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Zalai Hírlap 

 

Akadálymentesítés 

 

A Nyugat-dunántúli Régióban tegnap hirdették ki a középületek akadálymentesítésére kiírt 

pályázatot, mely 730 millió felosztható forintot jelent. A pályázat augusztus 31.-ig nyitott. 

Molnár Csaba, a regionális tanács elnöke elmondta, hogy a pályázathoz 40 százalékos önrész 

kell, minimumértéke 1, maximuma 10-20 millió forint, attól függően, milyen épületről van 

szó. 

 

_________________________________________________ 

 

Verlag Dashöfer Online 

 

Jövőre nem lesz könnyű rokkantnyugdíjba menni 

 

A kormány csütörtökön sürgősséggel nyújtotta be az Országgyűlésnek a rehabilitációs járadék 

szabályairól szóló törvényjavaslatot. A legfeljebb három évre szóló, a rehabilitációs 

foglalkozásokat elősegítő járadék azoknak járna jövőre, akik ötven százaléknál magasabb, de 

79 százaléknál kisebb mértékű egészségkárosodást szenvedtek. 

 

_________________________________________________ 

 

MTV – Híradó 

 

Sikeres ép és fogyatékos sportolókat köszöntött Lamperth Mónika 

 

Az elmúlt fél év világ- és Európa-bajnokságain érmes helyezést elért ép és fogyatékos 

sportolókat köszöntött csütörtökön Lamperth Mónika sportért is felelős önkormányzati és 

területfejlesztési miniszter. 

 

A minisztérium épületében tartott rendezvényen a tárca vezetője kiemelte: a magyar sport 

erejét bizonyítja, hogy a versenyzők tavaly november óta világbajnokságokon hét sportágban 

egy arany-, öt ezüst- és öt bronzérmet nyertek, az Európa-bajnokságokon pedig kilenc 

sportágban hat első-, nyolc második- és kilenc harmadik helyezést értek el. 

 

Az ünnepeltek között ott voltak az összesen négy Európa-bajnoki címet szállító versenyzők: a 

hétéves szünet után kontinensbajnoki címet nyert női asztalitenisz-válogatott, a cselgáncsozó 

Hadfi Dániel, a lólengésben a múlt hét végén aranyérmet szerzett tornász Berki Krisztián, 

valamint a magyar siketek 23 év után újra a kontinens legjobbjává előlépett vízilabda-

válogatottja. 

 



Elismerő oklevelet vehettek át Lamperth Mónikától a tavaly novemberi világbajnokságon egy 

arany-, két ezüst- és egy bronzérmet nyert öttusázók, valamint a decemberi rövidpályás 

Európa-bajnokságon két első és két második helyezést elért úszók is. 

 

Nem maradhattak ki az ünnepeltek közül a melbourne-i világbajnokságon másodikként zárt 

férfi vízilabda-együttes tagjai, valamint az ugyanott bronzérmes Cseh László, de a birkózó Eb 

magyar dobogósai sem. Ugyancsak köszöntötték a divízió-1-es vb-n második és a feljutásért 

évek óta nagy harcot folytató jégkorong-válogatottat is, a nemzetközi kisebbségi 

labdarúgótornákon közel százszázalékos teljesítményt elérő cigány labdarúgó-válogatottat, 

továbbá Reményik László világtalan természetjárót (vakvezető kutyája segítségével egy év 

alatt 105 túrán 2629 km távolságot és csaknem 60 ezer méter szintkülönbséget küzdött le), 

valamint a Himalája expedíció tagjait, akik tavaly meghódították a 8167 méter magas 

Dhaulagirit (Dajlagirit), más néven a Viharok hegyét. 

 

A kitüntetettek nevében Kangyal Balázs jégkorongozó egy dedikált mezt ajándékozott 

Lamperth Mónikának, Juhos József, az asztalitenisz-szövetség alelnöke ugyancsak egy mezt 

nyújtott át. 


