: dr. Vermes
Imre. A szûrésen résztvevõk lét-
száma 30 fõ volt. Továbbküldés:

– szakrendelõbe 4 fõ
– diagnosztikai felvételre 5

fõnek lesz szüksége.
Páka,

háziorvosi rendelõ,
háziorvos közremûkö-

désével zajlott le. A szûrés
idõpontja: 2014. január. 28. A
szûrésen 50 fõ vett részt.

Ebbõl 10 ember került to-
vábbküldésre szakrendelõbe,
ahol fogorvosi vizsgálat, illetve
kezelés ajánlott. Szájüregi da-
ganat nem igazolódott egy sze-
mélynél sem.

Szájüregi szûrés
dr. Bakos

Katalin

Szájüregi szûrés

Bõrgyógyászati kampány
szûrés

Gutor-
földe háziorvosi rendelõ

házior-
vos közremûködésével zajlott
le. A szûrés idõpontja: 2014.
január. 30. A szûrésen 30 fõ
vett részt.

Ebbõl 10 ember került to-
vábbküldésre szakrendelõbe,
ahol fogorvosi vizsgálat, illetve
kezelés ajánlott. Itt sem iga-
zolódott szájüregi daganatra
utaló jel senkinél.

2 körzetben zajlott ja-
nuár hónapban.

Csesztregen
háziorvosi körzetében.

Idõpont: január 29. A szûrésen
részt vett 31 fõ.

dr.
Barbalics Mariann

dr. Venczel
István

(Folytatás az elõzõ oldalról)

Továbbküldés történt terü-
letileg illetékes bõrgyógyászati
szakrendelésre 19 esetben.

Háziorvosi gondozásba vé-
tel céljából 12 esetben

Lovásziban
háziorvosi körzetében.

Idõpont: január 28. A szû-
résen részt vett 34 fõ.

Továbbküldés történt terü-
letileg illetékes bõrgyógyászati
szakrendelésre 18 esetben.

Háziorvosi gondozásba vé-
tel céljából 13 esetben.

Összegzésként elmondha-
tó, hogy a bõrgyógyászati szû-
rések kapcsán nagyon magas a
bõrgyógyászati szakrendelésre
továbbküldések aránya.

2014 február hónapban
szájüregi szûrés dr. Venczel
István (Csesztreg) háziorvosi
körzetében. Február 5.-én ke-

dr. László Péter

rült megrendezésre. A szûré-
sen részt vett 35 fõ.

Továbbküldés történt terü-
letileg illetékes bõrgyógyászati
szakrendelésre 12 esetben.

(Tornyi-
szentmiklós) háziorvosi kör-
zetében.

Idõpont: február 05. A szû-
résen részt vett 30 fõ.

Továbbküldés történt terü-
letileg illetékes bõrgyógyászati
szakrendelésre 10 esetben.

történt a Lenti II szá-
mú háziorvosi körzetben

irányítása alatt, amit dr.
Vermes Imre szakorvos vég-
zett el.

Ugyanebben a körzetben
február 11.-én bõrgyógyászati

Dr. Molnár Klára

dr.
Seresné dr. Pikhoffer Kata-
lin

2014. február 06.-án nõ-
gyógyászati kampányszû-
rés



2014. február Lenti és Vidéke

(Folytatás a köv. oldalon)

Öngyógyító Lenti Kistérség
ÖLK - III.

Rák ellenes világnap

Dr. Zsirai Mariann háziorvos, Lenti III. Számú háziorvosi körze-
tében lebonyolított nõgyógyászati kampányszûrésre várva.

Bõrgyógyászati kampány szûrés Lovászi háziorvosi körzeté-
ben, dr. László Péter háziorvos és dr. Kiss Gyula bõrgyógyász
szakorvos közremûködésével.

Gerinc és tartásjavító torna a dr. Hetés Ferenc Szakorvosi
Rendelõintézetben Bacsa Józsefné gyógytornász irányítása
mellett.

vizsgálat is történt 30 fõ be-
vonásával.

Lovásziban

volt dr. László
Péter szervezésével és dr. Ver-
mes Imre szülész-nõgyógyász
irányításával.

Február hónapban elkez-
dõdtek a

2 háziorvosi körzetben tör-
tént meg irányú vizsgálat.

Február 20.-án Gutorfölde
háziorvosi körzetében dr. Bar-
balics Mariann háziorvos szer-
vezésében zajlott le a kam-
pányszûrés.

Február 25-én pedig Pákán
dr. Bakos Katalin vezetésével

február 20.-án
szintén nõgyógyászati kam-
pányszûrés

vastagbéldaganat
szûrések.

és irányításával történt meg a
kampányszûrés.

A szûrések idõbeni üteme-
zése az elõzõ számban meg-
történt, de természetesen min-
den hónapban jelezni fogjuk
az aktuális havi programok,
szûrések várható idõpontját, és
beszámolunk programjaink
sikerességérõl, illetve kudar-
cainkról is.

2014. január 29. (bõrgyó-
gyászati szûrés)

2014. február 5. (szájüregi
szûrés)

2014. március 19. (vastag-
bélrák szûrés)

Kampány és komplex szû-
rések

Kampány és komplexszû-
rések idõpontjai

Csesztreg

2014. május 7. (1. komplex
férfi)

2014. május 21. (tüdõszûrés)
(szemészeti szûrés)
2014. június 19. (nõgyó-

gyászati szûrés)
2014. november 5. (2. komp-

lex szûrés nõ)

2014. február 13. (nõgyó-
gyászati szûrés)

2014. március 19. (bõrgyó-
gyászati, szájüregi)

2014. április 16. (1. komp-
lex férfi)

2014. április 23. (vastag-
bélrák szûrés)

2014. június 16. (Szemésze-
ti és tüdõszûrés)

2014. október 15. (2. komp-
lex nõ)

2014. január 30. (szájüregi
szûrés)

Csömödér

Gutorfölde

2014. február 20. (vastag-
bélrák szûrés)

2014. március 20. (nõgyó-
gyászati szûrés)

2014. május 9. (1. komplex
férfi)

2014. május 26. (szemésze-
ti szûrés)

2014. június 3. (bõrgyó-
gyászati szûrés)

2014. november 14. (2. komp-
lex szûrés nõ)

2014. január 10. (nõgyó-
gyászati szûrés)

2014. február 19. (bõrgyó-
gyászati szûrés)

2014. március 20. (szemé-
szeti szûrés)

2014. március 28. (1. komp-
lex férfi)

Lenti I-es körzet

2014. április 10. (szájüregi
szûrés)

2014. május 13. (vastagbél
szûrés)

2014. június 19. (tüdõszûrés)
2014. szeptember 26. (2.

komplex nõ)

2014. február 6. (nõgyó-
gyászati szûrés)

2014. február 11. (bõrgyó-
gyászati szûrés)

2014. március 4. (1. komp-
lex szûrés férfi)

2014. március 10. (szemé-
szeti szûrés)

2014. április 1. (szájüregi
szûrés)

2014. május 15. (vastagbél-
rák szûrés)

Lenti II-es körzet
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Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelõintézet
székhely címe: 8960 Lenti, Kossuth út 10.
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Öngyógyító Lenti Kistérség
ÖLK - IV.

(Folytatás az elõzõ oldalról)

Rák ellenes világnap

Keringést javító torna a Kolping Támogató és Foglalkoztató
Központban Györe Hajnalka gyógytornász irányítása mellett.

2014. június 5. (tüdõszûrés)
2014. szeptember 9. (2.

komplex szûrés nõ)

2014. január 29. (nõgyó-
gyászati szûrés)

2014. február 25. (bõrgyó-
gyászati szûrés)

2014. március 26. (szemé-
szeti szûrés)

2014. április 2. (1. komplex
szûrés)

2014. április 30. (szájüregi
szûrés)

2014. május 21. (vastagbél-
rák szûrés)

2014. június 26. (tüdõszû-
rés)

2014. október 1. (2. komp-
lex szûrés)

2014. január 28. (bõrgyó-
gyászati szûrés)

2014. február 20. (nõgyó-
gyászati szûrés)

2014. március 19. (szájüre-
gi szûrés)

2014. március 26. (1. komp-
lex szûrés férfi)

2014. április 23. (vastagbél
rákszûrés)

2014. június 25. (szemésze-
ti és tüdõszûrés)

Lenti III-as körzet

Lovászi

2014. szeptember 24. (2.
komplex szûrés nõ)

Természetesen a szûrések
mellett párhuzamosan elindul-
tak a klubok és egyéb élet-
módváltó programok is, ame-
lyek koordinálása folyamatos.
A részvételi arány mindenhol
100%-os.

Kiemelném a gerinc és tar-
tásjavító tornát, amit gyógytor-
nászok tartanak (

és )
minden hétfõn 16.00 órától.
Olyan tömeget mozgattak
meg, hogy már kinõtték a
tornatermet és bizony helyszû-
kében, a rendelõintézet folyo-
sóján 2 csoportban folyik a
program.

Elindítottunk egy fogyó-
kúra vetélkedõt és egy füst-
mentesen akciót, amirõl már
elõzõ számunkban beszámol-
tunk. Itt a jelentkezõk száma
sajnos nem érte el a várt ered-
ményt, de azért beszámolha-
tunk arról, hogy több cég,
egészségügyi intézmény, szo-
ciális szférában dolgozó szak-
ember állt e nemes cél mellé.
Köszönet a , a

, a

Bacsa Jó-
zsefné Györe Hajnalka

Creaton dr. He-
tés Ferenc Szakorvosi Rende-
lõintézet Lenti és kistérség

területén mûködõ háziorvosi
körzetek és a

valamennyi
dolgozójának.

A dr. Hetés Ferenc Szakor-
vosi Rendelõintézet Egész-
ségfejlesztési Iroda dolgozói
azért fáradoznak, hogy e ne-
mes és minden olyan cél mel-
lett, ami egy kicsit is elõse-
gíti a Lentiben és a kistérség-
ben élõ emberek egészségét
kiálljunk, ha kell harcolja-
nak, de hangsúlyozzuk: ÖNÖK

Kolping Gon-
dozási Központ

nélkül nem fogjuk a csatát
megnyerni!

Köszönjük mindazoknak,
akik példát mutatva mellénk
álltak és bármely programun-
kon vagy általunk szervezett
szûrésen részt vettek.

Kedves olvasó!
Az útirány adott, a prog-

ramok adottak. Utazzanak ve-
lünk egy szebb, egészségesebb
jövõ felé.
Lenti Egészségfejlesztési Iroda

munkatársai

A Lenti Egészségfejlesztési Iroda a dr. Hetés Ferenc Szakor-
vosi Rendelõintézet területén kialakított épületben várja az
érdeklõdõket.


