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FEDETT ÉLMÉNYFÜRDÕ LENTIBEN!

Az új élményfürdõben 4 új medence

benne különféle élményelemekkel,

óriáscsúszdával, családi csúszdával,

jacuzzival, nyakzuhanyokkal,

számos álló- és ülõmasszázshellyel,

masszázságyakkal, kisgyermekes medencével

kínál tartalmas felüdülést.

Fürdõbelépõ:
Élményfürdõ kiegészítõ jegy:

Élményfürdõ gyermekeknek
:(9,99 éves korig, szülõi felügyelettel)

2 790 Ft
800 Ft

INGYENES

FEDETT ÉLMÉNYFÜRDÕ LENTIBEN!

Január 17-én a
szálloda konfe-

renciatermében sajtótájékozta-
tó keretében került aláírásra az
a megállapodási szerzõdés,
amivel hivatalosan is

hosszú-
távfutó, többszörös ultramara-
ton és Spartathlon gyõztes lett
a térségi turisztikai desztiná-
ció új arca.

A sajtótájékoztatón
, a .

ügyvezetõ igazgatója köszön-
tötte a megjelenteket és el-
mondta: Lubics Szilvia vendég-
ként is járt a hotelben, illetve a
gyógyfürdõben, és régóta sze-
rettek volna egy olyan hiteles

Thermal Ho-
tel Balance****

Lubics
Szilvia, nagykanizsai

Kutfej
Attila Lenti Gyógyfürdõ Kft

Jól választott Lenti
személyt találni a térségi tu-
rizmus legnagyobb komplexu-
mának képviseletére, aki em-
berileg, szakmailag és sporttel-
jesítménye tekintetében is ki-
emelkedõ eredményeket tud-
hat magáénak.

– Korábban már családom-
mal együtt jártam a szállodá-
ban és mély benyomást tettek
az itt látottak. Egyrészt a kör-
nyék, ami nagyon tetszett, hi-
szen aktív sportolóként na-
gyon jó dolog volt nekem,
hogy a szállodából kilépve egy-
bõl egy kerékpárútra léphet-
tem ki, ahonnan bebarangol-
hattam a környéket. Ez nyilván

Lubics Szilvia dr. Pál Attila (balról) és Kutfej Attila társaságában.
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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

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

A Magyar kultúra napját
1989 óta ünnepeljük január
22-én, annak emlékére, hogy –
a kézirat tanúsága szerint –

1823-ban ezen
a napon tisztázta le Csekén a

kéziratát. Az évfor-
dulóval kapcsolatos megemlé-
kezések alkalmat adnak arra,
hogy nagyobb figyelmet szen-
teljünk évezredes hagyomá-
nyainknak, gyökereinknek,
nemzeti tudatunk erõsítésé-
nek, felmutassuk és továbbad-
juk a múltunkat idézõ tárgyi és
szellemi értékeinket.

a mûvelõdési köz-
pont színháztermében január
20-án került sor a kultúra napi
rendezvényre, melyen

a Kul-
turális és Ügyrendi Bizottság
elnöke köszöntötte a megje-
lenteket és mondott ünnepi
beszédet.

Kölcsey Ferenc

Himnusz

Lentiben

Árko-
vicsné Pezzetta Claudia,

A Magyar kultúra napján

– A kultúrához való hoz-
záférés lehetõségei sem a vi-
lágban, sem hazánkban nem
azonosak. Valljuk meg, távo-
lodva a fõvárostól egyre nehe-
zebb és nagyobb erõfeszítések
által sikerülhet a sokszínû
kulturális életet megteremteni
a falvakban, városokban. Itt,
Lentiben azonban megvannak
ennek feltételei. Az önkor-
mányzat az elmúlt években pá-
lyázati forrásokból felújította a
kulturális intézményeket, me-
lyek megújult külsõvel és kibõ-
vült tartalommal várják a kul-
túra kedvelõit. A színházra-
jongók bérletet vásárolhatnak,
s évadonként 5-5 elõadást te-
kinthetnek meg. A mûvelõdési
házban a mozi szerelmesei
havi rendszerességgel nézhe-
tik meg a hazánkban forga-
lomba került legújabb filme-
ket, a helyi gimnáziumban mû-

ködõ amatõr filmesek pedig
2014-ben és 2016-ban egy-egy
játékfilmet készítettek és mu-
tattak be Zárt osztály és Ör-
dögi kör címmel. Lentiben a
közmûvelõdési intézmények
által szervezett kiállítások,
könyvbemutatók, szavalóver-
senyek, rendhagyó órák, kü-
lönbözõ témájú elõadások gye-
rekeknek és felnõtteknek lehe-
tõséget adnak az ismeretszer-
zésre és a kikapcsolódásra. A
Zenés Nyári Esték sorozatban
az ország neves elõadói szó-
rakoztatják a városlakókat és az
idelátogatókat. Említésre mél-
tó továbbá a Helyi Értéktár Bi-

zottság értékõrzõ és gondozó
tevékenysége, valamint a civil
szervezetek programjai, me-
lyek szintén hozzájárulnak
ahhoz, hogy aki tartalmas el-
foglaltságra vágyik, az hely-
ben is találjon ilyet a kultu-
rális palettáról – mondta Árko-
vicsné Pezzetta Claudia be-
szédében.

A köszöntõk után
színmûvész és
elõadómûvész „Az igazat

mondd, ne csak a valódit!”
címû zenés-verses összeállítá-
sát tekinthették meg az est
vendégei.

Lang Ru-
dolf Dávid Ro-
land

K.R.
Árkovicsné Pezetta Claudia mondott ünnepi beszédet.

nem csak rám vonatkozik, ha-
nem minden ide látogatóra,
akik szeretik a szabadtéri spor-
tokat és akár kerékpárral vagy
éppen futva gyönyörû tájakkal
ismerkedhetnek meg. Az edzés
utáni regenerációra is minden
adott, hiszen a termálvíz, a
gyógyvíz és az új élményfürdõ
masszázs medencéi minden
lehetõséget megadnak arra,
hogy a regeneráció tökéletes
legyen egy-egy edzés után. A
szálloda konyhája, mint az
egészséges életmód kedvelõi,
mint a különleges ízeket kere-
sõ vendégek számára is min-
den igényt kielégítõ kínálattal
rendelkezik. Ami engem leg-
inkább megfogott a szállo-
dában és a fürdõben az a
családias hangulat, ami az ide
betérõ vendégeket fogadja.
Három gyermekem van, így
tudom, hogy a szálloda és a
fürdõ is kiváló lehetõségeket
nyújt a családi programokhoz,
az újonnan kialakított él-
ményfürdõ egy igazi gyer-
mekparadicsom a kicsik szá-
mára. Boldog vagyok, hogy
én képviselhetem a lenti
szállodát, mert úgy gondo-
lom, hogy a céljaink közösek,
mint az egészséges életmód
népszerûsítése, mint a csa-
ládi programok terén – mond-
ta a sajtótájékoztatón Lubics
Szilvia.

A tájékoztatón részt vett
a

elnöke, aki elmondta,
kiváló ötletnek tartja, hogy egy
kiemelkedõ eredményeket ma-
gáénak tudható sportolót kér-

dr.
Pál Attila, Zala Megyei Köz-
gyûlés

tek fel a lenti szálloda kép-
viseletére.

– Zala megye már koráb-
ban észrevette azt a tehetséget,
ami a sportolónõben rejlik és
próbáltuk szerényen elismerni
az õ eredményeit azzal, hogy
Zala Megye Díszpolgárává vá-
lasztottuk, ami nagy megtisz-
teltetés számunkra. A másik
dolog pedig egy országos elis-
merés, amit Lubics Szilvia tud-
hat magáénak, ugyanis 2016-
ban megkapta a Magyar Be-
csület Rend kitüntetést. Ha ki-
csit a távolabbi jövõbe tekin-
tünk, akkor azt kell monda-
nunk, hogy ennek a térségnek
már nagyon hiányzott egy
minõségi szálláshely és ezzel a
beruházással sikerült a határ-
menti régiót is bekapcsolni a
hazai gyógyturizmusba. Újabb
vendégek fognak a megyébe
érkezni és amíg azt látjuk,
hogy a belföldi vendégek
többsége jellemzi a hazai kö-
zép régió látogatószámát, ad-
dig itt a határ mentén inkább a
külföldi turisták vannak több-
ségben. Az elmúlt fél év is azt
mutatta, hogy elég széles ven-
dégkörre kell felkészülni, hi-
szen Lenti kedvelt turisztikai
célponttá vált a cseh, német,
osztrák és szlovén vendégek
számára is – mondta dr. Pál
Attila a tájékoztatón.

A megyegyûlés elnöke hoz-
zátette: Zala megye kezd fel-
zárkózni a körülöttünk lévõ
megyékhez, mivel Lentivel
együtt már négy olyan tele-
pülése van, amely megkapta a
gyógyhely minõsítést.

Kósa Róbert

Jól választott Lenti
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A
2017. január 26-i ülésén

egye-
sületi elnöktõl kapott tájékoz-
tatást a több mint 25 éve mû-
ködõ

mûködésérõl, melynek alap-
vetõ célja a vidéken élõ lakos-
ság életfeltételeinek javítása har-
móniában a vidéki környezet
és a táj adottságaival, megõriz-

Zala Megyei Közgyûlés
Guit-

prechtné Molnár Erzsébet

Zalai Falvakért Egye-
sület

Elfogadták a költségvetést
Ülést tartott a Zala Megyei Közgyûlés

ve annak nem pótolható adott-
ságait. Tevékenységük fókuszá-
ban az aprófalvas településhá-
lózatból adódó sajátosságok
kezelése, a foglalkoztatás, szo-
ciális ellátás, helyi gazdaságfej-
lesztés, valamint a közösségfej-
lesztés és a hálózati együttmû-
ködések állnak. Az egyesület
végzi többek között a falu-
gondnoki hálózat koordiná-

lását a megyében a kezdetek-
tõl (1994) fogva. Az elnöknõ
elmondta, hogy az egyesület
fennállása alatt elõször ka-
pott meghívást a Zala Megyei
Közgyûléstõl, hogy tájékoz-
tassa a testületet tevékeny-
ségükrõl.

Döntött a közgyûlés, hogy
a polgármester által
ismertetettek alapján támogat-
ja vá-
rossá nyilvánításának kezde-
ményezését.

Ezt követõen 487.974 mil-
lió forintos fõösszeggel elfo-
gadta a grémium a Zala Megyei
Önkormányzat 2017. évi költ-
ségvetését.

Elfogadta a közgyûlés az
önkormányzat 100%-os tulaj-
donában álló

2017.
évi üzleti tervét, valamint a

végelszámolásáról
szóló tájékoztatót, egyetértését
fejezte ki a végelszámolás lezá-
rásának és a cég törlésének
kezdeményezését illetõen.

Gál Lajos

Gyenesdiás Nagyközség

Zala Megyei Te-
rületfejlesztési Ügynökség Köz-
hasznú Nonprofit Kft.

Nyugat-Dunántúli Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Non-
profit Kft.

Tekintettel arra, hogy a me-
gyei önkormányzatok érdek-
képviseletét a

látja el, s egyút-
tal közvetítõ szerepet is be-
tölt a kormányzat felé, a

egyre kevesebb olyan szolgál-
tatást tud nyújtani, amelyet a
megyei önkormányzatok is
igénybe tudnak venni a vi-
szonylag magas éves tagdíj
ellenében, a testület döntött az
utóbbi szervezetbõl való ki-
lépésrõl.

Végezetül részletes tájékoz-
tatást kaptak a képviselõk a

által 2016-ban végzett
feladatokról, melyek között a
testületi munkához kapcsoló-
dó tevékenységek mellett je-
lentõs arányt képviseltek a pá-
lyázatokkal kapcsolatos térség-
fejlesztési és pénzügyi tevé-
kenységek, valamint a válasz-
tással és népszavazással össze-
függõ feladatok.

Forrás:

Megyei Önkor-
mányzatok Országos Szövet-
sége (MÖOSZ)

Települési Önkormányzatok
Országos Szövetsége (TÖOSZ)

Zala Megyei Önkormányzati
Hivatal

Zala Megyei Önkor-
mányzat

Elfogadták a Zala Megyei Önkormányzat 2017. évi költségve-
tését.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Kötetbemutatóval egybe-
kötött baráti találkozón mutat-
kozott be a közelmúltban

, élõ
költõ, a csesztregi Korhatár-
talanok Klubja vendégeként. A
bemutató ténylegesen baráti
légkörben folyt, hiszen a „Tûz
voltam” címû verseskötet szer-
zõje, mint mezõgazdász, tíz
évet élt és dolgozott a szom-
szédos falvak és a székhely-
község Csesztreg mezõgazda-
sági üzemeiben.

– A régi ismerõsöknek, ba-
rátoknak vittem el a verseimet
– kezdte beszélgetésünket Ber-
kes József. – Új oldalamról is-
merhettek meg, melyre Király
Edit, a klub vezetõje is utalt a
bevezetõjében: „mi egy egé-
szen más Berkes Jóskát ismer-
tünk, más képünk ragadt meg
az emlékezetünkben.” Persze
ez a különbség csak látszat,
amit a közel ötven év alakított
mássá. Valójában a lélek nem
sokat változott, csak a test öre-
gedett meg. Errõl a folyamat-
ról beszélnek a költeményeim,

Ber-
kes József Zalabaksán

Berkes József költõi estje
felidézve a gyermekkort, isko-
lás éveket, szülõket, szerelme-
ket, családot, a környezetet, és
az idõsödõ ember örök gon-
dolatát, „Az elmúlás felé.”

A program segítõi
tanárnõ, a kötet lektora, és

versmondó volt,
aki maga is verselget.

– Köszönetet kell monda-
nom kísérõim, támogatóim
munkájáért, és a lelkesedésü-
kért – folytatta a kötet szerzõ-
je, majd érdeklõdésünkre ki-
fejtette:

– Sikeresnek értékelem a
közelmúltban lezajlott kötetbe-
mutatóimat. Több felkérés is
érkezett, melyeknek maradék-
talanul eleget kívánok tenni. A
csesztregi bemutatót követõen
Zalaegerszegen, a Kereszturi
ÁMK-ban mûködõ Hagyo-
mányápoló, Kertbarát és Kul-
turális Egyesületnél vendéges-
kedtünk, majd Szilvágyra és
Lispeszentadorjánba van meg-
hívásunk.

A bemutatón részt vettek a
lovászi nyugdíjasklub és a lenti

Vogl Má-
ria
Papp Ferenc

nyugdíjasok képviselõi, akik
együttmûködésben dolgoznak,
gyakoriak a közös rendezvé-
nyeik. Jelentõs volt az érdek-
lõdés, hiszen közel ötvenen
jelentek meg az eseményen,
akik részére ajánlással ellátott
példányokat adott át Berkes
József.

– Ha ezeken túl leszünk,
úgy érzem már kellõ tapaszta-
lat lesz a tarsolyunkban a nagy
rendezvényünkhöz, hogy be-

mutathassuk a szülõföldnek,
hogy mivé lett a messze el-
került fia.

– Elkészült az életrajzi ih-
letésû könyvem, ami nyomdai
elõkészítés alatt van, megjele-
nése még ez évben várható, to-
vábbá a második verseskötete-
men is dolgozom, terveim sze-
rint jövõ tavasszal jelenhet meg.

– Milyen további „írásos”
tervei vannak?

dj

Jobbról középen a szerzõ, Berkes József.
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A év végi kórházkonszo-
lidáció részeként – a mûködés
hatékonyságát javító – további
támogatásra is pályázhattak a
közfinanszírozott egészségügyi
szolgáltatók. A hatályos kor-
mányrendelet alapján erre a
célra 15 milliárd forintos keret-
összeg állt rendelkezésre. Egy-
egy intézmény több célt is
megjelölhetett, melynek ered-
ményeként 810 pályázatból
324 nyertest választottak ki a
bírálók.

– A Zala Megyei Szent Ra-
fael Kórház, az 1,1 milliárd fo-
rintot meghaladó adósságkon-
szolidáción túl, ebbõl a forrás-
ból is támogatást nyert. Két pá-
lyázatunk összesen 16.922.242
Ft-os támogatásban részesült –

Plusz forrás a megyei kórháznak

tájékoztatta lapunkat
fõigazgató.

A plusz forrásból az aláb-
biak valósulnak meg:

– A személy- és vagyon-
védelmet szolgáló kültéri
kamerarendszer kiépítésére
9.929.622 Ft-ot fordíthatnak. A
belsõ telephelyet és Pózvát
egyaránt érintõ fejlesztéssel el-
sõsorban a parkolókat, az épü-
letek ki- és bejáratait, valamint
a gépjármûvek beléptetését le-
het ellenõrizni. Így a meglévõ
belsõ kamerarendszerrel együtt
a szubjektív biztonságérzetet
is növelni tudják.

– A belsõ telephely diag-
nosztikai épületének tetõszi-
getelésére 6.992.620 Ft-ot
nyertek. A beázó lapostetõ fel-

dr. Ha-
lász Gabriella

újítása évek óta szerepelt a
beruházási igények listáján,
ám eddig nem sikerült forrást
találni a megvalósításra.

Két pályázat is támogatásban részesült.

A fenti fejlesztéseket 2017.
június 30-áig kell megvalósíta-
nia a Zala Megyei Szent Rafael
Kórháznak.

Séta az ismeretlenbe cím-
mel a lenti Városi Mûvelõdési
Központban nyitotta meg kiál-
lítását januárban

Ljubljanában élõ mura-
vidéki képzõmûvész. A rendez-
vényen polgár-
mester köszöntötte a megje-
lenteket, majd
költõ, irodalmár méltatta az
alkotó munkásságát és mutatta
be a kiállított képeket.

Herman László, mint alko-
tó nem ismeretlen a lenti kö-
zönség elõtt, mivel mûveivel
már egy korábbi tárlat kapcsán
is találkozhattak az érdeklõ-
dõk. Az alkotó 1961-ben a mu-
ravidéki Felsõlakoson szüle-
tett, majd Lendván elvégzett
általános iskolai tanulmányait
követõen Ljubjanában folytatta
tanulmányait a képzõmûvé-

Herman
László

Horváth László

Bencze Lajos

Az ember a központi téma
Herman László kiállítása

szeti szakközépiskolában. A
középiskola elvégzése után a
ljubljanai egyetemen képzõ-
mûvésztanári diplomát szer-
zett és pedagógusként kezdett
dolgozni, amely mellett rend-
szeresen foglalkozik festészet-
tel és képzõmûvészeti alko-
tással. Alkotó tevékenysége so-
rán szívesen kísérletezik új
technikákkal, a Lentiben be-
mutatott alkotások például a
saját maga által kifejlesztett fu-
zionált üvegfestéssel (üvegége-
tés) készültek. A most bemu-
tatott képek központi témája
az ember, de alkotásaiban nagy
hangsúlyt kap a vallás, a ter-
mészet és a testiség is.

A kiállítást február végéig
tekinthetik meg az érdek-
lõdõk.

k.r.

Herman László alkotásai nem ismeretlenek Lentiben.

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.

Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendõ megrendelõimet:

Farkas Tibor pálinkafõzõ mester

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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A
37 éves fennállása alatt mindig
voltak ügyes kezû diákok, akik
alkotásaikkal 308 pályázaton
öregbítették városunk és Zala
megye hírnevét.

A sok kiváló alkotó közül is
kiemelkedett tudásával

(õ sportban
is nagyon sikeres volt, orszá-

lenti Móricz intézmény

Bog-
dán Tibor, Horváth Renáta,
Horváth Rozália

Az elsõ Arany-diploma emlékére

gos bajnoki címeket szerzett)
és .

Volt tanítványom, Tibor rajzá-
val (képünkön) szeretnék emlé-
kezni egyik legnagyobb sikerére.

Európa második legna-
gyobb galériája, a zánkai Gyer-
mekalkotások Galériája által 15
éve kiírt nemzetközi pályáza-
tán Arany-diplomát nyert!

Szebeni Tibor

Paksa Tibor

A Csentérõl, s a tormaföldi
egyesülettõl érkezett vendége-
ket is köszöntötte

elnök, a Kovács-borháznál
tartott Vince-napi találkozón
Lentihegyen.

– Már délelõtt tíz órakor
megkezdtük programunkat,
tagtársaink pincéinél kellemes
borkóstolást, ismerkedést tar-
tottunk, a Kovács-borháznál
pedig szõlõszentelést végeztünk
– mondja az elnök. – Ilyenkor
megmetszünk egy szõlõtõkét,
az ágakat vízbe, napfényes,
meleg helyre tesszük, majd a
kihajtott rügyekbõl – mint a
régi gazdák – következtetünk a
várható termésre. Köbli Tamás

Röszler At-
tila

Köbli Tamás lenti plébános szentelte meg a szõlõtõkét.

„Ha csordul a Vince…”
Pincebejárás Lentihegyen

plébános szentelte meg a szõ-
lõtõkét, majd azt borral is meg-
locsoltuk, kolbászt, szalonnát
aggattunk rá, egyszóval „min-
den jóval elláttuk” a jó termés
érdekében.

– Évrõl-évre igyekszünk más
hegyvonulatot bejárni, min-
den tagtársunkat meglátogat-
ni, hiszen mindenki büszkén
mutatja meg birtokát. Most
Csibodából indultunk és ér-
tünk Lentihegyre.

– Változik a pincebejárás
útvonala?

– A hagyományõrzõ jóslás
mellett egyéb következtetés is
levonható az idõjárás isme-
retében?

– Az idei tartós hideg még
mindig jobb, mint a tavalyi
változékony, néha plusz 10 fok
fölé emelkedõ hõmérséklet. A
szõlõ még nyugalmi állapotban
van, bízunk a hasonló kedvezõ
idõjárási körülményekben.

A Kovács-borháznál
termelõ köszöntötte

vendégeit.
– A szõlõ egészségkáro-

sító élõvilágára jó hatással

Kovács
Tamás

van ez a kemény téli idõjá-
rás, hiszen az áttelelõ kór-
okozókat, „képleteket” ez az
idõjárás tudja elpusztítani.
Sok csapadék nem volt, ezt
a tavasztól várhatjuk és ak-
kor elegendõ vízmennyiség
áll a növény rendelkezésére
az új hajtások, rügyek neve-
léséhez – mondta a házi-
gazda.

dj

A gyermeki dackorszakról
és annak kezelésérõl tartott
elõadást januárban

pszichológus a
Zala Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat Lenti tagintézménye
és a Városi Könyvtár Lenti által
megszervezett „Szülõi Klub”
címû közös rendezvénysoroza-
tának idei elsõ eseményén.

Az elõadás során elhang-
zott, hogy a gyerekeknél más-
féltõl három és fél éves korig
terjedõ idõszakban jellemzõ
úgynevezett dackorszakban
kezd kialakulni a gyermek test-
én tudata és ilyenkor kezdi
felismerni a saját szükségleteit,
vágyait és határait. Ilyenkor a
legjellemzõbb viselkedésfor-
ma a saját akarat minden áron
történõ érvényesítésére való
törekvés, ám ezek a próbál-
kozások javarészt ellentétesek
a szülõk és a felnõttek céljaival

Szabóné
Balázs Mónika

A gyermekkori dackorszak
és ilyenkor találkozhatunk a
„hisztis” viselkedéssel.

A szakember elmondta, ezt
a gyerekek nem a felnõttek
bosszantása miatt csinálják,
mivel ezek a kitörések a kicsik
érzelmi fejlõdésének velejárói
és nagyon fontos, hogy a hely-
zetet megfelelõen kezeljük,
aminek legjobb formája, ha el-
fogadjuk és igyekszünk meg-
érteni a viselkedését.

Szabóné Balázs Mónika elõ-
adása során számos hasznos
gyakorlati tanáccsal látta el az
elõadás hallgatóságát a hason-
ló helyzetek megfelelõ keze-
lésére, kitérve arra is, hogy a
szülõ részérõl mely reakciók
ronthatnak tovább a kialakult
„hisztin”.

Az elõadás kötetlen beszél-
getéssel és tapasztalatcserével
zárult.

(k)

Szabóné Balázs Mónika számos gyakorlati tanáccsal szolgál.
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Elsõ alkalommal, terveik
szerint hagyományteremtõ cél-
lal tartottak megemlékezést a
doni áttörés tiszteletére minap

.
– Régi adósságunk a falu

felé a mai megemlékezés,
ugyanis ünnepeinket nemigen
szoktuk korábban megtartani
a településen ilyen közös prog-
ram keretében – kezdi terveik
felvázolásával gondolatait

polgármester, még
az ünnepség elõtt. – Tavaly
kezdtük felzárkózásunkat e té-
ren az 1848-as emléktábla ava-
tásával és akkor született meg
elhatározásunk is történelmi
és egyéb nemzeti ünnepeink
megtartásával kapcsolatban.
Mindehhez támogatót talál-
tunk Gaál László képviselõtár-
sunk személyében, aki ottho-
nosan mozog a történelemtu-
dományban és elkötelezett hí-
ve a hagyományápolásnak.

Tormaföldén

Haj-
du László

– Bizonyára meglévõ em-
lékhelyeiket is számba veszik
a tervekhez.

A hõsökre emlékeztek Tormaföldén

Balról Gaál László képviselõ, mellette Hajdu László polgár-
mester és az emlékmû.

– Igen, például a lakosi te-
metõben lévõ I. világháborús
oszlopaink környezetét is fel-
újítottuk. Volt egy olyan el-
gondolásunk, hogy a két tele-
pülésrész, Kislakos és Torma-
földe hõseit egy helyre csopor-
tosítjuk, de meghajolva az aka-
rat elõtt a jelenleg a lakosi
temetõben és a felújított ima-
ház elõtti gyönyörû parkban
találhatóak az oszlopok.

– Amikor nyugdíjas éveim
kezdetén visszakerültem Tor-
maföldére, szembesültem egy
megjegyzéssel, hogy itt nincs
hagyománya a megemlékezé-
seknek – vette át a szót

települési képviselõ. –
Magyarságtudatunkat, múltuk-
hoz való ragaszkodásunkat,
tiszteletünket ilyen módon is
kifejezésre kell juttatni, ezért

Gaál
László

is fontos a mai emlékezés a
doni hõsökrõl.

– Volt egy II. világháborús
emlékhelyünk is, melyet most
csak egy tábla jelez. A késõb-
biekben szeretnénk egy komo-
lyabb emlékhelyet is kialakí-
tani. A lakosi temetõben két
német katona nyugszik, koráb-
ban fejfájuk is elporladt, tulaj-
donképpen a pontos helyet sem
ismertük, de egy régi síremlék
felújításával sikerült egy már-
ványtáblán megörökítenünk
emléküket, hiszen a nevüket is
tudtuk. Õk is egy háborúban
harcoltak a mi fiainkkal, itt
haltak meg Tormaföldén, úgy
gondoltuk, megérdemlik, hogy
megemlékezzünk róluk is.

– Hogyan tovább az ün-
nepek terén?

D.J.

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje

Kisteljesítményû kazán fûtõ

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése

E-000803/2014/A001

E-000803/2014/A007

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
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Az akció a készlet erejéig érvényes!

A
végzõs osztá-

lya nyertes pályázatot adott
be a magyarországi Szlovén
Nagykövetség által kiírt, a
szlovén állam függetlenségé-
nek 25. évfordulója témá-
ban lebonyolított projektre. A
részletekrõl a
III./11. A osztályfõnökét kér-
deztük.

Lenti Lámfalussy Szak-
képzõ Iskola

Korosa Andreát,

„Szomszédunk Szlovénia”

– A pályázat lényege az
volt, hogyan tudják a diákok
kreatív módon kifejezni azt,
hogy mit gondolnak és tudnak
Szlovéniáról.

– Talán könnyebb itt, a ha-
tárközelség miatt a szomszéd
országról véleményt alkotni.
A tanárnõ azonban az egész
osztály munkáját emelte ki
elõzetes beszélgetésünkben!

– Igen, a fiúk asztalosnak
tanulnak, õk vállalták, hogy az
általunk összeállított mese-
könyvnek borítót készítenek.
Így utaltak a szakmájukra és
arra a tényre is, hogy Szlovénia
erdõségekben igen gazdag. A
lányok szociális gondozónak
tanulnak, és a pszichológia
tantárgyon belül hallottak a
meseterápiáról, megszerkesz-

tették a történetet és rajzokat
is készítettek.

–
– A mesénk egy kisfiúról

szól, aki a szlovén mesehagyo-
mányoknak megfelelõen éli át
kalandjait, barangolja be az or-
szágot, szó esik Triglav- hegyé-
rõl, Piran városáról, és a Bledi-
tóról is.

– Budapesten, a Szlovén
Nagykövetségen vehettük át
díjukat – kezdte beszámolóját

, a nyertes osztály
képviseletében. – Fogadáson
vehettünk részt és találkoz-
tunk a nagykövet asszonnyal
is. A budapesti kirándulásunk
aztán egy koncert megtekin-
tésével és vásárral folytatódott.

– Valóságos karácsonyi cso-
da volt számunkra, hogy díja-
zottak lehettünk, az utat is
megszervezhettük és az egész
osztálynak szerepe lehetett a
sikerben! – zárta gondolatait
az osztályfõnök.

Beszámolónk
, a III/11.B.osztály

tanulójának tájékoztatójával
folytatódik, aki két társával,

és
ugyancsak szép sikere-

ket ért el a „Magyarország a
vasfüggöny mögött 1945-1990”
címû, a budapesti ciszterci
Szent Imre Gimnázium által
kiírt országos történelmi ver-
senyen.

– Az iskolai forduló után
jutottunk a döntõbe társaim-
mal, ahol kódfejtéssel és az
elõzetes feladat ellenõrzésével
kezdõdött a megmérettetés.

– Népmesei formában kel-
lett a Páneurópai Pikniket
feldolgozni!

– Népmesei elemeket hasz-
náltunk és a legkisebb legény
vándorútját mutattuk be. Érde-
kes volt még a csempész fel-
adat is, ahol Globus konzer-
vek, nylon harisnyák voltak
adottak, hogy egy szögesdrót
akadályon átjuttassuk õket. Or-
szágos ötödikek lettünk a
versenyen.

Mi volt a mese tartalma?

Bene Flóra

Koroknyai
Dávidnak

Fülöp Balázzsal Szajó Jó-
zseffel

– Mi volt ez utóbbi?

– Hogyan sikerült mindez?

dj

Lámfalussys diákok Szlovénia magyarországi nagykövetségén. Fülöp Balázs, Szajó József és Koroknyai Dávid. Helytálltak…
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Horváth László polgármester,
Drávecz Gyula alpolgármester

Árkovicsné Pezzetta Claudia

Ferenczi Róbert

Héra József

Vatali Ferenc

Gáspár Lívia

Dr. Fekete Zoltán

Kiss Tamás

Ferenczi Róbert

Vatali Ferenc

Gáspár Lívia

Gáspár Lívia

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

2017. február 1-én (szerdán) 9.00-10.00 óráig,

2017. február 6-án (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,

2017. február 6-án (hétfõn) 9.00-10.00 óráig,

2017. február 8-án (szerdán) 16.00-17.00 óráig,

2017. február 14-én (kedden) 14.00-15.00 óráig,

2017. február 14-én (kedden) 15.00-16.00 óráig.

2017. február 5-én (vasárnap) 17.00-18.00 óráig a
bárszentmihályfai kultúrházban,

2017. február 6-án (hétfõn) 10.00-11.00 óráig a
mumori kultúrházban,

2017. február 8-án (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban

2017. február 14-én (kedden) 15.00-16.00 óráig a
máhomfai kultúrházban,

2017. február 14-én (kedden) 16.00-17.00 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban

fogadják az érintett városrész lakóit.

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tanácskozóterem

Önkormányzati képviselõk fogadóórái:

Városrészekben tartandó fogadóórák:

Fogadóórák

Idén is folytatódik a Telekom hálózatfejlesztése országszer-
te, amelynek eredményeképpen az új hálózat szupergyors,
legalább 30 Mbps sebességû internetet, az interaktív tévézés
lehetõségét, széles TV-csatorna kínálatot, több képernyõn
elérhetõ filmkölcsönzési lehetõséget nyújt az ügyfeleknek. A
szélessávú internet kínálta elõnyökbõl a helyi vállalkozások is
profitálnak, hiszen gyorsabbá, rugalmasabbá válik mûködésük,
javul a versenyképességük. A Telekom tapasztalatai alapján az
eddig lefedett területeken élõ ügyfelek rendkívül pozitívan
fogadják a fejlesztést, az új hálózaton elérhetõ termékeket és
ajánlatokat, ami visszaigazolja a hálózatfejlesztés fontosságát.

Lenti lakosait is érinti a fejlesztés, így számos itteni
háztartás számára nyílt meg a lehetõség, hogy használhassa a
szupergyors technológiát.

A Magyar Telekom intenzív, teljes mértékben saját erõ-
forrásból megvalósított hálózatfejlesztésének eredményekép-
pen már több mint 2,8 millió háztartásban elérhetõ a legalább
30 Mbps sebességû vezetékes szolgáltatás a Telekom hálózatán.
Közel 700 ezer háztartásban pedig Gigabit-képes optikai
hálózat áll rendelkezésre.

A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan, folyta-
tódik a 4G hálózat bõvítése is, amely már elérte a 98%-os kül-
téri lakossági lefedettséget. A Telekom otthoni- és mobil inter-
net-szolgáltatásával így már együtt nyújtanak feledhetetlen él-
ményeket minden jászárokszállási számára. A fejlesztések hoz-
zájárulnak Magyarország digitális fejlesztéséhez, az országos
szélessávú lefedettség megvalósulásához.

További információ a fejlesztésekrõl a telekom.hu/fejlesztes
weboldalon olvasható.

Kérdeztünk
Kánya Szilviát lenti dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rende-

lõintézet Egészségfejlesztési Irodájának

– Miben segít leginkább az internet a napi életben?

– El tudja képzelni az életét internet nélkül?

– Hol szokott, milyen eszközön a leggyakrabban in-
ternetezni?

– Jó hír, hogy gyorsabb lesz az internet a lakóhelyén?

, a
vezetõjét kérdeztük

internetezési szokásairól és a Telekom fejlesztésérõl.

– Az internet mára a kapcsolattartás és az információszer-
zés legfontosabb, megkerülhetetlen eszköze lett számomra, a
magánéletben és a munkámban egyaránt. Az interneten in-
tézem hivatalos ügyeimet, itt vásárolok, itt szórakozok, infor-
mációkat osztok meg és rengeteg információhoz jutok, de a
legfontosabb számomra, hogy így tartom a távol élõ család-
tagjaimmal is a kapcsolatot, napi szinten.

– Egyértelmûen nem! Sem a munkámban, sem a ma-
gánéletemben.

– Nem tudom azt mondani, hogy a munkahelyen, vagy a
magánéletben. Bár ha jól belegondolok, a munka felé mozdul
el a mérleg nyelve. Többnyire számítógépen internetezek,
dolgozok, de a telefonhoz is egyre gyakrabban nyúlok. Az
elõnye egyetlen dolog: mindig kéznél van.

– Természetesen. A mai rohanó világban nagyon rossz,
amikor gyorsan kell információhoz jutni, vagy határidõre
leadni a munkát és az internet lassúsága, vagy éppen túlter-
heltsége miatt lehetetlenné válik.

Lentibe is eljött a Telekom még gyorsabb internetezést nyújtó fejlesztése
Két év alatt egymillió további háztartásba jutott el a szélessávú hálózata. 2017-ben már lakosai is élvezhetik az
eddigieknél gyorsabb internet minden elõnyét.

Telekom Lenti

A Lenti Polgármesteri Hivatal felhívja a városban élõ nyug-

díjas pedagógusok figyelmét, hogy a felsõoktatási intéz-

mények minden évben – kérelem alapján – díszoklevelet ado-

mányoznak azoknak a pedagógusoknak, akik óvónõi, tanítói

és/vagy tanár diplomájukat 50 (arany), 60 (gyémánt), 65

(vas) vagy 70 (rubin) évvel ezelõtt szerezték, és akik az

oklevél megszerzésétõl számított legalább 30 évet peda-

góguspályán töltöttek.

A díszoklevél iránti kérelmek elõterjeszthetõk a Lenti Pol-

gármesteri Hivatalban (8960 Lenti, Zrínyi u. 4.), mely a

kérelmek illetékes felsõoktatási intézményekhez való továbbí-

tásában 2017. évben is közremûködik.

A kérelemhez csatolni kell:

– önéletrajzot, amely tartalmazza a pedagóguspályán el-

töltött minimum 30 éves idõtartam leírását,

– a tevékenységet igazoló okmányt (munkakönyvet),

– a képesítést igazoló oklevelet vagy hiteles másolatát,

– az elõzõleg már kapott díszoklevelet (amennyiben van),

– kérelem díszoklevél kiállíttatásához

További információ kérhetõ a Polgármesteri Hivatal-

ban Farkasné Pál Tündétõl, vagy a 0692/553-912-es tele-

fonszámon.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2017. február 24.

FELHÍVÁS
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„Tudniuk kell, hogy a mell-
rákot nem lehet megelõzni,
nincs elõjele, de ha törõdik ma-
gával, figyel magára, akkor na-
gyon jó eséllyel korai stádium-
ban felismerhetõ a baj, ami-
kor még könnyen gyógyít-
ható.

Mit tehet? Éljen egészség-
esebben. Mozogjon sokat. Szán-
jon magára egy kis idõt, ismer-
je meg a testét, és végezzen
önvizsgálatot minden hónap-
ban. Ha pedig valamit érez,
lát, mindenképpen forduljon
orvoshoz.”

!

A

tájékoz-
tatja a lakosságot, hogy a Nép-
egészségügyi Program kere-
tében a szervezett emlõszû-
rés folytatódik.

A szûrõvizsgálatra mind-
azon 45-65 év közötti asszo-
nyokat várják, akik a szûrõ-
állomástól meghívó levelet
kaptak.

A szûrés helye: Zala Me-
gyei Kórház mammográfiás
labor, Zalaegerszeg, Zrínyi
u.1. I. emelet 118.

De legfõképpen, ha
van rá lehetõsége, menjen
el szûrõvizsgálatra

FELHÍVÁS!

dr. Hetés Ferenc Szak-
orvosi Rendelõintézet Egész-
ségfejlesztési Irodája

A szervezett szûrések folytatódnak
A beutaztatást ezúttal is

Lenti Város Önkormányzata
biztosítja azok számára, akik
más módon nem tudnak be-
jutni a szûrõállomásra. 30 fõs
busszal oldjuk meg a Zalaeger-
szegre történõ utazást!

Jelentkezni mindenkinek a
háziorvosi körzetében kell!

2017. február hónapban Len-
tiben a következõ idõpontok-
ban és körzetekben történnek
a szûrések.

Idõpontok:
2017. 02. 03. Dr. Seresné

dr. Pirkhoffer Katalin. In-
dulás 9.00 órakor a dr. He-
tés Ferenc Szakorvosi Ren-
delõintézettõl.

2017. 02. 06. Dr. Seresné
dr. Pirkhoffer Katalin és
dr. Doncsecz Dorina körze-
te: Indulás 9.00 órakor a dr.
Hetés Ferenc Szakorvosi
Rendelõintézettõl.

2017. február 10. Dr.
Doncsecz Dorina háziorvo-
si körzete:

Indulás 9.00 órakor a dr.
Hetés Ferenc Szakorvosi
Rendelõintézettõl.

2017. február 13. Dr. Sza-
lay Tamás háziorvosi kör-
zete

Indulás 9.00 órakor a
háziorvosi körzeti rendelõ
elõl.

2017. február 17. és feb-
ruár 20. Dr. Zsirai Ma-
rianna háziorvosi körzete

Indulás: 9.00 órakor a
háziorvosi körzeti rendelõ
elõl.

A Lenti Járás további há-
ziorvosi körzeteiben a kö-
vetkezõ idõpontokban tör-
ténik a szûrés:

2017. február 20. Csömö-
dér, Kissziget, Zebecke

2017. február 24. Páka, Ká-
nyavár, Ortaháza, Pördefölde

2017. február 27. Lo-
vászi, Kerkateskánd, Szécsi-
sziget, Iklódbördõce

2017. március 03. Nova,
Barlahida, Hernyék, Mike-
karácsonyfa

2017. március 06. Ré-
dics, Belsõsárd, Külsõsárd,
Bödeháza, Szijjártóháza, Za-
laszombatfa, Lendvadedes,
Gáborjánháza, Gosztola, Pór-
szombat

2017. Március 10. Zala-
baksa, Kálócfa, Kozma-
dombja, Pusztaapáti, Szi-
vágy, Kerkabarabás

2017. március 13. Tornyi-
szentmiklós, Tormafölde,

Kérünk minden lenti la-
kost, hogy idõben jelezze, ha a
buszos beutazás mellett dönt,
hiszen a férõhelyek száma kor-
látozott! Dobri, Szentgyörgyvölgy,

Lendvajakabfa, Magyar-
föld, Márokföld, Nemes-
nép, Resznek

2017. március 17. Cseszt-
reg, Alsószenterzsébet,
Felsõszenterzsébet, Bag-
lad, Kerkafalva, Kerkakutas,
Ramocsa

A rendelési idõ:

Kérünk minden behí-
vóval rendelkezõ hölgyet,
hogy jelezze részvételi szán-
dékát a háziorvosának,
vagy a körzeti asszisz-
tensnek.

Egyébként idõpontot a
mammográfiai laborral a
következõ telefonszámon
lehet egyezteteni:

Tel.: 92/507-562 Mam-
mográfia Zala Megyei Kór-
ház 8900 Zalaegerszeg Zrí-
nyi u. 1.

Tisztelettel: EFI iroda,
Lenti

Hétfõ: 07.00 - 17.00 óráig
Péntek: 07.00 - 14.00- ig

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Január közepén a

tornatermében került
megrendezésre a VII. Sporttig-
ris amatõr teremlabdarúgó tor-
na, ahol a regisztrált csapatok
két napon át küzdöttek egy-
mással a dobogós hely eléré-
séért.

A tornán összesen hat cso-
portban 24 csapat vett részt. A
szombati csoportmérkõzések
után a nyolcaddöntõkben, majd

lenti
Arany János Általános Iskola
és AMI

Immár hetedszer
végül a helyosztó és döntõ
mérkõzéseken mérték össze
felkészültségüket.

Az idei év elsõ Sporttigris
tornáján bronzérmes helyezést
ért el a helyi és a térségbõl ér-
kezett fiatalokból álló csa-
pata, a dobogó második fokára
a határon túlról érkezett szlo-
vén játékosai
léphettek fel, a torna gyõztesé-
nek járó elismeréseket pedig
eredményhirdetéskor a

MJK

Torcida Lendava

Tófej

Kerámia SE
Horváth László

Gergály
Ádámot

csapata vehette át
polgármes-

tertõl.
Az eredményhirdetés során

a torna legjobb játékosainak
teljesítményét is elismerték, a
legjobb kapusnak

, a Petrikeresztúr háló-
õrét választották, a gólkirályi

címmel ezúttal
a Torcida Lendava játékosát
tüntették ki, a legjobb me-
zõnyjátékosnak járó díjat pe-
dig a tornagyõztes
Tófeji Kerámia SE játékosa ve-
hette át. A legjobb 18 év alatti
labdarúgó ezúttal

az MJK játékosa lett.

Plevel Gregát,

Soós Tamás,

Godena
Gergõ,

A tornagyõztes csapat.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

András áll a bolt elõtt
egy csokor virággal a kezé-
ben és azon töpreng, ho-
gyan kérjen bocsánatot az
eladóktól.

Az egész úgy kezdõdött,
hogy Judit fiúk születésnapi
bulijának szervezésével volt
elfoglalva. Annyi mindent
kellett elintézni, és olyan
sok helyre kellett elmenni,
nem maradt idõ a tortát el-
hozni. Ezért felhívta And-
rást, hazafelé menjen be ér-
te. Nem lesz semmi gond,
mert már egy héttel ezelõtt
megrendelte a mai napra.
Az üzletben, nagy volt a for-
galom. András amint sorra
került, mondta, hogy meg-
jött a tortáért. Az eladó el-
ment a tortáért, majd vissza,
kupaktanács a kollégákkal,
majd hátra a raktárba.

András is észrevette,
most valami baj van. Amit
pár perc múlva az eladó
meg is erõsített, hogy nem
találják a tortát. Hát ez bi-
zony nagy baj, esett kétség-
be András. Szóba se jöhet,
hogy a torta nélküli szü-
letésnapként emlékezzen a
fia erre a napra. Ettõl nem
lett nyugodt, sõt kezdett
ideges lenni, aminek hatá-
sára kisebb botrány alakult
ki a boltban. Az üzletvezetõ
próbálta Andrást nyugtatni
és a helyzetre megoldást
találni. Ki tudja hogyan, de
20 perc várakozás után
valahonnan elõvarázsoltak
egy tortát. András fizetett,
majd bosszúsan távozott.
Otthon elmesélte, hogy mi
történt. Még mindig idege-
sen kérte Juditot, hogy jö-
võre ne itt rendelje a tortát!
Judit döbbenten csak eny-
nyit tudott mondani:

– Már idén sem itt ren-
deltem, ezért nem találták…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Az élet nem egyszerû…

Negyedik éve spor-
tol a lenti egyesület-
ben a 2005-ben szü-
letett , aki
akárcsak testvére,

(2007) a fiúknál,
jelenleg a
legjobb hátúszója 50
m-en és 100 m-en
egyaránt, tudtuk meg

elnök-
vezetõedzõtõl.

– Julcsi az emelt
számú edzést csak kö-
rülbelül egy éve kezd-
te el. Erõssége a 100
m, 50 m hát, az 50 m
pillangó és a 100 m
gyors. Jelenleg a mel-
lúszáson dolgozunk,
mivel vegyesúszásban
is igen ügyes. Kor-
osztályában hátúszás-
ban az elsõ 10 között

Szabó Júlia
Má-

tyás
Lenti GYÚK

Kiss Tamás

Válogatott lett a lenti úszó kislány

van az országban, így ered-
ményei alapján 2017 január-
jától beválogatták a korosz-
tályos régiós válogatottba, az
úgynevezett „Jövõ bajnokai”
keret tagja lett – mondja az
edzõ.

Megtudtuk, hogy ez a keret
képviseli sok nemzetközi ver-

senyen a magyar színeket az
utánpótlásban. Minden évben
3 korosztályt átfogó keretet
hirdetnek meg a régióvezetõk
a szövetségi kapitány javas-
latára. A hónapok elsõ hétvé-
géjén régiós felmérõk, közös
edzések, bajnokságok kerül-
nek megrendezésre. Jelenleg
ez a keret jelenti ma Ma-
gyarországon a korosztályos
válogatottat.

– Ide nagyon nehéz beke-
rülni, de annál könnyebb ki-
kerülni – folytatja Kiss Tamás
– A Lenti GYÚK több évig
képviseltette magát ebben a
keretben, eddig fõleg mell-
úszókkal. Holl Hanna (2003)
két évig, Kaszás Zsóka (2003)
fél évig volt a keret tagja.
Büszke vagyok tanítványomra,

aki heti 8 edzéssel készül a
bajnoki idényre.

– Az országos bajnokságon
a lehetõ legjobb eredményt
elérni és persze a saját egyéni
csúcsok megjavítása a cél. Je-
lenleg az országos diákolim-
piai döntõre és a régiós baj-
nokságokra készülünk. Alázat-
tal és megfelelõ kitartással edz
rendszeresen, sokszor napi 7-8
km-t leúszva, iskola elõtt reggel,
és utána délután. Jó úton jár
ahhoz, hogy eredményes kar-
riert fusson be Lentibõl indulva!

Szabó Julcsit egyik esti
edzése elõtt kérdeztük ked-
venc úszásnemérõl és a kiváló
teljesítményérõl.

– Az Arany János Általános
Iskola 5/a osztályos tanulója
vagyok. Reggel fél hatkor ke-
lek, hat órakor már az uszo-
dában vagyok, együtt jövünk a
testvéremmel és több kilo-
méter a reggeli adagunk. Az-
tán az iskola következik, pró-
bálok nagyon odafigyelni a
tanulásomra, eddig kitûnõ ta-
nuló voltam, amit szeretnék
tovább folytatni. A szüneteket
a barátnõimmel töltöm. Fél
három, illetve negyed hat a
következõ edzés idõpontja.

– A hátúszást szeretem.

– Az országos diákolimpián
minél jobb eredményt szeret-
nék elérni.

– Mi most a kitûzött cél?

– Hogy áll össze a napi-
rended?

– Melyik a kedvenc úszás-
nemed?

– Mi a következõ célod e
szép eredmény után?

dj

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Szabó Júlia elõtt szép jövõ áll.
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18.30 vendégérkezés,

21.00-21.45:

Program:

19.00-tól Valentin napi Gála büfévacsora,
19.00-23.00 zenés est: Leslie Night Band,

Sztárvendég:
György-Rózsa Sándor

Érdeklõdni, asztalt foglalni (korlátozott számban)
az alábbi elérhetõségen lehet: 0620/571-0920

VALENTIN NAPI ZENÉS VACSORAEST LENTIBEN
A THERMAL HOTEL BALANCE****-ban
2017. február 18-án (szombat) 19.00 órától

Helyszín: L16 Étterem

4 fogásos büfévacsora
(2 fajta elõétel, 2 fajta leves,

4 fajta fõétel, köretek, desszertek)
Belépõ: 5 995 Ft /fõ

Nyár út 1.8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter,

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Lenti és Vidéke Hirde
ssen

nálu
nk !

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu


