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www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!
Felnõtt belépõ: 2 000 Ft

Gyermek belépõ : 1 500 Ft
Családi belépõk:

(2 felnõtt + 2 gyerek): 6 200 Ft
(2 felnõtt + 3 gyerek): 6 800 Ft
(2 felnõtt + 4 gyerek): 7 500 Ft

(3-14 éves korig)

Horváth László

Fi-

jelenlegi
polgármester indul az õszi ön-
kormányzati választáson a

Horváth László a polgármesterjelölt Lentiben
Új képviselõjelöltet is indít a Fidesz-KDNP

desz-KDNP

Vigh László

lenti polgármester-
jelöltjeként – jelentette be

országgyûlési kép-

viselõ, a választókerület elnö-
ke, aki úgy látja, hogy Horváth
László eddig végzett munkája
biztos garancia, hogy a város a
jövõben is a fejlõdés útján
halad megválasztása esetén.

Horváth László elmondta:
megtiszteltetés, hogy a Fidesz
helyi és országos szervezetei
õt támogatják. A lenti lakosok
bizalma és a közösen megfo-
galmazott célok ösztönzik arra,
hogy polgármesterként tovább
folytathassa a város szolgálatát.

, a lenti Fi-
desz-csoport elnöke elmondta,
hogy egyhangúlag támogatta a
szervezet Horváth Lászlót és az
önkormányzati képviselõjelöl-
tek indulását.

Dr. Pál Attila

A Fidesz-KDNP színeiben
induló képviselõjelöltek:

,
valamint új jelöltet is indít a
Fidesz-KDNP , 29
éves lenti úszóedzõ szemé-
lyében.

Az új jelölt jelenleg a Sem-
melweis Egyetem úszó-szaked-
zõi szakán végzi tanulmányait.
A Magyar Úszószövetség edzõi
bizottságának és a Magyar
Úszóválogatott „Jövõ bajnokai
program” tagja. Eddigi tevé-
kenysége alatt már korosztá-
lyos országos úszóbajnok is
került ki a kezei közül.

Árko-
vicsné Pezzetta Claudia, Drá-
vecz Gyula, dr. Fekete Zoltán,
Ferenczi Róbert, Gáspár Lívia,
Héra József, Vatali Ferenc

Kiss Tamás

A képen Vigh László országgyûlési képviselõ, Horváth László
polgármester és dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke.
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A
ez évi harmadik kirán-

dulását a horvátországi
szervezte. A kirándulás

a dobronaki
termelõ, borszakértõ, falusi
vendégfogadó szervezésében
és idegenvezetésével történt.
Az ötvenfõs csoport útjáról

elnökkel be-
szélgettünk:

– Az elsõ állomás Csáktor-
nya volt, ahol megtekintettük a
város nevezetességeit, köztük a
Zrínyi-várat. Ezt követõen utunk
Oporovecbe (Drávafüred) ve-
zetett a Zadrovec-család kecs-
kefarmjára. Itt a házigazda be-
mutatta a farmot, a kecske-
állományt, megismerkedhet-
tük a kecskesajt-készítés folya-
matával, amelyet kecsketej és
többféle ízletes sajt kóstolása
követett. Nemcsak sajtokat
kóstolhattunk, ebédre helyben
készített ízletes sült kecskét fo-
gyasztottunk zöldséggel. Dél-

Lenti Kertbarátkör Egye-
sület

Mura-
közbe

Hancsik József

Röszler Attila

Kirándulás Horvátországba

után Varasd következett, ahol
helyi idegenvezetõ közremû-
ködésével megtekintettük a
temetõt, amely – ha lehet ezt
egy temetõrõl mondani – az
európai sírkertek legszebbje,
amely szinte egy valóságos
park. Nagy sétát tettünk a
belvárosban, megtekintettük a
város mûemlékeit, köztük a
nevezetes várat.

– Hogyan telt a kirándulás
további szakasza?

– Késõ délután látogatást
tettünk a szlovéniai Jeruzsá-
lem-, Ormoz-i hegyvonulat
horvátországi részén, Sveti Ur-
ban településen lévõ neves
Cmrecnjak és Stampar borá-
szatoknál, ahol a gazdák be-
mutatták pincészetüket és
kiváló boraikat. Végül a nap
Dobronakon, a Hancsik-csa-
ládnál jó hangulatú borkós-
tolóval és kitûnõ vacsorával
zárult.

dj

Kecskesajt-kóstoló…

A prog-
ramsorozat keretében több
nagysikerû koncertet tartottak
a Kerka-parti városban.

Lenti Nyári Esték

Lenti Nyári Esték
Az elõadások még nem fe-

jezõdtek be, a záróprogram a
tervek szerint szeptember 15.-én
a Zséda-koncert lesz.

Felvételünk Vastagh Csaba koncertjén készült.

Elõzõ lapszámunkban be-
számoltunk a

regionális
történelem versenyérõl, most
pedig történelem-
tanár, a helyi iskolások csa-
patának felkészítõje legutóbbi
országos döntõben való rész-
vételükrõl tájékoztatta la-
punkat:

– Az országos döntõ „Ár-
pád örökében” került megren-
dezésre, melyre az Aranyágacs-
kák Lengyel Nikolett Csilla,
Végh Noémi, Grózner Júlia (õk
hárman 7. osztályosok), Bekõ
Luca (8.o., így láthatók a ké-
pen is) alkotta csapata is be-
jutott. A többéves múlttal
rendelkezõ versenyen mi a
negyedik alkalommal vettünk
részt. Az elõzetes két írásbeli
fordulót követõen 12 csapat
jutott a debreceni döntõbe,
ahol az 5. helyezést értük el.

lovászi Buda Er-
nõ Általános Iskola

Csáki Lajos

Lovászi „törisek” Debrecenben
– Milyen feladatok voltak

a döntõben?

D.J.

– Rövid verses bemutatko-
zás, monda eljátszása és a te-
lepülésünk, térségünk bemu-
tatása hozott tárgyakon keresz-
tül. Ez utóbbihoz mi bort, pá-
linkát, hetési szõttest és a név-
adó Buda Ernõ brigádnaplóját
vittük magunkkal. Ezeken kí-
vül számos írásbeli feladatot
kellett még megoldani, ahol
szintén ügyesen dolgoztak a
lányok, amit mi sem bizonyít
jobban, mint az, hogy a képze-
letbeli dobogóról mindössze 4
ponttal maradt le a csapat.
Ezúton szeretném megköszön-
ni a KLIK lenti tankerülete,
illetve a Lovászi Általános Is-
kola Gyermekeiért Alapítvány
támogatását, melynek segítsé-
gével eljuthattunk a debreceni
döntõbe.

Extra...

– Dodó, a vendég úr direkt molesztál minket, mindenáron
balatoni halat akar zabálni!...

Rajz: Farkas László
Fotó: Sári Zoltán
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Az Európai Gazdasági Térség államainak területére
történõ beutazás joga az alábbi okmányokkal gya-
korolható:

Személyazonosító igazolvány

Útlevél

Ideiglenes személyazonosító igazolvány
Azonnal, 30 napos érvényességi idõvel állítják ki

1. érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy
2. érvényes útlevéllel, vagy
3. érvényes ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal.

• 0-14. életév között illetékmentes a kiállítása, kivéve az
elveszett, megsemmisült, megrongálódott okmány pótlása,
aminek az illetéke 1 500 Ft.

• 14-65. életév között 1 500 Ft a kiállítás, csere, pótlás
illetéke, kivéve az eltulajdonított okmány pótlása, ami ille-
tékmentes.

• Az okmány érvényességi ideje a kiállítástól számított 10 év.
• 65. életév felett illetékmentes a kiállítása, kivéve, ha a

polgár rendelkezik útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetõi
engedéllyel, akkor az illeték 1 500 Ft.

• Az okmány érvényességi ideje a kiállítástól számított 50 év.

• 0-18. életév között 2 500 Ft a kiállítás alapilletéke,
szükséges mindkét szülõ személyes jelenléte, valamint az
anyakönyvi kivonat.

• 18-70. életév között 5 év érvényességi idõre 7 500 Ft, 10
év érvényességi idõre 14 000 Ft a kiállítás alapilletéke,
szükséges érvényes személyazonosításra alkalmas okmány
bemutatása, ennek hiányában a születési (házassági) anya-
könyvi kivonat.

• 70. életév felett 2 500 Ft az alapilleték, és automatikusan
10 év az érvényességi idõ.

• Útlevél kiállítása során lehetõség van gyorsított eljárásra
az alapilleték mellett igazgatási szolgáltatási pótdíj befi-
zetésével.

• 24 órás eljárás pótdíja 39 000 Ft, kizárólag a KEKKH
személyes ügyfélszolgálatán: 1133 Budapest, Visegrádi utca
110-112. intézhetõ.

• 3 napos eljárás pótdíja 29 000 Ft, az ország bármely
okmányirodájában intézhetõ.

• 7 napos eljárás pótdíja 19 000 Ft, az ország bármely
okmányirodájában intézhetõ.

amennyiben a polgár nem rendelkezik érvényes kártya
formátumú vezetõi engedéllyel, vagy útlevéllel, vagy abban az
esetben, ha a magyar állampolgár elsõ személyazonosító
igazolványát kéri.

• Kiállításához szükség van a születési (házassági)
anyakönyvi kivonatra.

• Az ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadásával
egy idõben a személyazonosító igazolvány adat felvételezése
és gyártásba adása is megtörténik, ami 21 nap (plusz a pos-

1.

2.

3.
• ,

tázás ideje) alatt érkezik meg a kiválasztott okmányirodába.
Az eljárás illetéke 1 500 Ft.

Zala megyében 7 okmányiroda, valamint 3 okmányirodai
feladatokat ellátó kormányablak található.

Letenyén, Nagykanizsán, Zalakaroson, Keszthelyen, Pacsán, Za-
lalövõn Zalaszentgróton okmányiroda, Zalaegerszegen, Lentiben, és
Hévízen okmányirodai feladatokat ellátó kormányablak mûködik.

• Az Európai Unió tagállama: Ausztria, Belgium, Bulgária,
Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország,
Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia,

Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxem-
burg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Por-
tugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia,
Szlovénia,

• az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban
részes más állam: Izland, Liechtenstein, Norvégia,

• Svájc, amely ugyan nem tagja az Európai Gazdasági Térség-
nek, de az Európai Közösséggel és a tagállamokkal kötött szerzõ-
dés alapján a személyek szabad mozgása vonatkozásában
azonos jogállású.

Okmányirodák és okmányirodai feladatokat ellátó
kormányablakok elhelyezkedése Zala megyében:

Az alábbi országok tagjai az Európai Gazdasági Tér-
ségnek (EGT):

Horvát-
ország,

Módosultak a határátlépés szabályai

A közvilágítás feltételeinek
javítása céljából az armatúrák
folyamatos javítását és a meg-
rongálódott eszközök cseréjét
végezték júliusban . A
több helyen hiányzó lámpa-
testek pótlását a város egész
területén megoldották, illetve
a városrészekben új eszközö-
ket helyezték ki, ezáltal tovább
fejlesztetve a közvilágítás mi-
nõségét.

Lentiben

Közvilágítás
energiatakarékosan

Horváth László polgármester
arról is tájékoztatta lapunkat,
hogy a karbantartási munkálatok
mellett mintegy négy millió fo-
rint értékben további hetvenöt
darab új ALTRA 36W kompakt
típusú fénycsöves lámpatest
felszerelését is elvégezték. Az
újonnan felszerelt lámpatestek
korszerû, energiatakarékos esz-
közök, a korábbinál jobb megvi-
lágítást biztosítanak a településen. Korszerûbb, energiatakarékosabb lett a közvilágítás Lentiben.
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Dr. Veres András

Szent Mihály

Lentiben
Németh Csaba

,
a szombathelyi egy-
házmegye püspöke
szentelte meg a

katoli-
kus templom új ha-
rangját .

káplán kezdeménye-
zésére kezdõdött a
gyûjtés azután, hogy
tavaly a templom 95
kg-os kisharangja meg-
repedt. A hívek ada-
kozásának köszönhe-
tõen sikerült a plé-
bániának támogatást
szereznie az új ha-
rang elkészítéséhez.

– A hívõ közösség
bõkezûsége nagyban
hozzájárult ahhoz,
hogy elkészüljön a
templom új 115 kg-os
harangja, amihez alap-

Új harang Lentiben

anyagnak a régit is felhasz-
nálták – mondta
plébános. – Az új harangot
Gombos Miklós öntõmes-
ter készítette Õrbottyánban,
a neves harangöntõnek Ma-
gyarországon és a Vatikán-
ban is használják mester-
munkáit.

A lenti harang újdon-
sága, hogy összehangolták

Köbli Tamás
a már meglévõ nagy ha-
ranggal.

– A hívõk életében a ha-
rang hangja a hívó szó szü-
letéskor, temetés és a szertar-
tások alkalmával is – tette hoz-
zá Köbli Tamás –, így fontos
szerepet tölt be életünkben.

Az új harang már a szen-
telés elõtt felkerült a templom-
toronyba.

Dr. Veres András megyéspüspök
szentelte meg az új harangot.

– Még 2012-ben a
területén

található települé-
sen írtuk alá a és francia
együttmûködési megállapodás
elsõ hivatalos iratát – tájékoz-
tatott polgármes-
ter az elõzményekrõl legutób-
bi nemzetközi találkozójuk
kapcsán.

– 2014 júliusának elején
aztán Pákán, házigazdaként is-
mét megerõsítettük barátsá-
gunkat. Most , Cu-
verville polgármestere,

, a partnerkap-
csolat vezetõje és

országgyûlési képviselõ
jelenlétében történt meg ün-

francia-
országi Normandia

Cuverville
pákai

Lukács Tibor

Ernst Hardel
Fran-

soist Le Buan
Cseresnyés

Péter

Francia vendégek Pákán

Megerõsítették a kapcsolatot…

Az USA-ból érkezett negy-
venkét tagú zenekar adott kon-
certet a rendezvénytéren

. A fellépõ
tagjai amerikai hi-

vatásos muzsikusok, akik nya-
ranta a világot járják és több

Len-
tiben Celebration
Orchestra

nepélyes keretek között az
aláírás.

– 1992-ben történt az elsõ
találkozásunk, azóta nagyon
sok kulturális, sport és gaszt-
ronómiai összejövetelt tartot-
tunk közösen. Ahogy említet-
tem, házigazdaként a magyar
családok is kitettek magukért,
magyaros étkek kóstoltatásával
lepték meg francia vendégein-
ket. A kapcsolatok további ápo-
lását pedig újabb meghívásunk
igazolja, 2016-ban látogatunk
majd el francia barátainkhoz –
mondta Lukács Tibor polgár-
mester.

– Mikor találkoztak elõször?

dj

Térzene Amerikából

országban is fellépnek. A kar-
mester , valamint
a zenekar tagja a magyar szár-
mazású zongorista, .

A zenekar a
meghívá-

sára érkezett Lentibe.

Camp Kirkland

Zsolt Alex
Jó Pásztor

Keresztény Közösség

Nyaranta a világot járják, több országban is fellépnek. Eljutot-
tak Lentibe is…

Rajz: Farkas László

Vízkiszorítás

– Amikor Peckásné bejön a vízbe, rögtön beugrik nekem
Arkhimédész törvénye!
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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:

5 % kedvezmény a hirdetés felmutatójának!

ISZTRIA-KVARNER ÖBÖL szépségei
(Új + Félpanzió)

VELENCE és szigetei

GÖRÖG KÖRÚT: üdülés a festõi TOLOI-öbölben

ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK és mûemlékvárosok

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG másképp

PRÁGA-KARLOVYVARY

BAJOR KASTÉLYOK és a tiroli hegyek varázsa

Kulturális körutazás Nyugat-MACEDÓNIÁBAN

TÖRÖK körút, a kultúra és a természet csodája

RÓMA, az örök város: Orvieto-Tivoli-Assisi

(más kedvezménnyel nem vonható össze)

Szept.10-14. 71.900 Ft/fõ

Szept. 12-14. 44.500 Ft/fõ

Szept. 14-22. 111.900 Ft/fõ

Szept. 17-21. 74.500 Ft/fõ

Szept. 26-28. 34.900 Ft/fõ

Okt. 2-5. 52.900 Ft/fõ

Okt. 3-5. 45.900 Ft/fõ

Okt. 15-19. 79.900 Ft/fõ

Okt. 16-25. 187.900 Ft/fõ

Okt. 22-26. 79.900 Ft/fõ

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

Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399
Szombathely: 94-311-134 Lenti: 92-551-061

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

Hazánkban évente 25 ezer
ember hal meg, azaz minden
30. percben hirtelen szívmeg-
állásban kórházon kívül. A be-
tegek 30 %-a nyilvános helyen
lesz rosszul, túlélési esélyeik
ez esetben nem túl kecseg-
tetõek, hiszen újraélesztésükre
az elsõ pár percben van a leg-
nagyobb esély. A beavatkozás
sikerét a gyors felismerés, a
hamar megkezdett újraélesz-
tés, illetve a minél gyorsabban
rendelkezésre álló defibrillá-
tor készülék jelenti. A nyári
hõség pedig csak növeli a
rosszullétek számát és nagyon
igénybe veszi az emberi szer-
vezetet.

Errõl beszélgettünk
, a

Zala Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazga-
tási Szervének szakigazgatási
szerv vezetõjével, és

, a Zala Megyei Kor-
mányhivatal Hatósági Fõosz-
tály osztályvezetõjével.

Hor-
váthné dr. Paizs Terézzel

Ritecz Ba-
lázzsal

– 2013 decemberében de-
fibrillátorokat helyeztek el a
Zala megyei kormányabla-
kokban. Mindez komoly elõre-
lépésnek számít a kormány-
ablakokba betérõ ügyfelek

Defibrillátor a Zala megyei kormányablakokban – minden esetre
egészségügyi biztonságának
fenntartása érdekében, hiszen
a nyári hónapok hosszan-
tartó hõsége során gyakorib-
bak a rosszullétek is…

– Pontosan milyen hatás-
sal van a tartósan magas nyá-
ri hõmérséklet az emberi szer-
vezetre?

Horváthné dr. Paizs Teréz:
– Sajnos, ez valóban így alakul,
hazánkban is egyre gyakoribbá
vált az átlaghõmérsékleti érté-
kek emelkedése, a kimagasló
hõmérsékleti értékek tartó-
sabb fennállása, amit még sú-
lyosbít a magasabb páratarta-
lom, a magas éjszakai hõmér-
séklet.

Horváthné dr. Paizs Teréz:
– A magas nyári hõmérséklet,
a tartós hõség kedvezõtlen ha-
tással van mindenkire. A me-
leghez való alkalmazkodás min-
denkit megterhel. A napszú-
rástól kezdve a hõgutáig kü-
lönbözõ súlyosságú tünetek
jelentkezhetnek. A hõhullá-
mok a legnagyobb veszélyt az
idõsekre, a kisgyermekekre, a
krónikus betegségben szenve-
dõkre és a fizikai munkát vég-
zõkre jelentik. A hõséggel, a
kánikulával kapcsolatos meg-

betegedés és halálozás kocká-
zata a 60 éven felüliek között a
legmagasabb, közülük is a kró-
nikus szív-érrendszeri beteg-
ségekben, a cukorbetegségben
szenvedõket sújtja a leginkább.

Ritecz Balázs: – Az automa-
ta külsõ defibrillátorok mo-
dern, megbízható, számítógép-
vezérelt eszközök, melyek se-
gítségével a segélynyújtó ké-
pes lesz a bajba jutott beteget
biztonságosan újraéleszteni.
Természetesen a defibrillátor
használatához nélkülözhetet-
len bizonyos szintû elsõsegély-
nyújtói és újraélesztési ismeret.

Ritecz Balázs: – Ez így igaz.
Jelenleg Magyarországon a
mentõautók zömében ez a
típus található, így a mentõ
személyzete az elektródokat a
betegrõl való levétele nélkül
tudja csatlakoztatni egy másik
készülékhez, és azonnal foly-
tatni a már megkezdett újra-
élesztést. Ezzel idõt, „életet”
nyerve. És ez által a mi képzett
kormánytisztviselõink is így
tudják alkalmazni, ha szükség
lenne rá.

Ritecz Balázs: – A defib-
rillátor használatával kapcsola-
tos elsõsegélynyújtói és újra-
élesztési képzést a Zala Megyei
Kormányhivatal felkérésére a
Pécsi Tudományegyetem Egész-
ségtudományi Kar Zalaeger-
szegi Képzési Központja biz-
tosította. A képzésekben össze-
sen 40 zalaegerszegi és nagy-
kanizsai kormánytisztviselõt
oktattak a megfelelõ defibril-

– Mennyire megbízhatóak
a kormányablakokban meg-
található defibrillátorok?

– A félautomata defibril-
látor beszerzésével a kor-
mányhivatal, a mentõegy-
ségek azon többségéhez csat-
lakozott, amelyek az életek
megmentéséhez ezt a termék-
családot választották.

Milyen képzésben vettek
részt a kormánytisztviselõk?

látor használatra és újraélesz-
tési módszerekre az elmúlt év
novemberében és decemberé-
ben. Az oktatást Ladányi Ibo-
lya Otília, a zalaegerszegi men-
tõállomás mentõtisztje tartotta.

Ritecz Balázs: – Szerencsé-
re még nem volt rá példa,
eddig nem kellett alkalmazni
õket.

Horváthné dr. Paizs Teréz:
– Fel kell készíteni az elsõse-
gélynyújtásra kijelölt dolgozó-
kat arra is, hogy felismerjék és
kezelni tudják a hõség okozta
túlzott igénybevétel, a hõguta
tüneteit (kifejezetten kipiroso-
dott és forró arc, szapora szív-
verés, fejfájás, hányinger, rosz-
szullét, súlyosabb esetben áju-
lás, eszméletvesztés stb.). Szük-
ség esetén a munkát azonnal
hagyják abba, keressék fel a
pihenõhelyet, igényeljék az
elsõsegélynyújtást vagy orvosi
ellátást. Kánikula idején a leg-
fontosabb, hogy mindenkinek
ügyelnie kell a rendszeres és
fokozott folyadékbevitelre,
mely szükség szerint a szo-
kásos mennyiség többszöröse
is lehet.

– Szükség volt-e már a
defibrillátorok használatára
az elmúlt fél évben?

– A defibrillátor segítségé-
vel tökéletesen fel lehet ké-
szülni a vészhelyzetekre az év
minden szakában, de mi az,
amire feltétlenül oda kell fi-
gyelni a nagy melegben a
munkahelyeken is?

Ritecz Balázs

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Horváthné dr. Paizs Teréz
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H
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Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállításHirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

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

Iskolaszerek
augusztus 16-ig!

10 % engedménnyel

Nemrégiben is csat-
lakozott ahhoz a

által 2010-ben útjára in-
dított mozgalomhoz, melynek
keretében székely-magyar ro-
vásírással kihelyezésre kerül-
nek a település nevét jelzõ táb-
lák. A mozgalom keretében ed-
dig közel 250 településen
mintegy 700 tábla került kihe-
lyezésre nemcsak Magyaror-

Rédics
Rovás Alapít-

vány

Rovásírásos helységnévtábla Rédicsen

szág területén, de
mellett
és

településeken
is. Rédicsen a kez-
deményezést

korábbi
önkormányzati kép-
viselõ és

plébános in-
dította útjára. A kép-
viselõ-testület a ja-
vaslatot megtár-
gyalta és egyhan-
gúlag támogatta.

– Önkormány-
zatunk négy táb-
lát készíttetett, me-
lyeket Lendvai Zol-
tán plébános áldott
meg a pünkösd-
vasárnapi szent-
mise keretében –
egészíti ki a tud-
nivalókat

polgármester.
– Az elsõ tábla ki-
helyezésére és ava-
tására június 22-én
került sor a Sugár
utca végén talál-
ható helységnév-

Erdély fel-
vidéki kárpá-
taljai

Far-
kas Tibor

Lendvai
Zoltán

Tóth La-
jos

táblánál, ahol a rovásos tábla
kihelyezése mellett lecserélés-
re került a két már régóta kint
lévõ és elhasználódott tábla is.

Az avató ünnepségen Tóth
Lajos polgármester köszönetét
fejezte ki a táblák állításának
ötletéért Farkas Tibornak, a ro-
vásírás-kultúra terjesztésében
végzett munkájáért pedig Lend-
vai Zoltán plébánosnak és

Patyi Zoltán lendvai mûvelõ-
désszervezõnek. Hangsúlyozta
továbbá, hogy a táblák kihe-
lyezése mentes mindenféle po-
litikai tartalomtól, csupán azt
hivatott jelezni, hogy a tele-
pülésen elõdeiket tisztelõ em-
berek élnek, akiknek fontos a
nemzeti értékek megbecsülé-
se és a hagyományok ápolása.
A Sugár úti helységnévtáblát
követõen a másik három tábla
a közútkezelõ engedélyének

birtokában kerül kihelyezésre
a három legforgalmasabb be-
vezetõ szakaszra.

– A rovásírásos helységnév-
táblák kihelyezésével települé-
sünk úttörõ szerepet vállalt
térségünkben, hiszen a környé-
ken nincsenek még ilyen táb-
lák, de reméljük, hogy a pél-
dánkat hamarosan több telepü-
lés is követni fogja – zárta gondo-
latait Tóth Lajos polgármester.

dj

A táblát Farkas Tibor, Tóth Lajos, Lendvai Zoltán és Patyi
Zoltán leplezte le.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Társaságban, amikor ki-
derül, hogy konyhatervezés-
sel és gyártással foglalko-
zom, gyakran felteszik a
kérdést: – És fõzöl is?

Legtöbben ilyenkor azt a
választ várják, hogy nem.
Ezért ilyenkor mindig a
családtagjaimra nézek, hogy
õk válaszoljanak. Érzem, tõ-
lem nem lenne hihetõ a vá-
lasz. Rendre válaszolnak is:
– Nem csak fõzni, de sütni
is szokott.

Erre a válaszra senki sem
számít. Megdöbbennek. A
társaság nõtagjai elkezde-
nek furcsán méregetni, a
férfiak tekintetébõl kiér-
zem: na, ez sem normális.
Azért, hogy oldjam a hely-
zetet, elmagyarázom: – nem
olyan nagy dolog, ki kell
mérni az anyagokat, a keve-
rõgép összekeveri, berakom
a sütõbe és kész. Nekem ez
pihenés, mert egészen mást
csinálok.

A férfiak ilyenkor meg-
nyugszanak: na, jó, ha pi-
henés, akkor még belefér,
ezzel még nem ástam alá a
férfitársadalom tekintélyét.

És mit szokott sütni? –
kérdezik a társaság nõtagjai
továbbra is hitetlenkedve –,
mert a sütés azért nem
olyan egyszerû, mint ahogy
elõadtam.

A lányom ilyenkor egy-
bõl közbeszól: Apa sütött
már 1 cm-es tortát! Újabb
döbbenet. A társaság nõtag-
jai gondolkozni kezdenek,
vajon milyen süti lehet ez,
mert ilyenrõl még nem is
hallottak.

A férfiak itt már elve-
szítik a fonalat. Ez már cuk-
rászat – gondolják. Mielõtt,
mint cukrász, a mennybe
mennék, mosolyogva hozzá-
teszem: – Egyszer elfelejtet-
tem a sütõport hozzátenni…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Az 1 cm-es torta

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

Immár több mint 12 éve,
hogy a és a

látássérültek kollektívái
felvették egymással a kapcsola-
tot, és ezt kölcsönös látoga-
tások alkalmaival erõsítették
meg – idézi fel a
lenti egyesület elnöke.

– Ez a kapcsolat aztán to-
vább bõvült, erõsödött a szlo-
vén , valamint a horvát

látássérültek egye-
sületeinek csatlakozásával. A
célkitûzéseket és az együttmû-
ködés fõbb tartalmi követel-
ményeit írásbeli megállapodás-

muraszombati
lenti

Kovács Béla,

ptuji
csáktornyai

ban rögzítettük, mely alapján a
kollektívák tagjai, delegációi
évenként két alkalommal talál-
koznak váltakozó helyszíne-
ken, minden alkalommal más
szervezet a rendezõ.

– Július 5-én a szlovéniai
Ptujban. A konferenciákon, ta-
pasztalatcseréken fõként az ér-
dekképviselet, érdekérvényesí-
tés lehetõségeirõl, eredmé-
nyeirõl, az esélyegyenlõség és
az akadálymentesítés helyze-
térõl, a segédeszköz-ellátás fel-

– Mikor volt legutóbbi ta-
lálkozójuk?

adatairól esett szó. Találko-
zóinkon már hagyománysze-
rûen kerülnek sorra sakk- és
lengõteke versenyek. E terü-
leteken fõ szempontnak a rész-
vételt tartjuk. Általános öröm-
ujjongás, taps kíséri a szemé-
lyek szereplését és természete-
sen az egyes csoportok elért
eredményeit is.

– Természetesen, a leg-
utóbbi küzdelemben sakkcsa-
patunk 3., míg lengõteke ver-
senyzõink az 5. helyezést érték
el. Valójában azonban gyõztes
volt minden résztvevõ sze-
mély és minden vetélkedõ kol-
lektíva.

Kovács Béla tájékoztatója
végén még hangsúlyozta, az
egyesületek vezetõi egyhangú-
lag kijelentették a ptuji prog-
ram alkalmával is, hogy az
ilyen találkozókat nagyon fon-
tosnak tartják, melyeket a jövõ-
ben is erõsíteni és fejleszteni
szeretnének. A sorstárs kollek-
tívák nagy lelkesedéssel készül-
nek a következõ találkozóra,
melyre ez év októberében, a
horvátországi Csáktornyán ke-
rül sor.

– A részvétel mellett, szá-
mon tartják a helyezéseket?

Dányi József

Tartós és erõsödõ együttmûködés!

Nagyon fontosnak tartják az ilyen találkozókat.

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Horváth László
Ferenczi Róbert

Drávecz Gyula

Vatali Ferenc

Gáspár Lívia

Drávecz Gyula

Vatali Ferenc

Gáspár Lívia

Gáspár Lívia

polgármester,
alpolgármester

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

2014. augusztus 4-én (hétfõn) 8.00-9.00 óráig,

2014. augusztus 6-án (szerdán) 16.00-17.00 óráig,

2014. augusztus 12-én (kedden) 13.00-14.00 óráig.

2014. augusztus 4-én (hétfõn) 18.00-19.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében,

2014. augusztus 6-án (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,

2014. augusztus 12-én (kedden) 17.00-18.00 óráig a
máhomfai kultúrházban,

2014. augusztus 12-én (kedden) 19.00-20.00 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban

fogadják az érintett városrész lakóit.

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozóterem

Települési képviselõk fogadóórái:

Városrészekben tartandó fogadóórák:

Fogadóórák

Zalaegerszeg, Nagykanizsa,
Keszthely után is
kihelyezésre került a kerékpá-
rosok balesetmentes közleke-
dését segítõ, figyelemfelkeltõ
tábla. A gyalogos átkelõhe-
lyen – a „KRESZ”-be nem tar-
tozó, – a helyes kerékpáros

Lentiben

Figyelemfelhívó tábla kerékpárosoknak
magatartást szorgalmazó és a
helytelen magatartást tiltó
40 x 40 cm-es tábla, „Hajtva
tilos! - Tolva szabályos!” fel-
irattal és az ezt kifejezõ ábrával
hívja fel a kerékpárosok figyel-
mét a szabályos közlekedési
módra.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

A 2013/2014-es tanévben is
szép sikert ért el a

asztalite-
niszezõje. so-
kadszor írt sporttörténelmet.

A Zala megyei speciális tan-
tervû iskolák megyei verse-
nyein 10 bajnoki címet szer-
zett, az elsõ alkalommal meg-
rendezett regionális döntött
veretlenül nyerte. 5. alkalom-
mal szerepelt országos döntõ-
ben, eredményei: 5., 3., 3., 1., 1.
helyezés.

Paralimpiai válogatott ke-
rettagként az országos para-
sportolók bajnoksága döntõi-

lenti Móricz
Zsigmond Egységes Gyógype-
dagógiai Intézmény

Horváth Rozália

Számvetés…

ben egy ezüst- és két bronz-
érmet szerzett. Évek óta az or-
szágos ranglistán az elsõ há-
rom között tartják számon.
Nem véletlen, hogy a világ leg-
nagyobb asztalitenisz sport-
szergyártója, a Stiga magyaror-
szági képviseletének vezetõje
második alkalommal is Hor-
váth Rozáliát támogatta sport-
felszereléssel.

Rozália sportemberi nagy-
ságát jellemzi, hogy december-
ben egy súlyos betegségébõl
felgyógyulva tudott a csúcsra
érni, országos bajnoki címét
megvédeni. Felkészítõ tanára
Paksa Tibor.

Horváth Rozália és felkészítõ tanára, Paksa Tibor.

Lentiben is kihelyezték…
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A húszéves hagyományokat
követve idén is megtartották

a napi
autószentelést.

A által
szervezett eseményen több
mint százan vettek részt a
Templom téren.

– Lentibõl indult el az
autószentelés két évtizede, a
rendezvényt azóta országosan
több helyen, a Dunántúlon és
az ország keleti területein is
megtartják – tájékoztatta la-
punkat , a Ma-
gyar Autóklub lenti szerveze-
tének vezetõje. – Több mint
száz matricát osztottunk ki,
ami a Magyar Autóklub
ajándéka a közlekedõk szá-
mára. A lenti plébániával jó a
kapcsolatunk, az új plébá-
nos, atya is
felkarolta a rendezvényt és

káplánnal

Lentiben Szent Kristóf

Magyar Autóklub

Balogh Sándor

Köbli Tamás

Németh Csaba

Szent Kristóf napi áldás a közlekedõknek
közremûködnek a lebonyolí-
tásban.

Az autósokat és közleke-
dõket Németh Csaba káplán
szentelte meg.

polgármes-
ter is elvitte a hivatali autót az
eseményre, hogy részesüljön
az egyházi áldásban, ezzel kap-
csolatban elmondta, a szente-
lésnek akkor van jelentõsége,
ha az ember hisz benne. Azt is
megosztotta lapunkkal, hogy az
autóban õriz egy Szent Kris-
tófot ábrázoló érmét, hogy az
utazók védõszentje kísérje útjain.

A vasárnap reggeli szentmi-
sén köszönt el a hívektõl Né-
meth Csaba káplán, aki az
elmúlt években teljesített szol-
gálatot a lenti plébánián. Au-
gusztus elsejétõl Kõszegen
folytatja tovább egyházi mun-
káját a püspöki rendeletnek
megfelelõen.

Horváth László

Tavaly több saját kezelés-
ben lévõ utat és járdát állítta-
tott helyre önkormány-
zata. A felújítási program része
a több mint másfél kilométer
hosszú kerékpárút
megújítása is. A beruházás meg-
haladta a 25 millió forintot.

– A városrészi kerékpáru-
tak közül ezt sokan használják,
és ez a legrégebbi is, így minél
elõbb szerettük volna felújíta-
ni. Márciusban kezdte meg a
munkát a kivitelezõ az Alkotó-
háztól a bárszentmihályfai be-
kötõútig, illetve a mumori te-
metõig. Az alépítmény meg-
erõsítése mellett szélesítették
a pályát és padkát alakítottak
ki. A településen belül elké-
szültek a kapubejárók, vala-
mint a csapadékelvezetõk ki-

Lenti

mumori

Kerékpárút Mumorban

kövezése és a kerékpárút híd-
jainak korlátait is felújították –
mondta pol-
gármester, majd hozzátette: a
felújítási munkák tovább foly-
tatódnak a település több út-
szakaszán is.

A program délelõtt szent-
misével kezdõdött, majd dél-
után útátadóval, hordógurítás-
sal és zenés, szórakoztató mû-
sorral folytatódott. Az ünnep-
ségen városrészi
képviselõ és Horváth László
polgármester köszöntötték a
településen élõket. A mûsor-
ban fellépett , a har-
monikás, a gyerekeket pedig
ugrálóvár és óriáscsúszda is
várta, valamint
öregfiúk mérkõzést is ren-
deztek.

Horváth László

Héra József

Márió

Mumor-Lenti

Átadták a kerékpárutat Mumorban. A képen Horváth László
polgármester, Héra József településrészi képviselõ és Tiszai
Norbert, a kivitelezõ Zalaroad Kft. képviselõje.

A túra-
kerékpáros projekt keretében
szerveztek egynapos bekere-
kezõ programot . A
rendezvény célja a turizmus és
a térség turisztikai kínálatának
népszerûsítése a kerékpáro-
sok, túrázók számára. A bicik-
lisek 26 és 50 km-es szakaszon,
túravezetõvel kerekezhettek, a
rövidebb szakaszon Lentibõl
indulva felé
irányába, a hosszabb útvona-
lon

„Zala Kétkeréken”

Lentiben

Páka Szécsisziget

Kányavár, Lispeszentador-

A turizmust népszerûsítették

ján, Kiscsehi, Szécsisziget

Horváth László

fal-
vak érintésével érkeztek meg
Lentibe.

A sportrendezvényen több
mint ötven kerékpáros vett
részt. A túrák mellett a prog-
ram keretében
polgármester megnyitóját kö-
vetõen a rendezvénytéren kü-
lönleges kerékpárokat tekint-
hettek meg és próbálhattak ki,
valamint egy órás kerékpár
road-show bemutatót is láthat-
tak az érdeklõdõk.

Két túrát is szerveztek a Zala Kétkeréken program keretében.
Több mint ötvenen vettek részt.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Lentibõl indult az autószentelés hagyománya.

Fotó: Sári ZoltánFotó: Sári Zoltán
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Második alkalommal rendez-
te meg a

a .
Az egész napos rendezvényen
szerveztek asszonycipelõ, patkó-
és sodrófahajító, illetve kötélhú-
zó versenyt, emellett gyalogtúra
indult a
mintegy harminc résztvevõvel.

A rendezvényt
polgármester nyitotta meg,

aki az egészséges életmódról és
a napi mozgás jelentõségérõl
beszélt, illetve kiemelte, hogy a
város civil szervezetei és az
önkormányzat saját eszközeivel
is próbál hozzájárulni a la-
kosság egészségéhez különféle
projekteken keresztül.

A továbbiakban freestyler
aerobic, alakformáló torna, jóga

Mocorgók az Egész-
ségért és a Környezetért Egye-
sület Kerka Menti Fit Napot

Lentibõl Dedes-hegyre

Horváth Lász-
ló

Fitten, egészségesen

várta a felnõtteket és a gyere-
keket egyaránt, emellett kipró-
bálhatták az íjászatot és a lo-
vaglást is. A sport mellett egész-
séges ételeket is kóstolhattak,
valamint végeztek szûrési vizs-
gálatokat és vitamin-tanács-
adást is tartottak a közel há-
romszáz résztvevõnek.

A programhoz kapcsolódott
a kis-
pályás labdarúgó emléktorna,
amelyre tizennégy lenti és kör-
nyékbeli csapat jelentkezett. A
tornán elsõ helyezett lett a

, második a
, harmadik a

csapata. A legjobb kapusnak
, a legjobb mezõny-

játékosnak
választották, a gólkirály

lett.

Németh József (Naninga)

Grund FC Konkoly-
Fregatt Cupi Csár-
da
Kiss Bencét

Polareczki Rolandot
Kiss

Krisztián

A sportté és az egészséges életmódé volt a fõszerep. A képen
Veszprémi Bori tart freestyler edzést.

A
pro-

jekt elnöke aki a
programban a szakmai vezetõi
feladatokat látja el, továbbá felel
a beszerzésekért, valamint a
fejlesztési tervek írásáért is.

–
?

– Eredetileg két oldalról je-
lentkezõ igény miatt. Egyrészt
Zalabaksán munkanélküli vagy
ennek fenyegetettségében lévõ
pedagógusok élnek, másrészt
pedig nincs iskolánk, csak az
alsó tagozat mûködik Zalabak-
sán. A gyerekek és szüleik se-
gítségre szorulnak. Sok hátrá-
nyos helyzetû család él a mik-
rotérségben. És biztosan van
egy harmadik is, ami az én
személyes indíttatásom.

– A pályázatban 30 diák se-
gítését vállaltuk, velük szerzõ-
dést is kötöttünk, arra, ki mit
vállal, jogok, kötelezettségek meg-
fogalmazása, elkötelezõdés miatt.
Rajtuk kívül is jöttek gyerekek,
kértek segítséget, senkit nem
küldtünk el. Vannak, akik most
maradtak ki az elsõ osztályból
és van, aki gimnáziumba jár.

– Három pedagógus és egy
mentor foglalkozik a gyerekek-
kel, napi rendszerességgel a

LÉTRA Tanoda a Vidéken
Élõk Esélyeiért Egyesület

Virágh Enikõ,

Milyen célokkal indult a
program

– Hány, milyen életkorú ta-
nuló látogatta, látogatja a fog-
lalkozásokat?

– Kik foglalkoznak a gye-
rekekkel, milyen témákban?

Tanoda program a családokért Zalabaksán

tanévben. Reál szakos pedagó-
gusunk Horváthné Császár Er-
zsébet, a humán Tanai Klára, a
nyelvszakos Takács Márta, a
mentorunk pedig Zvér Kata. A
nyári szünetben az egész napos
tanítás miatt elhalasztott szak-
köröket szerveztük úgy meg,
hogy napközis tábor jellegûen
segítsük a szülõket és szervez-
zünk a gyerekeknek tartalmas
idõtöltést, izgalmas nyarat.

– Bentlakásos drámatábor-
ral kezdtünk júliusban, majd a
kézmûves- és a sporttábor kö-
vetkezett. Ennek keretében tú-
ráztunk, kerékpárral voltunk
Márokföldön a kalandparkban,
majd ugyanígy Lentiben, a
strandon. A sporthetet Gyovai
Marianna vezette. A napokban
digitális alapok tábor várja a
gyerekeket. Arról van szó, hogy
az internet adta lehetõségek
segítik a tanulást, pl. a keresõ-
programok megismerése, ugyan-
akkor veszélyt is jelent, meg
kell tanulni, mit oszthatunk
meg magunkról, hogyan visel-
kedjünk közösségi oldalakon.
Ebbe a programba szerveztünk
még bele a fotózás alapjai fog-
lalkozást. A nyarat egy kéthetes
mesetábor zárja augusztus elsõ
két hetében. Ezen túl lesznek
még kirándulások, és tervezünk
egy „mozimaratont”. Az imént
említett programok mellett fut
a Tanodán belül egy életveze-

– Hogyan épül fel mindez?

tési foglalkozássorozat is. Itt a
szülõk bevonásával konyhaker-
tet mûvelünk. A befektetett idõ
és energia arányában fog része-
sedni minden család. A munka
általában jó hangulatban zajlik,
idõnként persze pörlekedés sza-
kítja ezt meg, de a program-
elem vezetõje, József Lajosné
Molnár Kati nagy szakértelem-
mel kezeli a konfliktusos hely-
zeteket.

– Annak ellenére, hogy a
projekt végére nem ugyanazzal
a 30 gyermekkel fejezzük be a
programot, mint akikkel kezd-
tünk – költözés miatt történt
változás –, én sikeresnek tartom
ezt a programot. A tanévben
szerettek Tanodába jönni a gye-
rekek. A tanévzárók után el-
kértük a bizonyítványokat és
bizony a félévi egyesek helyett
kettesek sorakoztak vagy még

– Mi a tapasztalat, eredmé-
nyesek voltak a gyakorlások,
korrepetálások?

jobb eredménnyel zártak a
gyerekek.

– A toborzás eredménye-
ként 50 gyermek jelentkezési
lapját õrizzük. Közülük a pályá-
zat vállalásainak megfelelõen
kellett kiválasztanunk 30 fõt. Ez
az a projekt, egyébként, ami
miatt a legtöbbet bosszanko-
dom, és a leginkább szeretném,
ha folytatni tudnánk. Ez az a
program, amibe érdemes ener-
giát fektetni, egyszerûen szere-
tem. Szeretem minden problé-
májával együtt. Jó emberekkel,
jó szakemberekkel dolgozunk
együtt, tartalmas, fontos célért.
Én úgy gondolom, nem cél
minden gyermek esetében a
kitûnõ bizonyítvány, az egye-
temi diploma, azt viszont fon-
tosnak tartom, hogy minõségi
szép, jó életet tudjunk élni.

– Hogyan fogadták a szü-
lõk ezt a kezdeményezést, le-
hetõséget?

dj

Nagy szerepet kapott a kerékpár is.
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Lenti és Vidéke

Idén is megrendezték a
hagyományos

labdarúgó emléktornát
, a

városrészben az egykori
futballista,

emlékére. Ez alka-
lommal négy együttes, a

, a lentikápolnai
, a

és a részvé-
telével.

Bagonya Ku-

pa

Lentiben bárszentmihály-

fai

Farkas Lajos, Ba-

gonya

Mumor SE

Lenti TSZ SE Pórszombat

Bárszentmihályfa

A döntõbe a Lenti TSZ SE és
a Pórszombat jutott be, az 1-1-es
végeredmény után büntetõk-
kel a lentikápolnai együttes nyer-
te a tornát. Második lett a Pór-
szombat, harmadik a Bárszent-
mihályfa, negyedik a Mumor.

A vándorkupát és a díjakat
országgyûlési képvi-

selõ, a ZMLSZ elnök-
ségének tagja és
településrészi képviselõ adták át.

Vigh László

Györe László,

Drávecz Gyula

Bagonya Kupa Bárszentmihályfán

A 4 csapatos tornát megnyerõ Lenti TSZ együttese.

Július 25.-én, délután a
(1-4) edzõmérkõzés

elõtt került sor a városi kis-
pályás bajnokság ünnepélyes
eredményhirdetésére a városi
sporttelepen. A hét csapatos
mérkõzéssorozat elsõ helyét a

csapata szerezte
meg a és a

együttesei
elõtt. A gólkirályi címet, 13 ta-
lálattal, , a Far-
mervilág játékosa érdemelte
ki, a legjobb kapusnak járó kü-
löndíjat , a Zala
Volán kapuõre vehette át.

Len-

ti TE - ZTE

Zala Volán

Farmervilág Me-

mory Computer

Boa Ferenc

Horváth Ferenc

Ünnepélyes eredményhirdetés Lentiben

A gyõztes Zala Volán képviseletében Fehér Tibor veszi át a
kupát.

A LTE csapata a ZTE elleni meccs elõtt.

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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Lenti és Vidéke Hirde
ssen

nálu
nk !
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A Balatonon, Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó

4-8 személy részére.
Érdeklõdni a

30/642-0330-as telefonon.

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen

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

HarmonikÁcs Együttes

Érdeklõdni: 06 - 20 - 336 5202
Hagyárosbörönd, Fõ út 37.

kocsishuszonhat@freemail.hu

magyarnóta mûsora

Ha elolvasta, adja tovább!

Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 7-17

szombat 7-12

BÉCS KFT
8960 Lenti Kossuth L.113

Tel / FAX: +36 92 351 469

BÉCS PÉTER

Tel: +36 70 9777 127

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Lenti és Vidéke Hirde
ssen

nálu
nk !

Az árak tartalmazzák a 27 % ÁFÁ-t és a készlet erejéig érvényesek!
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Öngyógyító Lenti Kistérség

(Folytatás a köv. oldalon)

A
egészség-

fejlesztési pályázatának kö-
szönhetõen május és június
hónap bõvelkedett a beteg-
ségek megelõzésére irányuló
programokban.

A testmozgást népszerûsítõ
programok mellett

a dr. Hetés Ferenc Szak-
orvosi Rendelõintézet bõrgyó-
gyász szakorvosa tartott elõ-
adást az Egészségfejlesztési
Irodában,

. Ez az elõadás an-
nál inkább hasznosnak számí-
tott, hiszen a meleg nyár miatt
még inkább oda kell figyel-
nünk a bõrünkre.

dr. Hetés Ferenc Szakor-
vosi Rendelõintézet

dr. Kiss
Gyula,

bõrgyógyászati da-
ganatok megelõzése, rákmeg-
elõzõ állapotok korai felisme-
rése címmel

Bõrgyógyászati elõadások

A cél az lenne, hogy a kis-
térségben leggyakoribb rossz-
indulatú daganatok miatti ha-
lálozás mértéke csökkenjen, a
rizikócsoportba tartozók mi-
nél nagyobb részét elérjük. A
prevenciós tevékenységet erõ-
sítsük szûrésekkel, tanácsadás-
sal, és megtörténjen az érin-
tettek állapotfelmérése. A szû-
rés végzésével a megjelenteket
a megfelelõ szakorvoshoz, il-
letve megelõzést segítõ prog-
ramba tudjuk irányítani.

Az elõadáson dr. Kiss Gyula
kiemelt hangsúlyt fektetett a

Sajnos egyre gyakoribbak
azok a bõrbetegségek, melyek
idõvel rákká alakulhatnak át.

bõrgyógyászati daganatok
megelõzésére, rákmegelõzõ ál-
lapotok korai felismerésére
irányuló ismeretterjesztõ, ta-
nácsadásra. Dr. Kiss Gyula tartalmas és tanulságos elõadást tartott.

Vigyázzunk a napozásnál a kisgyermekekre is!

Ha megelõzõ kezelést alkal-
mazunk, véglegesen kizárhat-
juk az elrákosodás veszélyét,
kezdeti állapotban úgyszólván
nyom nélkül eltávolíthatók.
Harmincöt-negyven éven felül
a bõrön jelentkezõ szemöl-
csöknél, szemölcsszerû bur-
jánzásoknál, kifekélyesedések-
nél vagy nem gyógyuló sebek-
nél erre kell gondolni. Az
utóbbi években a bõrdaga-
natok elõfordulási gyakorisága
sajnos jelentõs mértékben nö-
vekedett.

Felhívta a figyelmet arra,
hogy a daganatos megbetege-
dések a fiatalabb és az idõsebb
korosztályt is veszélyeztethe-
tik. Kiemelendõ közülük a

, a bõr fes-
téktermelõ sejtjeibõl kiinduló,
szeszélyes viselkedésû rosszin-
dulatú daganat, mely gyakran
keletkezik negyven-hatvan éve-
sek bõrén.

Az utóbbi évtizedekben
megfigyelhetõ, hogy a beteg-
ség fiatalabb korban is egyre
gyakrabban jelentkezik. Rész-
ben a már a bõrön lévõ – gyak-
ran valamilyen külsõ irritáció-
nak kitett – anyajegyek átala-
kulásából keletkeznek, rész-
ben újonnan jönnek létre. Ko-
rai felismerés esetén még a
melanoma is jó gyógyulási
eséllyel bír. A gyógyítása jóval
nehezebb, ha a beteg csak elõ-
rehaladott állapotban keresi
föl az orvost. A daganatos sej-

me-
lanoma malignum

tek addigra elszabadulhatnak,
áttéteket képezhetnek a bõrön
és a belsõ szervekben. A festé-
kes bõrdaganat ezért nagy
százalékban halálos.

Ismertette a lehetséges tü-
neteket, hiszen nagyon fontos
a korai felismerés.

A napnak kitett bõrfelüle-
teken jelentkezhet az

, melynek ki-
alakulását gyakran több éven
keresztül fennálló „rák-megelõ-
zõ” állapot vezeti be. Idõben
felismerve a jelenség mûtéti
eltávolítással jól gyógyítható.

Fontosnak tartotta, hogy
fel kell hívni a lakosság figyel-
mét arra, hogy rendszeresen át
kell néznünk a bõrünket! Ezért
is tartja nagyon hasznosnak a
rendelõintézet által mûködte-
tett egészségfejlesztési iroda
segítségével szervezett

és a
bõrgyógyászati szûréseken volt
a

!
A rákot megelõzõ, halvány-

vörös, hámló, nem múló folt
könnyen felfedezhetõ. Azon-
nal orvoshoz kell fordulni a
vérzékeny, színét, nagyságát vál-
toztató anyajeggyel, a napozás-
tól károsodott bõrünkkel. Ha
egy már meglévõ anyajegy
jellege, mérete, alakja változást
– növekedést – mutat, vagy a

elszaru-
sodó laphámrák

kam-
pány szûréseket, hiszen 9 há-
ziorvosi körzetben közel 400
embert vizsgáltak meg

legmagasabb a tovább-
küldések aránya
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(Folytatás az elõzõ oldalról)

Öngyógyító Lenti Kistérség

Kiss Tamás az úszóverseny díjait adja át.

Több sportágban is összemérték tudásukat.

bõrön új, ismeretlen eredetû
jelenség alakul ki, akkor min-
denképpen érdemes azt bõr-
gyógyász szakorvosnak meg-
mutatni. Erre jó alkalmat kínál-
nak az ingyenes és önkéntes
lakossági szûrõnapok is, ahova
ezekkel a problémákkal várják
a lakosokat.

Ma több olyan daganatcso-
portot ismerünk, melyek idõ-
ben hatékonyan szûrhetõk.
Ezek egyike a bõrdaganatok
csoportja.

Ezért is nagyon fontos
megismertetni a lakosságot a
bõrrákok és az azokat megelõ-
zõ állapotok tüneteivel. Bár-
kinél, bármely életkorban elõ-
fordulhatnak. Az idõbeni felis-
meréssel a beteg nagyon sokat
tehet a gyógyulásáért. A festé-
kes anyajegy, pigmentált folt,
stb. rosszindulatúvá válásának
megindulását jelezheti a visz-
ketés, a felszín egyenetlenné
válása, a folt alakjának megvál-
tozása, lóherelevél formájú ter-
jedése, a szurokfekete elszíne-
zõdés, esetleges gyulladás, vér-
zés, kifekélyesedés.

A megjelentek érdeklõ-
dõek voltak. Az elõadás végén
feltehették a résztvevõk kér-
déseiket.

Több hasznos, mindenkit
érintõ tanács hangzott el.

Május 30.-án a Lenti Ren-
delõintézet Egészségfejlesztési
Irodájának szervezésében újabb
nagyszabású rendezvény várta
az érdeklõdõket.

2014. május 30.-án, pénte-
ken reggel 08.00-órától meg-

24 órás Sportmaraton

rendezésre került a dr. Hetés
Ferenc Szakorvosi Rendelõin-
tézet Egészségfejlesztési Irodá-
jának 24 órás
rendezvénye.

Nem titkolt vágyunk volt,
hogy a Lentiben és a kistér-
ségben élõ embereknek felhív-
juk a figyelmét a mozgás fon-
tosságára, az egészséges élet-
forma egyik nagyon fontos
elemére.

A 24 órás sportmaraton a
61 betervezett programunk ré-
sze volt és akkor még nem tud-
tuk, hogy az Országos Egész-
ségfejlesztési Intézet országos
programjához is csatlakozha-
tunk. Az Országos Egészségfej-
lesztési Intézet TÁMOP-6.1.3/B
projektjének Egészségkommu-
nikációs Központja (EKK) a
mozgás népszerûsítésére nagy-
szabású rendezvénnyel ké-
szült. Az esemény a

nevet viseli és 2014.
június 28-án este 22-tõl hajnali
4 óráig került megrendezésre.
Ehhez a rendezvényhez, ami-
nek a helyszíne Budapest,
ugyan nem tudtunk csatlakoz-
ni, de járási és egészségfejlesz-
tési szinten irodánk zászlóvi-
võként elindította ezt a prog-
ramot.

2014. 05. 30.-án 08 órakor a

programjához
csatlakozva közel 1 400 gyer-
mek,

és a

tanulói vettek részt
a nagyszabású sport és kultu-
rális programon

igazgatónõ és
polgármester nyitotta

Sportmaraton

Mozgás
Éjszakája

Klebersberg Intézményfenn-
tartó Szervezet

Páka, Rédics, Lovászi,
Csesztreg Lenti általános is-
kolái Móricz Zsigmond
Általános Iskola, Speciális
Szakiskola

Farkas Kata-
lin Horváth
László

meg a rendezvénysorozatot.
Zenés bemelegítéssel vette
kezdetét a Sportmaraton. Ren-
geteg program várta az érdek-
lõdõket, így mindenki megta-
lálhatta magának a testhezálló
tevékenységet. A programok
nagy része a

zaj-
lott le, de a Móricz Zsigmond
Általános Iskolában is voltak
lehetõségek szép számmal. A
rengeteg program közül né-
hány: célbadobás, kerékpáros
ügyességi verseny, röplabda,
foci, kézilabda, cselgáncs be-
mutató, sportíjászat bemutató,
lovaglás, mentõ, tûzoltó autók
bemutatása, elsõsegélynyújtási
bemutató, kreatív foglalkozá-
sok (agyagozás, kosárfonás,
csillámtetoválás, karaoke).

Folytatásként már a Lenti
Egészségfejlesztési Iroda és a

Vörösmarty Mi-
hály Általános Iskolában

két rendezvényszervezõ,
és ve-

zénylésével zajlottak a prog-
ramok.

Kiss Tamás úszásoktató és
rendezvényünk szervezõje, aki
már évek óta koordinálja a kis
tehetséges úszókat, vezényelte
le a az
úszó versenyeket, váltó verse-
nyeket. 3 csapat vetélkedett
egymással, ahol nagy küzde-
lem árán a csapata
lett az elsõ helyezett, így átve-
hették a serleget, az oklevelet
és az OTP által felajánlott aján-
dékcsomagokat.

Természetesen senki nem
ment el üres kézzel, mert min-
den résztvevõ kapott EFI emb-
lémával és kabalafigurával el-
látott pólót.

Az
tornatermében a követ-

kezõ sportversenyekre, mérkõ-
zésekre került sor:

Itt szintén három csapat
nevezett a délutáni meccsekre.

és
vívtak sport-

szerû mérkõzéseket egymás el-
len. Annak ellenére, hogy a
„Falábúak” nem voltak falá-
búak és a „Gólvágók” is rende-
sen vágták a gólokat, mégis a
„Hálószaggatók” csapata vehet-
te át a jól megérdemelt elsõ
helyezettnek járó serleget és
oklevelet Drávecz Gyulától, aki
a program másik szervezõje
volt. A pólókat itt is minden
játékos megkapta.

A teremfoci végeztével el-
kezdõdtek a kézilabda mérkõ-
zések. A játékokat ismét Kiss

Drá-
vecz Gyula Kiss Tamás

Lenti Gyógyfürdõben

„Gépsonka”

Arany János Általános
Iskola

Teremfoci:

„Falábúak”, „Gólvágók”
„Hálószaggatók”

Kézilabda:

Kiss Tamás, a 24 órás sport-
maraton egyik szervezõje.
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(Folytatás a köv. oldalon)Salátabár várta a rendezvényen megjelenteket.

Nyilas Istvánné elõadás közben.

Tamás vezette és irányította. 5
csapat mérkõzött meg az elsõ
helyezésért.

A kosárlabda már a késõ
esti órákban vette kezdetét,
amire 2 csapat nevezett, a

és a
A gyõztesnek járó serleget a
Lenti KK csapata vehette át.

Aztán ismét a focié lett a
fõszerep, hiszen figyelembe
kellett vennünk azon sportolni
vágyó fiatalok és kevésbé
fiatalok kérését is, akik egyéb
elfoglaltságuk miatt délután
nem tudtak megjelenni a prog-
ramjainkon, így a teremfoci-
ban 2 elsõ helyezettet hirdet-
tünk ki. A csapatok:

és a
Az éjszakába nyúló

meccs gyõztesét is sikerült
kihirdetni.

Váltó futóverseny: a
pályán váltó futóverseny

zajlott, 5 csapat mérte össze a
kitartását és akaraterejét a
kivilágított focipályán. Az elsõ
kört fáklyával futotta le min-
denki (tûzoltókat nem kellett
hívni) bemelegítésképpen, az-
tán elkezdõdött a harc. Az a
csapat lett a gyõztes, amelyik a
legtöbb kört futotta az elõre
meghatározott idõ alatt. Az
eredményhirdetés után ismét
sötétségbe borult a TE-pálya,
de a versenyek tovább folyta-
tódtak majdnem végkime-
rülésig.

A
közben folyt a röp-

labda 2 csapat részvételével.
Mindkét csapat nagyon sport-
szerûen játszott itt is, az elsõ
helyezett serleget vehetett át a
szervezõktõl.

A
pedig kifulladásig

asztalitenisz versenyt szervez-

Kosárlabda:

„Dream Team” „Lenti KK”.

„Kaffka
FC”, „Szépfiúk Bt.” „Buldó-
zerek”.

Lenti
TE

Röplabda:
Gönczi Ferenc Gimná-

ziumban

Lámfalussy Sándor Szak-
iskolában

tünk. Intézmények (Kolping
Gondozási Központ, dr. Hetés
Ferenc Szakorvosi Rendelõin-
tézet) csapatok (Pápuák),
egyéni versenyzõk, és végül,
de nem utolsó sorban

polgármester is meg-
tisztelte rendezvényünket az-
zal, hogy mint játékos vett
részt a programunkon, ezzel is
példát mutatva és erõsítve
mindenkiben azt, hogy:

(Ernest
Hemingway)

Összegezve elmondható,
hogy 24 óra alatt 6 helyszínen
673 fõt mozgattunk meg egy
tucat sportágban. A rendez-
vények nagyon jó hangulatban
zajlottak, a versenyzõk sport-
szerûen játszottak.

A 24 órás sportmaraton
programsorozat végén kérdez-
tük Kiss Tamást, az egyik
szervezõt:

Horváth
László

„A
sport arra tanít, hogy becsü-
letesen gyõzzünk, vagy emelt
fõvel veszítsünk. A sport tehát
mindenre megtanít.”

– Hogyan értékeli a 24
órás sportmaraton rendez-
vényt?

– Nagyon örülök, hogy részt
vehettem a programsorozat
szervezésében. Kitûnõ kezde-
ményezésnek tartom a 24 órás
sportmaratont. A különbözõ
sporteseményeken résztvevõ
több száz jelentkezõ és a dél-
elõtti program több mint ezer

gyermekének együttes meg-
mozgatása is nagy dolog, de a
legnagyobb jelentõsége a sport-
maratonnak úgy gondolom a
figyelem felhívása. Fel kell
hívni a figyelmet a rendszeres
testmozgás fontosságára, az
egészséges életmódra. A rend-
szerességre hívnám fel a figyel-
met, próbáljunk rendszeresen
idõt szakítani valamilyen test-
mozgásra, és az egészséges
táplálkozás is ugyanilyen
fontos.

– Az úszás, kerékpározás,
gyaloglás mindenki által végez-
hetõ sporttevékenység, bárme-
lyiket ajánlhatom, de csak
rendszeresen, ekkor van értel-
me. Úgy tudom, hogy a Ren-

– Milyen egészségfejlesztõ
programokra gondol?

delõintézet Egészségfejlesztési
Irodája is szervez programo-
kat, melyek közt jóga tanfo-
lyam, gyógytorna, kerékpártú-
ra és gyalogló túra is szerepel.
Ezúton szeretném megköszön-
ni mindenkinek, hogy bármi-
lyen formában is részesévé vált
programunknak. Külön köszö-
net Lenti általános iskoláinak,
amelyek a helyszíneket bizto-
sították, a TE-pálya kivilágítá-
sért a városnak, a rendezvény-
szervezõknek a sportszerû és
gördülékeny lebonyolításért.

Egészségjáratunk újabb ál-
lomása volt, ahol

egész-
ségnapjához csatlakozva, szû-
résekre nyílt lehetõség a lenti
védõnõk közremûködésével,
mozgásprogram

vezetésével és
által elkészített Sa-

látabár várta a megjelenteket.
A jól sikerült rendezvényen kö-
zel 40 fõ jelent meg. A dok-
tornõ a gyerekeknek rajzpályá-
zatot hirdetett meg: „ki mit

Gutorfölde
dr. Barbalics Marianna

Györe Haj-
nalka Lengyel
Mariann

gondol az egészségrõl?” témá-
ban várta a kreatív ötleteket.
Ezekbõl a rajzokból egy kiál-
lítás nyilt és megtörtént a
legjobb rajzok díjazása.

2014. június 20.-án 14.00
órától a lenti roma közösségi
házban egészségnapot tartot-
tak, a
roma önkormányzat vezetõje
szervezésének köszönhetõen.
Bevont segítõként az egészség-
fejlesztési iroda munkatársai is
részt vettek a programban.

A cél az volt, hogy a hát-
rányos szociális szinten élõk
és a roma közösség egész-
ségtudatát kialakítsák-javítsák,

Romanap Lentiben

Nyilas István Tiborné,

Dr. Barbalics Marianna, Gutorfölde háziorvosa szervezett
egészségnapot és egészségjáratot.
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(Folytatás az elõzõ oldalról)

Öngyógyító Lenti Kistérség
egészséges életmódról való
felvilágosítást tartsanak, a he-
lyi közösség jobban megis-
merje az életüket, kultúrájukat
és megmutatkozzanak a város
közössége elõtt.

A program keretén belül
„Boszorkánykonyha” címszó
alatt hangzott el elõadás,
amelyben általánosságban és
konkrét példákkal illusztrálva
a résztvevõk ismereteket sze-
rezhettek a gyógynövényekrõl,
jótékony hatásaikról, megtud-
hatták, hogy mit mivel gyó-
gyítsanak, majd az ezekbõl
készített teákat meg is kóstol-
hatták a „vitaminbombákkal”
együtt.

Napjainkban a modern or-
vostudomány és a hagyomá-
nyos természetgyógyászat va-
lóban kiegészíti egymást. Déd-
anyáink számára a gyógynövé-
nyek használata, alkalmazása
mindennapi esemény volt. A
fiatalabb nemzedéknek újra
meg kellene tanulnia, miként
használja fel a természet gyó-
gyító erõit, hogyan alkalmazza
azokat a célnak megfelelõen.
Az elõadó elmondása és ta-
pasztalata szerint egyszerûbb
a gyógyszerekhez nyúlni, mint
a természet erõit kihasználni.

Az egészségnap arra hívta
fel a figyelmet, hogy van más
lehetõség is, mint a sokszor
mellékhatásoktól nyüzsgõ ké-
miai anyagok használata. A nö-
vényekbõl készített teáknak el-
lenben semmiféle mellékhatá-
suk nincs.

A zöldségekben, gyümöl-
csökben vitaminok, ásványi
anyagok, enzimek, klorofil ta-
lálható, amire az emberi egész-
séges testnek nagy szüksége
van. Ha ezek hiányoznak, ak-
kor elõbb-utóbb megbeteg-
szünk, mondta el Nyilasné,
Ibolya. Ha tehetjük, a kertész-
kedés legyen mindenki szá-
mára fontos és felelõsségteljes
feladat. Azok, akik megtehetik,
ne hagyják parlagon a földe-

ket. Ültessenek bele zöldséget,
sokkal ízletesebb és egészsé-
gesebb, mint az üzletekben
megvásárolt termékek. Azon
kívül a kertészkedés nyug-
tatja a szervezetünket, nem
utolsó szempont pedig az,
hogy nagyon sokat spórolha-
tunk vele.

A hallgatóság az elõadás
alatt és után is kérdéseket tett
fel, melyekre Nyilas Istvánné
és , az Egész-
ségfejlesztési Iroda szakmai ve-
zetõje készségesen válaszoltak.

Egészségügyi állapotfelmé-
rés, vércukormérés, vérnyo-
másmérés is történt az EFI
munkatársak által.

kezdõdnek el
és végén fejezõd-
nek be a nõi komplex szûrések
a rizikó csoportba tartozó nõi
lakosság részére, amely vizsgá-
lat szív-érrendszeri betegsé-
gek, vastagbélrák és nõgyógyá-
szati daganatok szûrésébõl áll.
Az idõpontok körzetenként a
következõképpen alakulnak:

:
november 06. 15.00 óra

:
október 16. 15. 00 óra

:
november 13. 15. 00 óra

szeptember 25. 15. 00 óra

szeptember 11. 15. 00 óra

október 02. 15. 00 óra

november 27. 15. 00 óra

október 30. 15. 00 óra
Programjaink július, au-

gusztus és szeptember hóna-
pokban a következõképpen
alakulnak:

dr. Fekete Zoltán

A kampány és komplex
szûrések július és augusztus
hónapban szünetelnek!
Szeptemberben

november

Csesztreg

Csömödér

Gutorfölde

Lenti I. számú körzet:

Lenti II. számú körzet:

Lenti III. számú körzet:

Lovászi:

Páka:

Szív-, érrendszeri beteg-
klubok idõpontjai:

A szûrések menetrendje Cukorbeteg, szív és érrend-
szeri betegklub:
szeptember 03.,

Cukorbeteg, szív és érrend-
szeri betegklub:
szeptember 08.,

Cukorbeteg, szív és érrend-
szeri betegklub:
szeptember 18.,

Cukorbeteg, szív és érrend-
szeri betegklub:
szeptember 08.,

Cukorbeteg, szív és érrend-
szeri betegklub:
szeptember 08.,

Diabetes betegklub,

szeptember 10.
Diabetes betegklub,

szeptember 25.
Diabetes betegklub,

szeptember 10.
(A lenti betegklubok prog-

ramjai az Egészségfejlesztési
Irodában a rendelõintézet ud-
vari épületében kerülnek le-
bonyolításra.)

Ismeretterjesztõ fórum és
elõadás alkoholproblémával
küzdõk számára:
szeptember 18., 25.

Csesztreg

Lovászi

Páka

Tornyiszent-
miklós

Gutorfölde
Lenti

I. számú háziorvosi körzet:
dr. Doncsecz Dorina,

Lenti
II. számú háziorvosi körzet:
dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin

Lenti
III. számú háziorvosi körzet:
dr. Zsirai Mariann,

Egészségjárat: augusztus 01.,
augusztus

17.,
Szakszerû étrendi tanács-

adás, diabetes étrendi tanács-
adás : július 25., au-
gusztus 08., 28., szeptember
04., 05., 11.

Szakszerû étrendi tanács-
adás, egészséges étkezés

: július 04., 11., augusztus
22., 29., szeptember 10., 13.,
20., 26.

Szakszerû étrendi tanács-
adás - Fõzõklub szeptember
17., 24.

Szépkorúak klubja: szep-
tember 01., szeptember 08.

Gyalogló természetjáró klub
és kerékpáros túraklub is szep-
temberben indul újra, mind-
kettõ elõre egyeztetett idõ-
pontban.

Terápiás lovaglás: szeptem-
ber 04., 11., 18., 25.

Vitalitas klub Zalabaksa:
szeptember 19.

A szervezõk az idõpontok
változtatásának jogával élhet-
nek, így foglalkozások elõtt ke-
ressék a csoportvezetõket.

Információ a programok-
ról a Lenti Egészségfejlesztési
Iroda telefonszámán:
06/92/351-485 és honlapján:
www.lentirendelo.hu/efi talál-
ható.

Lenti rendezvénytér
Resznek, Parasztolimpia

Lentiben

Lenti-
ben

A gyógynövények és az ezekbõl készült teák.


