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ahol
az Európában egyedülálló

valamint
kínál felüdülést és kikapcsolódást minden korosztálynak

van nyitva.

A termálfürdõ szabadtéri strandrésze,

május elejétõl szeptember végéig

úszó-, gyógy-, gyermek-, és élménymedencék,

játszótér, sportpálya,
Szent György Energiapark,

8 hektár parkosított zöldterület

Az évente több mint kétszázezer látogatót fogadó

Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiapark
Bérbeadásra meghirdet

szabadtéri területén lévõ büfét és vendéglátó egységet.

Érdeklõdni: Tel: 0620/203-1322 furdo@lenti.hu•

„Aludj máskor!”

Dobpergés és sramlizene ébresztette lakosságát április
20-án reggel a jóvoltából, az I. Lenti
Kistérségi 24 órás vetélkedõ megnyitóján. A furcsaságok azon-
ban nem értek véget ezzel a rendhagyó zenés ébresztõvel,
ugyanis rövidesen cirkuszos fiatalok lepték el – közel két-
százan – a Városi Mûvelõdési Központ elõtti rendezvényteret.
A rendezvényrõl lapunk 6. oldalán számolunk be részletesen.

Lenti
Letenyei Fúvószenekar
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Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt, hogy az idén is az el-
múlt évekhez hasonlóan április 10. és május 15. közötti idõ-
szakban nyújtható be a mezõgazdasági termelõk területalapú
támogatása elektronikus formában.

A megyében a falugazdászok közremûködésével több,
mint 4000 termelõ kérelmének kitöltésére és benyújtására
kerülhet sor.

Kérjük, amennyiben ebben az évben támogatást kíván igé-
nyelni, szíveskedjen felkeresni a falugazdászát idõpont –
egyeztetés céljából.

A területalapú támogatás ügyintézésének idõszakában az
elõzetesen meghirdetett fogadóórák idõpontjait az e-kérelem
logisztikájához igazítottuk.

A klasszikus falugazdászi feladatokhoz kapcsolódó ügyek
intézésére a körzeti irodákban lehetõséget biztosítunk.

Tisztelt Gazdálkodó!

Két helyszínen, a templom
falán és szülõházánál is em-
léktábla avatást tartottak nem-
rég a születésû

néprajzkutató emléke
elõtt tisztelegve.

– Nagyon örülünk annak,
hogy Rédics szülötte, Bellosics
Bálint néprajzkutató emléke
elõtt a most átadásra került
emléktáblákkal tiszteleghetünk
– fejti ki érdeklõdésünkre

polgármester. – Ez a
tiszteletadás részünkrõl folya-
matosnak mondható, a 2000-
ben megjelent Rédics Törté-
nete címû kiadványunk egy
külön fejezete foglalkozik a
pedagógus munkájával, vala-
mint 2007-ben mûvelõdési há-
zunk névadója is lett, azóta
Bellosics Bálint Kulturális Kö-
zösségi Ház néven mûködik.
Emlékhelyeink száma így há-
romra nõtt a néprajzkutatóval
kapcsolatban Rédicsen.

rédicsi Bellosics
Bálint

Tóth
Lajos

Méltó emlékhelyek a rédicsi néprajzkutatónak

Felvételünk a szülõháznál tartott ünnepségen készült.

Az esemény ünnepi szent-
misével kezdõdött, majd az em-
léktábla elõtt

, a Lendva Községi Magyar
Nemzeti Önkormányzati Tanács
elnöke mondott beszédet:

– A Lendvai Magyar Önkor-
mányzat úgy gondolta, hogy
azoknak az érdemes lendvaiak-
nak, akik tettek a közösségért,
példaképül szolgálhatnak mun-
kásságukkal, emlékhelyeket ál-
lítunk fel. Mivel Bellosics Bá-
lint néprajzkutató, pedagógus
öt-hat éves korában költözött
Lendvára, ezért õt lendvainak
is valljuk. Késõbb utcát szeret-
nénk elnevezni róla és egy
mellszobrot is felállítunk majd
Lendván.

A templom és szülõház fa-
lán elhelyezett emléktáblákat

plébános áldotta
meg, az eseményen a

mûködött közre.

dr. Halász Al-
bert

Lendvai Zoltán
Rédicsi

Asszonykör
dj

Nyilvántartási szám: 20-0212-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
MSZ EN ISO 9001:2001

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

tanfolyamokat indít és szervez
a megye városaiban.

Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,

Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ

Tûzvédelmi szakvizsgát

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és
Szakképzõ Egyesület

Tisztelt Megrendelõim!
Ezúton ajánlom fel bármely hazai

és külföldi úti célra

Az ülések karfás, dönthetõ,
szélesíthetõ, magas támlás kivitelûek,

hosszabb távon is kényelmesek.

19 személyes, légkondicionált
Volkswagen LT kisbuszomat.

ÁRAJÁNLATOM: 180 Ft + ÁFA / KM
(50 km alatti futásteljesítmény esetén 5.000 Ft+ÁFA/óra)
Megtisztelõ érdeklõdésük esetén elérhetõ vagyok a

Tisztelettel:
Nauratyill József

•
•
•

nauratyill@gmail.com e-mail címen
+36-30/ 97 98 999-es telefonszámon
92/ 327 777-es üzenetrögzítõs faxon.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Paróczay László

Bencze Lajos

Pék Edit, Magyar Lajos,
Dányi József

Tekán Kinga Or-
gona László

helyi köl-
tõ fotókiállítással egybekötött
bemutató estjével emlékezett
meg a Lenti Városi Könyvtár a
Magyar Költészet Napjáról. Az
eseményen mu-
ravidéki költõ, irodalomtörté-
nész volt a költõ beszélgetõtár-
sa,

versmondással,
valamint és

a költõ megze-
nésített verseivel mûködtek
közre.

„A lélek meghosszabbítása…”
– Békéscsabáról kerültem

ide Lentibe, hálózatépítéssel
foglalkoztam, majd betegsé-
gem miatt felszabadult idõm-
ben fordultam a költészet és a
fényképezés felé – kezdte be-
mutatkozását Paróczay László.

– Párhuzamosan történik
az alkotás, szerintem nem áll a
kettõ messze egymástól, hi-

– Van-e valamilyen rang-
sor a két mûvészeti ág között
önben, honnan meríti az
ihletet?

szen amikor géppel a kezem-
ben járom a természetet, az is
egyfajta fogalmazás, látásmó-
dom közlése, akárcsak a ver-
seim, melyek mindemellett a
lélek meghosszabbítását, a túl-
élés fázisát is jelenti a szá-
momra. A kérdés második fe-
lére válaszolva: kedvesemet 15

éve ismertem meg, aki egyben
a múzsám is lett a költé-
szetben.

Az esten Paróczay László
képeit tanár,
fotós ajánlotta a résztvevõk
figyelmébe. A fotók megtekint-
hetõk a Lenti Városi Könyv-
tárban.

Kovács Zoltán

Balról Paróczay László, akinek Bencze Lajos volt a beszélgetõ-
társa.

feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

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

Lenti és Vidéke

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT
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OPTI-LENT OPTIKA

www.optilent.hu
Egészségpénztári kártya elfogadó hely

Gyermek és felnõtt napszemüvegek 100% UV védelemmel,
polaroid szûrõvel -tól.

Divatos RETRO keretek -tól.
Computeres szemvizsgálat a hét minden napján.

2.500 Ft
6.500 Ft

OPTI-LENT OPTIKA
Lenti, Alkotmány utca 22.

Tel.: 92/352-066, 06/30/30 55 817
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„Személyes segítség, szociá-
lis szolgáltatások, célok és el-
várások” volt a címe a

legutóbbi
tájékoztató elõadásának. A té-
mában
elõadót a Zala Megyei Intéz-
ményfenntartó Központ intéz-
ményvezetõjét kérdeztük:

– Átfogó képet szeretnék
adni az elérhetõ személyes
szociális szolgáltatásokról, il-
letve olyan társadalmi tenden-
ciákról, amelyek új elvárásokat
támasztanak a szociális szak-
emberek felé. Itt elsõsorban
demográfiai tendenciákról be-
szélhetünk, hiszen a lakosság
elöregedése, az egyszemélyes
háztartások növekedése, az
egyszülõs családok, az egymás-

Fehér-
bottal a Kerkamentén Látás-
sérültek Szervezet

dr. Halász Gabriella

„Együtt egymásért”
tól távol élõ generációk mind
külön kihívást jelentenek ne-
künk szakembereknek, hiszen
meg kell oldanunk az idõsek,
fogyatékkal élõk gondozását,
tehát a társadalmi szerepvál-
lalás ebben nélkülözhetetlen.

– Korábban az önkormány-
zatok feladata volt a szociális
szolgáltatások teljes megszer-
vezése, ma már elmondhatjuk,
hogy a bentlakásos intézmé-
nyek – kivéve az idõsellátást –
fenntartása állami feladat és
ezzel egységes színvonalú, szem-
léletû szolgáltatás nyújtása a
célunk. Tehát immár nem az
önkormányzatok eltérõ anyagi
lehetõségeitõl függ szolgáltatá-
sunk minõsége.

– Hogyan oldják meg
mindezt?

– Hová fordulhatnak a rá-
szorultak?

– Nagyon bízom abban, hogy
széleskörû ismerettel rendelkez-
nek az ellátottak, hiszen valami-

lyen alapellátás mindenhol mû-
ködik, de magam is végzem a tá-
jékoztató munkát, hogy ezen
szolgáltatásokat hol lehet elérni.

(d)

Átfogó képet szeretnének adni…

Eredményes két évtized
A

elnöksége meghívóját kap-
ta kézhez legutóbb lapunk, mely
éves beszámoló közgyûlésükre
invitált. Kérdésünkre

elnök foglalta össze
egyesületük tavalyi munkáját:

– 2012-ben ünnepelte egye-
sületünk fennállásának 20. év-
fordulóját, amely meghatároz-
ta a mûködésünket, egyrészt
múltunk feltárásával, összegzé-
sével, másrészt irányt is muta-
tott a további feladatunkhoz.
Alapszabályunk tartalmazza
célunkat, a régmúlt felkuta-
tását és dokumentálását, mely-
nek eleget tettünk, hiszen
számtalan kiadványunk látott
napvilágot mûködésünk alatt.
Másik hasonló fontosságú fel-
adatunk különbözõ konferen-
ciák szervezése volt, melyek több
alkalommal négy országot, Szlo-
véniát, Horvátországot, Auszt-
riát és hazánkat érintették.

– Az országjárásunkat, hi-
szen fennállásunk óta az or-
szág talán valamennyi neveze-

Lenti Honismereti Egye-
sület

Sabján
Sándor

– Melyik programjukat
tarthatják a legsikeresebbnek?

tes pontjára eljutottunk, sok-
szor más egyesületekkel közös
szervezésben. Ez a közös szer-
vezés egyébként egyéb ren-
dezvényeinket is jellemezte,
fõleg az utóbbi idõszakban,
gondolok itt a város önkor-
mányzatára, a Városi Könyvtár-
ra, a Lámfalussy Sándor Szak-
középiskolára, mint intézmé-
nyekre, a Rákóczi Szövetségre,
vagy a Fegyveres Erõk Klub-
jára, mint együttmûködõ civil
szervezetekre.

– Nem mondhatjuk, hogy
önfenntartók vagyunk, tagsá-
gunk tagdíjat fizet és a mûkö-
déshez a Nemzeti Civil Alap tá-
mogatását vettük igénybe, va-
lamint pályáztunk egyéb támo-
gatásokra is. Céltámogatásokat
is kaptunk városunk vállalko-
zóitól, ezzel kapcsolatban meg-
említhetem az 1956-os forrada-
lom lenti térségi összefoglaló-
ját, melyet Tantalics Béla tit-
kárunk írt és jómagam voltam
a felelõs kiadója.

– Hogyan teremtették meg
a mûködés anyagi feltételeit?

dj

Jubiláltak…

Hungarikum

Hungarikum

Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás
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Július elsejétõl a gáz- és vil-
lanyáram díjai mellett a sze-
métszállítási díjak, sõt, a PB
gázpalackok és a víz- és csa-
tornadíjak csökkenésével is
számolhatunk.

– A szemétszállítás díjának
csökkentése a legbonyolultabb
terület, hiszen e téren találjuk
szembe magunkat a legtöbb
szolgáltatóval, s a rendszert át-
vizsgálva kiderül, hogy sajnos
az rendkívül igazságtalan, mi
több: átláthatatlan – mondta,
hozzátéve: mindebbõl az is
egyértelmûen látszik, hogy

Mint mond-
ta: a parlament gazdasági és
informatikai bizottságában már
meg is szavazták a szemét-
szállításra vonatkozó törvény-
módosítást, melynek lényege,
hogy a tavalyi árhoz képest 4,2
%-os infláció számolható el, de
ahhoz képest 10 %-kal csök-
kenteni kell az árat. Az idei évi
emeléseket ennek alapján le-
het majd visszavonatni.

Minderrõl ,
a elnö-
ke, országgyûlési képviselõ tá-
jékoztatta lapunkat.

Manninger Jenõ
Zala Megyei Közgyûlés

Tovább csökken a rezsidíj
magát a rendszert is szükséges
megváltoztatni.

A helyzet azért sem egy-
szerû, mert más problémával
találja szemben magát a kiste-
lepülésen élõ, vagy például az,
aki turizmussal foglalkozik.

A díjak függnek a telepü-
lési struktúrától, a beépített-
ség típusától és arányától, a
lakosság sûrûségétõl, az átla-
gos szállítási útszakaszok hosz-
szától és minõségétõl, a logisz-
tikai és lerakási költségektõl, a
szelektív hulladékgyûjtés és
kezelés költségeitõl, a közte-
rületek tisztántartásának és
gondozásának költségeitõl, de
úgynevezett „egyéb és nem lát-
ható” költségek is rárakódnak
a szemétszállítás díjaira. Szá-
mos önkormányzat a heti
rendszerességet kötelezõvé te-
võ eddigi rendelet alapján,
erre hivatkozva emelte a kom-
munális adókat. Ott, ahol az
önkormányzatok már nem
tudták, vagy nem akarták a
hulladékszállító cég tarifáit ön-
kormányzati büdzsébõl fizetni,
áthárították azt a lakosságra.

Emiatt a díjak erõteljes növe-
kedését tapasztalhattuk.

A fideszes országgyûlési kép-
viselõ elmondta: sajnos akad
olyan zalai kistelepülés, ahol 138
százalékkal emelkedett a sze-
métszállítási szolgáltatás díja.

– Számos kistelepülésrõl
fordultak hozzám panasszal,
kéréssel a komoly tarfia eme-
lések miatt. Többek között
emiatt kezdeményezzük a két-

hetenkénti gyûjtés visszaállítá-
sának lehetõségét is.

Arra a kérdésre, vajon ott,
ahol az önkormányzat a lakos-
ságra terhelte a díjak fizetését,
mit lehet, vagy kellene tenni, a
képviselõ azt válaszolta: ez
csak akkor korrekt, ha ugyan-
akkor csökkentik a kommu-
nális adót; jelezte: van ilyen
önkormányzat is Zalában, mely
nem így tett, azon számon kell
kérni az emelést.

– A lényeg, hogy a rezsi-
csökkentés megvalósuljon; ez
nem egyszerû, az ellenérde-
kelteket meg kell gyõzni, eb-
ben segít a társadalmi nyomás
is, így arra kérünk mindenkit:
írja alá a rezsicsökkentést tá-
mogató íveket – fogalmazott a
képviselõ.

A szemétszállítás díjának csökkentése a legbonyolultabb
terület.

(A fotó illusztráció)(A fotó illusztráció)

Dsida Jenõ

Ko-
vács Béla

Vörösmarty
Mihály, Balla László, Sík Sán-
dor Tóth Árpád,
Reviczky Gyula, Babits Mi-
hály, Somogyváry Gyula

gyönyörû so-
rait választotta IV. önálló vers-
mondó mûsora címének

versmondó. A Ma-
gyar Költészet Napja elõesté-
jén, a Városi Könyvtárban meg-
tartott mûsorban

, Dsida Jenõ,

ki-
lenc verse hangzott el.

„Az ember fáj a földnek”…
– A magyarság, a magyar

nemzet, az emberek érzései,
azok a fogalmak, amelyek köré
csoportosítom választott ver-
seimet – árulta el a versválasz-
tás körülményeit kérdésünkre
Kovács Béla. – A mai est sa-
játossága, hogy a versek a re-
ménytelenség, a bánat, a gyó-
nás és az Istenhez való fohász-
kodás érzéseit tárják a hallga-
tóság elé, majd végül, az utolsó
blokkban egyfajta feloldozást
is nyerhetünk a költõk „iste-
nes” versei hallatán.

Kovács Béla versmondó,
aki egyben a

vezetõje
elmondta még, hasonlóan ed-
digi technikájához, hallás, fel-
olvasás útján tanulta meg a
verseket, melyek közül talán
Dsida Jenõ Psalmus Hunga-
ricus címû költeménye volt a
legnagyobb vállalkozás, mind a
hossza, mind mondanivalója
alapján. A versblokkokat, mint-
egy gondolkodató elválasztás-
ként, a költõk életútjából való
felolvasás és
lenti fotós, tanár diaporámája
színesítette.

Látássérültek
Lenti Egyesületének

Kovács Zoltán

dj

Kovács Béla

Elõzõ számunkban, a
Tantalics Bélát köszöntõ
„Mindig adni akartam…”
címû cikkünkben sajnálatos
elírás történt: Csáktornya
(Èakovec) soha nem tarto-
zott Szlovéniához a törté-
nelme során, hiszen a Mura
jobb partján fekszik, ezért
korábban a Magyar Király-
ság, majd Jugoszlávia, jelen-
leg Horvátország területén
található.

Olvasóinktól elnézést
kérünk!

Lenti (a volt TSZ Major)
Tel.: 92/353-396
Megnyitottunk!

Várjuk kedves vendégeinket

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Tisztelt Olvasóink!
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Dobpergés és sramlizene
ébresztette lakosságát
április 20-án reggel a

jóvoltából, az I.
Lenti Kistérségi 24 órás ve-
télkedõ megnyitóján.

A furcsaságok azonban nem
értek véget ezzel a rendhagyó
zenés ébresztõvel, ugyanis rö-
videsen cirkuszos fiatalok lep-
ték el – közel kétszázan – a
Városi Mûvelõdési Központ
elõtti rendezvényteret. A ver-
seny egész nap a cirkusz szel-
lemében zajlott, így aztán nem
csodálkozhattunk a kígyóbû-
völõk, erõmûvészek, baleri-
nák, oroszlánszelídítõk kaval-
kádján. Rövid köszöntés, a csa-
patok ellenõrzése és egy kis
bemelegítõ játék történt még a
téren, majd megindult a „se-
reg” – természetesen fúvósze-
nekari irányítással és jó hango-
san – a verseny központi bá-
zisa, az

tornacsarnoka felé.
„Örüljetek, hogy ilyen fia-

talok vagytok, hogy ilyen jó
csapat vagytok így együtt,
érezzétek kitûnõen magato-

Lenti
Letenyei

Fúvószenekar

Arany János Általános
Iskola

„Aludj máskor!”
kat!” – ezeket a gondolatokat
már országgyû-
lési képviselõ mondta a felso-
rakozott 6 csapatnak az ünne-
pélyes megnyitón. Ugyanitt

, városunk pol-
gármestere a „Senki”, „Valaki”,
Bárki” humoros történetével
lepte meg a résztvevõket, arra
ösztönözve õket, hogy min-
denki vegye ki részét a „mun-
kából”, majd megnyitotta a
versenyt.

24 óra…mit lehet ennyi idõ
alatt csinálni? – hát ez volt az a
nagy kérdés, amelyre senki
nem tudta a választ. A lenti

3
csapattal, a

2 csapattal képvi-
seltette magát a vetélkedõn, és
volt egy csapat, amely Lenti-
ben és a kistérség településein
élõ, de más városokban tanuló
fiatalokból állt.

Elkezdõdött a verseny…
Elsõ feladatként a csapatok
bemutatkozó mûsorára került
sor, volt itt tánc, oroszlánsze-
lídítés, rémségek cirkusza,
minden, ami egy középiskolás

Pintér László

Horváth László

Gönczi Ferenc Gimnázium
Lámfalussy Sán-

dor SZKI fejébõl kipattanhatott. Aztán
sorjáztak a feladatok: 11 órára
a könyvtárba kellett minden
csapatból két versenyzõnek
menni, de fontos volt, hogy
jártasak legyenek a város hely-
történetében. Meg kellett va-
lósítani „a karikán a legna-
gyobb oroszlán ugrik” megfo-
galmazást, itt a csapatok kép-
zelõerejét, fantáziáját mozgat-
ták meg a gyõri Diadém Ren-
dezvényszervezõ Iroda munka-
társai. Apropó játékvezetõk:
profi módon, egyenpólóban és
sok-sok eszköz felhasználásával
több mint tízen álltak folya-
matosan a csapatok rendelke-
zésére, váltott mûsorvezetéssel.

Újabb feladat, ez már hosz-
szú távú. Hajnali öt órára kel-
lett megalkotni egy olyan két-
éltû járgányt, amelyet nem
hajthatott kész motor, de mû-
ködnie kellett valamilyen túl-
élõ jármû formájában. Volt
még kígyóbûvölõ show, sport-
játékok, és még ki tudja mi
minden a palettán. Az elmond-
ható, hogy a játékvezetõk a fia-
talok kreativitását, ügyességét,
fantáziáját, vették igénybe a

feladatok során. Persze, mint
ígérték, külsõ városi segítség is
igénybe vehetõ volt néhány
feladatnál, így a szalagos fánk
sütésénél, ahol aztán a végén
kilóra (és nem darabra) mér-
ték a fánkot (volt 30 kg feletti
teljesítmény!). Aztán pedig ha-
talmas fánkevészet következett,
miközben a nézõtéren sálkö-
tésben mérték össze erejüket a
csapatokat támogató anyukák,
nagymamák, ismerõsök. A zsû-
ri is jó hangulatban, profi mó-
don végezte munkáját

vezetésével, váltakozó
tagsággal, a gyõriek útmu-
tatásai alapján.

mû-
sorvezetése szünetében értük
utol, még a verseny elsõ felé-
ben, de már ekkor is nagyon
meg volt elégedve a helyi ver-
senyzõkkel.

– Látszik, hogy nagyon ko-
molyan vették a lentiek ezt a
versenyt, több csapat tanári,
osztályfõnöki, sõt szülõi háttér
bevonásával van jelen, és csak
dicsérni tudom a Városi Mûve-
lõdési Központ gárdáját is, ha-
talmas munkát végeztek, hogy
ilyen kitûnõ vetélkedõt tart-
hassunk!

Letelt a 24 óra, megérde-
melten nyert az csa-
pata, gratulálunk nekik, de a
legfontosabb, ahogy polgár-
mester úr is fogalmazott zár-
szavában, az az élmény, amit
minden fiatal még nagymama
és nagypapa korában is emle-
getni fog. Várakozásunknak
megfelelõen ez a játék valóban
megmozgatta egész Lentit.
MEGCSINÁLTUK!

Lesz folytatás? Sokatmon-
dó, hogy I. Lenti Kistérségi 24
órás vetélkedõként volt meg-
hirdetve a vetélkedõ …

Stokker
Sándor

Fehér Gábor „Fecót”

Álomûzõk

dj

Horváth László köszönti a résztvevõket, mellette Pintér László
és Fehér Gábor.

Megindult a „sereg”…

…és megkezdõdött a 24 órás vetélkedõ.
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Az
a csapatok

elõfeladatként kapták, hogy
készítsenek interjút egy olyan
volt ifjúsági szakemberrel, aki
egykoron aktívan részt vett a
fiatalok szabadidõs program-
jainak szervezésében (például
népmûvelõ, ifjúsági klubve-
zetõ, stb…). Az alábbiakban –
és a következõ hónapokban
megjelenõ lapszámokban – ezen
interjúkból közlünk részleteket.

a
igazgatójaként

1977. november 1-jén kezdte
munkáját.

– Ebben az idõszakban ki-
emelten a figyelem közép-
pontjába kerültek a fiatalok,
politikai és ideológiai nevelé-
sük. Nagy jelentõsége volt a
klubmozgalomnak. A KISZ-tá-
borok 1956 után alakultak, és
egészen a 80-as évek elejéig
mûködtek. Ezeknek a táborok-
nak a története igencsak ér-
dekes, mert egy idõ után az
ideológia senkit sem érdekelt,
inkább szabadidõs táboroknak
nevezhetnénk õket. Rédicsen
is megalakítottuk az ifjúsági
klubmozgalmat. A zene, sport,
szórakozás volt az a három
terület, amire a fiataloknak
igényük volt.

A környék 12 településén
három klub mûködött: a heté-
si, a reszneki és a rédicsi. A
rédicsi csoport

nevét vette fel, három ge-
nerációváltást értünk meg. Ak-
kor még mûködött a Mûve-
lõdési Intézet, melyet

hozott létre a falusi köz-
mûvelõdés támogatására. A
klubok több évi munkáját ér-

I. Lenti Kistérségi 24
órás vetélkedõre

Soós József rédicsi mû-
velõdési ház

Bellosics Bá-
lint

Vitányi
Iván

Ifjúsági klubok-régen

tékelték objektív pontrend-
szerrel. A rédicsi klub a legma-
gasabb kitüntetést is kiérde-
melte: megkaptuk az Aranyko-
szorús Ifjúsági Klub elisme-
rést. Mindezzel természetesen
pénz is járt. Az ifjúsági klub
legjobban Reszneken mûkö-
dött. vezeté-
sével a reszneki az ország
legjobb klubja volt egy egész
évtizeden keresztül. Az ifjúsági
klubmozgalom szorosan össze-
fonódott más feladataimmal: a
színjátszó csoporttal, a sport-
élet irányításával. Rédicsen si-
keres tekeklub mûködött, és
részt vettünk az országos szin-
tû szpartakiádokon is.

Sok feladatunk volt. Emlék-
szem, milyen sokat dolgoztunk
együtt, például lebetonoztuk a
mûvelõdési ház zárt udvarát.
Részt vettünk a különbözõ
klubtalálkozókon. Mi rendez-
tük meg elsõ
kiállítását egy járási találko-
zóra. Kirándulásokat szervez-
tünk a Balatonra, a Vadása-
tóra. Ismeretterjesztõ elõadá-
sokra hívtuk az érdeklõdõket.
Ez volt a TIT virágkora. Meg-
hívott vendégeinknek hosszú a
listája, csak néhány név a sok
közül: rende-
zõ (Talpuk alatt fütyül a szél),

rendezõ,
.

Mûködtek a mûvészeti csopor-
tok, a színjátszó csoport és a
citeraszakkör. A mûvelõdési
ház igazgatójaként és a klub
vezetõjeként egybemosódtak
ezek a tevékenységek.

Mire lehetnék büszke? Ter-
mészetesen az ifjúsági klubok-
ra, a környezetformáló vagy fa-

Kercsmár István

Varga Ferenc

Szomjas György

Kósa Ferenc Földes
László Hobo, Frenreisz Károly

faragó táborokra, az Ötágú Síp
táborokra, a focicsapatra és
arra is, hogy a megyében el-
sõként Rédicsen volt falutévé.
A rédicsi mûvelõdési ház igaz-
gatójaként tizenkét községért
dolgoztam a kultúra és köz-
mûvelõdés területén.

Hogy mostanában mi áll a
középpontban nálam? A kis-
unokám, Péter… és a versek… –
osztotta meg velünk gondo-
latait Soós József.

, a lenti

tanít. 30 éve dolgo-
zik ezen a pályán, szeret a
gyerekekkel foglalkozni. Akár-
csak õ, a két fia is a

diákja volt.
– Milyen ifjúsági klubnak

volt a vezetõje, mettõl-meddig?
– Középiskolás ifjúsági klub-

nak voltam a vezetõje 1976-
1979-ig, amely Tini Klub né-
ven mûködött a városban,
nagy sikerrel. Diákként szer-
veztem a lenti gimnáziumban,
majd nem sokkal késõbb he-
lyet kaptunk az akkor felújított
mûvelõdési házban.

– Kik voltak a tagjai?
– Tagjai a lenti gimnázium

tanulói közül kerültek ki, mind
a 4 évfolyamból. Nagy lelke-
sedéssel jöttek el a klub fog-
lalkozásaira és örömmel vettek
részt a programokban.

– Hány fõt tartottak számon?
– Mintegy 20-25 fõvel in-

dultunk, és egyre többen csat-
lakoztak hozzánk, aminek na-
gyon örültünk és rövid idõn
belül 99-en lettünk, de itt sem
állt meg a sor, mivel jól em-

Borsosné Boa Erika
Vörösmarty Mihály Általános
Iskolában

Lenti Gim-
názium

lékszem arra, amikor a 100.
klubtagot beírtam a naplóba,
mindenki nagy örömére.

– Mi volt a fõ tevékenysége,
mivel foglalkoztak?

– A létszám gyors növeke-
dése is bizonyította a klub
népszerûségét. A cél az volt,
hogy hasznosan töltsük el az
idõnket együtt. Részt vettünk
az akkori nagyközség kultu-
rális életében, ismeretterjesztõ
elõadásokat hallgattunk, túráz-
tunk, kirándultunk. Volt ré-
szünk tudományban, mûvé-
szetben, sportban, szórakozás-
ban egyaránt. Természetesen a
legnagyobb élményt a tábo-
rozások (egy hét a Balatonnál),
illetve a kirándulások (néhány
nap Sopronban) nyújtották.

– Mi volt az ifjúsági
klubbok értéke?

– A legnagyobb értéknek
az összefogást, a közösségi
életet tartom. Gyakoroltuk a
demokráciát, hasznos ötletek
és javaslatok merültek fel,
amelyek megvalósításában sok
segítséget kaptunk a mûvelõ-
dési háztól. Az akkori népmû-
velõk menedzseltek bennün-
ket és anyagilag is támogatták
a programjainkat.

– A felnõtt életét hogyan
befolyásolta, hogy részt vett az
akkori klub mozgalomban?

– Mindig szerettem a kö-
zösségi, illetve a mozgalmi éle-
tet; valamint a szervezési fel-
adatokat, ezért nagyon örül-
tem, hogy én lehettem a klub
vezetõje, nagy örömömet lel-
tem benne, és mindig emlé-
kezni fogok rá.

Egy archív felvétel: Soós József „vezényli” a rédicsi fiatalokat.

Borsosné Boa Erika 30 éve dolgozik ezen a pályán.
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A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete az
„Önkéntes pontok létrehozása Zala megyében” címû
(pályázati azonosító: TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0048) pro-
jektje keretében önkéntesek jelentkezését várja az alábbi
területeken:

• Véradásszervezésben való közremûködés
• Elsõsegélynyújtó tanfolyamok, elsõsegélynyújtó

versenyek szervezése
• Adománygyûjtés
• Rendezvényszervezés
• Házi segítségnyújtásba való bekapcsolódás
• Egészségügyi intézmények betegellátásában való

közremûködés

Érdeklõdni és jelentkezni lehet:
személyesen:
8960 Lenti, Ifjúság u. 12/2.
(hétfõn és csütörtökön: 8.00-12.00)
telefonon: +36 30/500 4960

A Leader csoporthoz be-
adott sikeres pályázat és a be-
kerülési költség ÁFÁ-ja, mint
önerõ kellett ahhoz a beru-
házáshoz, melynek köszönhe-
tõen megújulnak köz-
területei. Egyéb részletekrõl

polgármester
tájékoztatott a felújítás kapcsán:

– A Leader „Zala Zöld Szí-
ve” Egyesülethez beadott pá-
lyázatunk eredményeképpen
sikerül megvalósítani ezt a
felújítási munkát. A nyert
összegbõl, amely kétmillió fo-
rintot tesz ki, a falu frekventált
területein elhelyezkedõ önkor-

Gutorfölde

Nyakas István

Szépülõ közterületek Gutorföldén

mányzati közterületek kerül-
nek felújításra. Így négy hely-
színen, a kézmûves háznál –
ahol egy járdaszakasz felújítása
történt meg, a pihenõ padok
alá került burkolat és dísz-
bokrok kerültek kihelyezésre
–, a mûvelõdési házzal szem-
ben lévõ 1956-os kopjafánál –
itt díszburkolat került kiépítés-
re –, valamint a szabadtéri
színpadnál – ahol kör alakú
díszburkolat épült. A negyedik
helyszín a polgármesteri hiva-
tal melletti park, itt ugyancsak
kör alakú díszburkolat lett
kiépítve, egy hozzá vezetõ jár-

dával, valamint maga a szökõ-
kút is megújult, egy automata
egység lett beépítve, amely
szabályozza a fény és- vízjáté-
kokat, továbbá védõkorlát is
került a járda mellé.

– Ezek szerint komplett
felújítás történt a közterü-
leteiken?

– Egy kis kiegészíteni va-
lónk lesz még, ugyanis a köz-
téri bútorzat kihúzásra került a
pályázatból, így önkormányza-
tunk feladata lesz ezek be-
szerzése és kiépítése a jövõ-
ben – hangzott Nyakas István
tájékoztatójában.

dj

Egyre szépül Gutorfölde.

Még 2012. év tavaszán dön-
tött a
arról, hogy a , a
helyi védettséget élvezõ

szobor át-
helyezésre kerüljön, mivel az
úttesthez igencsak közel he-
lyezkedett el, félõ volt, hogy az
úton közlekedõ mezõgazda-
sági gépek megrongálják.

– Mindezek tudatában dön-
tött testületünk az áthelyezés
mellett, amely a szobor felújí-
tásával is együtt járt – tájé-
koztat a további részletekrõl

polgármester. –
Kalkulációnk alapján a fel-
újítás költsége – amely közel
fél millió forint – sajnos nem
állt az önkormányzat rendelke-
zésére, ezért a szobor teljes fel-
újítása két részletben történt
meg önkormányzati forrásból.
Az elmúlt év nyarán elkészült a
talapzat, illetve a szekrény, a
télen pedig megtörtént a szo-

pákai képviselõ-testület
Petõfi utcában

Nepo-
muki Szent János

Lukács Tibor

Védik közterületi szobraikat

bor restaurálása, melyet
zalaegerszegi res-

taurátor végzett el.
Az önkormányzat tervei

szerint plébános
pünkösd hétfõn szenteli fel a
szobrot, tudtuk meg még Lu-
kács Tibor polgármestertõl.

(

Lend-
vai István

Kiss László

d)
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Több mint há-
romszáz résztvevõ-
vel,

valamint
öt

különbözõ nyugdí-
jas csapat és a So-
mogy megyét kép-
viselõ és

nyugdí-
jas klubok részvéte-
lével rendezték meg

Lenti, Szepet-
nek, Ujudvar, Nagy-
récse, Csesztreg, Za-
laszentbalázs, Esz-
teregnye, Zalako-
már, Gellénháza,
Lovászi,
Nagykanizsáról

babócsai
péterhidai

Nyugdíjas klubok találkozója Lovásziban

Lovásziban

Léránt Ferenc

dj

a nyugdíjas klu-
bok találkozóját.

– Ez a rendezvény lehetõsé-
get ad ismeretségek, barátsá-
gok kötésére és nem utolsó
sorban egymás és az érdek-
lõdõ közönség szórakoztatásá-
ra – hangzott el
polgármester köszöntõjében.
– Igyekszünk megfelelni az
önök elvárásainak, és úgy gon-
dolom, hogy az Olajbányász
Mûvelõdési Ház megfelelõ
teret tud biztosítani a klubok
bemutatkozására, a közönség
és egymás szórakoztatására.
Kívánom, hogy töltsék meg vi-
dámsággal, melegséggel e na-
pot, amely reményeink szerint
egy rendszeres, visszatérõ és
számát illetõen bõvülõ nyug-
díjas klubok találkozójának
kezdetét fogja jelenteni Lová-
sziban.

Az esemény a klubok be-
mutatkozó mûsorával folytató-
dott, versek, jelenetek, ének-
csoportok fellépése színesítet-
te a találkozót. Zárásként est-
ebédre, majd zenés, táncos is-
merkedési estre került sor.

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

A családok életében egy-
re fontosabb szerepet tölt
be a konyha, mert nem min-
degy, hogy mit eszünk. Ez
viszont áldozatokat kíván at-
tól, aki a konyhában dolgo-
zik. Egy rosszul felszerelt és
elrendezett konyhában csak
zsonglõrködéssel lehet úrrá
lenni a helyzeten. Persze ez
elég frusztráló és idõt rabló.
Ha nincs, aki felvállalná ezt
az áldozatot, akkor jönnek a
szükségmegoldások, amik
idõvel csak a gyógyszerek
mennyiségét növelik. Mert
nem mindegy, hogy mit
eszünk.

Egyre több család látja
be, ezt a helyzetet jó konyha
nélkül nem lehet megolda-
ni. Ezért, amikor felhívnak
bennünket, idõpont egyez-
tetés után a helyszínen fel-
mérjük a lehetõségeket. Kü-
lön figyelünk arra, hogy mi-
lyen problémákat kell meg-
oldani, amikre megkeressük
a megoldást. Fontosnak tart-
juk, hogy megmutassuk,
hogy fog kinézni az új kony-
ha. A számítógépes, 3D-s lát-
ványterveknek köszönhetõ-
en minden részletet ponto-
san lehet látni, így könnyen
lehet dönteni. Lépésrõl lé-
pésre megmutatjuk, milyen
elrendezésben és vasalatok-
ban érdemes gondolkodni
azért, hogy a családnak egy
jó konyhája legyen.

– Egy jó konyha mennyi-
vel jobb? Erre azt tudom
mondani, hogy olyan, mint
amikor a Trabantból, vagy a
Ladából átülünk egy most
kapható autóba. Egészen
más érzés, és közben azon
gondolkodunk, hogy ezt mi-
ért nem tettük hamarabb….

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Mert mi a fontos…

A találkozó résztvevõi.

Színpadon az eszteregnyei nyugdíjasok.

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:
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2013. április 21-én ren-
dezték meg Zalaegerszegen a
II. és IV. korcsoportos Tele-
kom Labdarúgó Diákolimpia
Zala Megyei Döntõjét kispá-
lyás labdarúgásban.

felkészítõ tanár az
eseményrõl elmondta:

– Térségünket az Arany
János Általános Iskola és AMI
csapatai képviselték. A IV.
korcsoportos tanulók a dön-
tõig meneteltek.

Eredményeink: Arany-
Tófej 4-3, Arany-Nagykani-

Drávecz

Gyula

Ezüstös Aranyosok!
zsa 3-1, Arany-Vonyarcvas-
hegy 3-0. A döntõben: Mura-
keresztúr-Arany 3-0. Csapa-
tunk tagjai:

Felkészítõk: ,
Drávecz Gyula. A II. korcso-
portos csapat – 2 gyõzelem,
2 vereség – a 6. helyet sze-
rezte meg.

Bors Milán, Al-

tanzul Migmarbayar, Kiss

Milán, Maturicz Mátyás,

Porédos Marcell, Markotán

Márk, Szabó Dániel, Szabó

Mihály, Mikó Ferenc, Varga

Tamás és Horváth Albert.

Györe László

– Nemzetközi növendék-
hangversenyre került sor a kö-
zelmúltban a lendvai színház-
és hangversenyteremben – tá-
jékoztatta lapunkat

intézményvezetõ-
helyettes. – A hangversenyen
részt vett a lendvai zeneiskola,
a St. Stefan im Rosental-i ze-
neiskola növendékei Ausztriá-
ból és a lenti

zeneiskolás növendékei és fel-
készítõ tanáraik.

Pusztainé

Sebõk Lívia

Arany János

Általános Iskola és Alapfokú

Mûvészetoktatási Intézmény

– Kik léptek fel Lentibõl?

Növendékhangverseny és minõsítés

– Horváth Eszter, Ott Er-
zsébet - fuvola (felkészítõ ta-
nár: Gyulavári Adrien), Berkes
Marcell - zongora (felkészítõ
tanár: Serfõzõ Józsefné), Sáfár
Árpád Levente - zongora (fel-
készítõ tanár: Dobos Sándor),
Jávor Laura, Tamása Róza - fu-

rulya (felkészítõ tanár: Sze-
kérné Gróf Lilla), Weinhoffer
Péter Tibor - hegedû (felké-
szítõ tanár: Tóthné Piros Ilo-
na), Szabó Luca Réka - népi
ének, Vörös Diána - citera aki-
ket jómagam készítettem fel.

– Április elején vett részt az
Énekes és Hangszeres Szólis-
ták Országos minõsítésén Vö-
rös Diána citerás, aki Dicsé-
retes minõsítést, valamint Sza-
bó Luca Réka, aki népdal-
éneklés kategóriában arany
minõsítést ért el – zárta tájé-
koztatóját a két utóbbi növen-
dék felkészítõ tanára, Pusz-
tainé Sebõk Lívia népze-
netanár.

– Milyen fontos esemény

történt még az iskola éle-

tében?

dj

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Szabó Luca Réka

Vörös Diána
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Lenti és Vidéke

A tájékoztatja a gyûjtõkörzet
lakosságát, hogy a jogszabályi változások következtében a

a következõ hulladékokat veszi át:
– ásványvizes, üdítõs

palackok, és csomagoló fóliája, zacskó, zsugorfólia, mustáros,
ketchupos, ecetes flakonok, tisztító és kozmetikai szerek
flakonjai, (PET, HDPE, PP, PE, LDPE, PS jelzéssel ellátottak)
ami a zsákba kerülhet: mezõgazdasági fólia, mûanyag
játékok, étolajos flakon, redõny, kerti szék.

– szennyezõdés mentes újságpapír,
csomagolópapír, könyv, képes újság, katalógus, prospektus,
füzet, hullámpapír, kartondoboz, papír italos és tejes doboz,
boríték, levélpapír, telefonkönyv, mélyhûtött ételek (mûanyag
bevonat nélküli) kartondoboza, papírzsák, papírdoboz.

külön választva az öblös és a síküveget
–

televízió ké-
szülék, hûtõszekrény, számítógép, egyéb elektromos és elekt-
ronikai eszköz

–
–
– (nem kereskedelmi mennyiség, max. 4 db)
A hulladékudvart térítésmentesen igénybe vehetik a

gyûjtõkörzet azon lakosai, akik átvételkor lakcímüket vala-
mint hulladékszállítás befizetését (csekk, átutalás, igazolás)
igazolják.

A hulladékudvarban veszik át a lom
hulladékot („a közszolgáltató által nem rendszeres jelleggel
átvett olyan hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rend-
szeresített gyûjtõedény méreteit meghaladja”) valamint az
építési törmeléket (idegen anyagtól – mûanyag, fa, fém –
mentes beton, tégla, cserép, kerámia).

Többlethulladék begyûjtésére a települések boltjaiban, vala-
mint Lentiben, a Frézia Virágboltban erre a célra rend-
szeresített, piros színû, fekete „Huke” feliratú zsákban a hul-
ladékgyûjtõ edények (kukák) mellett elhelyezve szállítjuk el.
A zsák ára az Önkormányzat által rendeletben rögzített
összeg, mely tartalmazza a begyûjtés, szállítás, ártalmatlanítás
díját is.

A házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtés, papír és mû-
anyag csomagolási hulladék esetében a fent leírtakat al-
kalmazza a Szolgáltató.

Lenti Hulladékkezelõ Kft.

lenti hulladékudvar (Lenti-Mumor, 054/7 hrsz) térítés-
mentesen

térítés ellenében

mûanyag csomagolási hulladék:

papír hulladék:

– fém hulladék
– üveg hulladék:

biológiailag lebomló hulladék
– elektronikai hulladék:

veszélyes hulladék
használt étolaj
gumiabroncs

nem

sérülésmentes, ép

A hulladékudvarba települési, lakossági kommu-
nális hulladék nem hozható be és ott nem helyezhetõ el!

TÁJÉKOZTATÁS

Lenti

Hulladékkezelõ Kft.
Lentiben

Általános iskola:

Horváth Roland

Paksa Tibor
Szakiskola:

rendezték meg a
speciális tantervû iskolák ré-
szére kiírt megyei kispályás
labdarúgó döntõt. A két kor-
csoportban lebonyolított ver-
senyen a következõ sorrend
alakult ki.

1. Lenti
(veretlenül), 2. Zalaegerszeg,
3. Keszthely, 4. Nagykanizsa.
Gólkirály:
(Lenti). Legjobb kapus: Ádám
Mihály (Zalaegerszeg). Leg-
technikásabb játékos: Rosta
Krisztián (Keszthely). A lenti
csapat edzõje volt.

1. Keszthely, 2.
Zalaegerszeg, 3. Lenti. Gólki-

Egyedülálló sorozat…

A gyõztes lenti csapat…

rály: Horváth Vince (Keszt-
hely). Legjobb kapus:

(Lenti). Legtechniká-
sabb játékos: Orsós Péter (Za-
laegerszeg). A keszthelyi csa-
pat edzõje: Sárközi István.

A lenti csapat erejét jel-
zi, hogy a Zánkán sorra kerülõ
14. országos döntõben 11.
alkalommal képviseli Zala me-
gyét. A lentiek a 22. kupa-
gyõzelmükért a lenti

reklámpólóit kapták
ajándékba.

Dicséretet érdemel
játékvezetõ is, aki 15. al-

kalommal bíráskodott magas
szinten, közmegelégedésre.

Gecse
Tamás

Németh-
Fa Kft.

Kovács
Béla

Horváth László polgármester

Ferenczi Róbert alpolgármester

Drávecz Gyula

Héra József

Gáspár Lívia

Vatali Ferenc

Héra József

Drávecz Gyula

Gáspár Lívia

Gáspár Lívia

Vatali Ferenc

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

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

2013. május 6-án (hétfõn) 10.00-11.00 óráig,

2013. május 6-án (hétfõn) 16.00-17.00 óráig,

2013. május 8-án (szerdán) 13.00-14.00 óráig,

2013. május 8-án (szerdán) 16.00-17.00 óráig.

2013. május 6-án (hétfõn) 17.00-18.00 óráig a
mumori kultúrházban,

2013. május 6-án (hétfõn) 18.00-19.00 óráig a bárszentmihályfai
orvosi rendelõ épületében,

2013. május 8-án (szerdán) 14.00-15.00 óráig a
máhomfai kultúrházban,

2013. május 8-án (szerdán) 15.00-16.00 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban,

2013. május 8-án (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban

fogadják az érintett városrész lakóit.

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem

Települési képviselõk fogadóórái:

Városrészekben tartandó fogadóórák:

Fogadóórák
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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

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
Hirdetésszervezõket

keresünk a megye minden
részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve

30/378-4465.

Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 7-17

szombat 7-12

145 g-os üvegszövet háló 1,1 m
2

EPS hõszigetelõ alaprendszer!!!

most csak :

1.995 Ft / m
2

10 cm-es rendszer:

10 cm-es EPS 80-as
polisztirol 1 m

2polisztirol ragasztó 5 kg


