
(Folytatás a 2. oldalon)

k ö z é l e t i h a v i l a p XV. évfolyam 2013. június

Felnõtt belépõ*: 2 000 Ft
Gyermek belépõ: 1 500 Ft

Családi belépõ*
: 6 200 Ft
: 6 800 Ft

(3-14 éves korig)

(2 felnõtt + 2 gyermek)

(2 felnõtt + 3 gyermek)

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban,

ahol szabadtéri és fedett
az Európában egyedülálló

valamint kínál felüdülést és
kikapcsolódást minden korosztálynak!

élmény-, úszó-, gyógy-, és gyermekmedencék,
játszótér, sportpálya, Szent György Energiapark

8 hektár parkosított zöldterület

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

furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-770

A fürdõ június 22-tõl augusztus 25-ig
naponta 9.00 - 20.00 óráig tart nyitva!

(*Július 1-tõl érvényes és nem tartalmazza a hidromasszázs medence használatát.)

Minden Lego vásárlás után

30%-ot
visszaadunk

Lego vásárlási utalvány formájában.

LEGO KIÁRUSÍTÁS!Nyári

A kedvezmény más akciókkal, kedvezményekkel NEM összevonható!

Az akció 2013. június 27-tõl 2013. augusztus 31-ig tart.

Lenti Város Önkormány-
zata Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ Lenti
Tankerülete

és a

szervezésében ün-
nepségen köszöntötték a kö-
zelmúltban a fenntartó okta-
tási intézményeinek pedagó-
gusait.

A pedagógusok köszöntése
A rendezvényen elõször

polgármester kö-
szöntötte a járás pedagógusait:

– Akik ilyenkor a nyári
szünidõ beköszöntével kez-
dik irigyelni a pedagógusokat,
nem tudják, hogy a tanév az
adminisztrációs feladatokkal

Hor-
váth László

zárul, majd a következõ tan-
évre való felkészüléssel kezdõ-
dik egy tanár, tanító, vagy óvo-
dapedagógus számára. Lenti-
ben mindig is hagyomány volt
a pedagógusok köszöntése, és
különös alkalom a mostani, hi-
szen az egész tankerület peda-
gógusait üdvözölhetem.

Ünnepi köszöntõt
, a Klebelsberg Intéz-

ményfenntartó Központ Zala-
egerszegi Tankerületének igaz-
gatója tartott:

– Minden emberekkel fog-
lalkozó szakmának, hivatásnak
megvan a maga ünnepnapja.

Pácso-
nyi Imre

A kitüntetettek…
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(Folytatás az 1. oldalról)

A pedagógusok köszöntése
Megvan az a nap, amikor egy
kicsit megáll, számba veszi fel-
adatait, számot vet, és áttekinti
az elõtte tornyosuló feladato-
kat. Így van ez önökkel, peda-
gógusokkal is, azonban egy
kicsit furcsa is, hiszen közel
van a naptárban a ballagás idõ-
pontjához, amely a legna-
gyobb ünnepe minden iskolá-
nak és talán elvesz egy kicsit a
Pedagógus Nap fényébõl. Azon-
ban a ballagás a gyermekek,
tanulók ünnepe, a Pedagógus
Nap pedig az önöké – hang-
zottak a szónok gondolatai.

Az ünnepségen a fenntartó
kitüntetését vehette át:

a lenti Gönczi Ferenc Gim-
názium és Szakközépiskolából

, a rédicsi Móra Fe-
renc Általános Iskolából

, a Lámfalussy Sándor
SZKI-ból , a pá-

Boa Szilvia
Tér

Lászlóné
Huzián László

kai Öveges József Általános
Iskolából , a
lenti Napközi Otthonos Óvo-
dából , a lenti
Arany János Általános Iskolá-
ból , a lenti
Ádám Jenõ Zeneiskolából

, a lenti
Móricz Zsigmond Általános
Iskolából , a
lenti Vörösmarty Mihály Álta-
lános Iskolából
és a
lovászi Buda Ernõ Általános
Iskolából , a
csesztregi Kerkai Jenõ Általá-
nos Iskolából .

Arany Diplomát kapott –
diplomáját 50 éve vette át –

óvo-
dapedagógus, Gyémánt Diplo-
mát kapott – diplomáját 60
éve vette át –

tanító.

Károly Róbertné

Tüske Ildikó

Marton Mária

Pusztainé Sebõk Lívia

Peczeli Lajosné

Soós Istvánné
Fendrikné Máté Ildikó,

Rétyi Erzsébet

Simon Valéria

Hajgatóné Vetecz Sarolta

Horváth Ist-
vánné

dj

A mindössze háromszáz lel-
kes nagyon aktív kö-
zösségi életébe próbált a szer-

Resznek

Hagyományteremtõ „Családi nap” Reszneken

vezõség új színfoltot vinni a
június 23-án hagyományterem-
tõ szándékkal megrendezett

Családi napjukkal – tudtuk
meg
szervezõtõl legújabb kezdemé-
nyezésükrõl:

– Próbáltunk minden csa-
ládtagnak tartalmas szórako-
zást biztosítani, hiszen a mai
rohanó világban a családoknak
kevés ideje van a közös pihe-
nésre, kikapcsolódásra. Örül-
tünk, hogy a családi vetélke-
dõben a szülõk is lelkes részt-
vevõk voltak. A megelõzõ na-
pok hõségriadójára való tekin-
tettel inkább szórakoztató, gon-
dolkodtató, mintsem ügyessé-
gi feladatokat állítottam össze,
melyek között volt bogárgyûj-
tés, célba-dobó verseny és
könyv-totó is. Talán ez utób-
bitól féltek a legjobban – az
amúgy rendszeres könyvtárlá-
togató – csapattagok, de amint
látták, hogy csak tippelni kell
(pl.: egy könyv adott oldalán
található „y”-ok számát), máris
élvezték a próbatételt. Végül
értékes ajándékcsomagokat ka-
pott a három legjobban tel-
jesítõ csapat.

Csiszárné Fliszár Eszter

– Gondolom, azért voltak
mozgásos feladatok is!

– Családi jelleget öltött a
kispályás focimeccs is, hiszen
a régi szép idõkre emlékezve
újra nõs-nõtlen meccset játsz-
hattak apák és fiaik, sõt a helyi
hölgyek is megmérkõztek egy-
mással egy csajok-anyák rang-
adón. Szerencsére az idõjárás
is kegyes volt hozzánk, csak a
foci közben érkezett egy futó
zápor, melynek az éppen pá-
lyán lévõk kimondottan örül-
tek is. A késõ délutáni tombo-
lasorsoláson egyebek mellett a
helyi tekepálya ingyenes hasz-
nálati lehetõsége, strandbelé-
põk és fõdíjként egy családi
Kalandpark-belépõ talált gaz-
dára. Resznek Község Önkor-
mányzatának Képviselõ-testü-
lete helyben sült langalóval és
bográcsételekkel látta vendé-
gül az érdeklõdõket. A kezdeti
nagy meleg ellenére egész dél-
után nagy népszerûségnek ör-
vendett a gyermekek körében
az ingyenesen használható ug-
ráló vár. A napot
zenés mûsora tette még színe-
sebbé, majd jó hangulatú bál
zárta programunkat.

Stángli Tibor

D.J.

Hagyományteremtõ szándékkal rendezték…

Ülést tartott a
ab-

ból az alkalomból, hogy július
elsejétõl új társulási megálla-
podás lépett érvénybe, a mun-
kaszervezeti feladatokat pedig
átvette a lenti hivatal. A rész-
letekrõl , a tár-
sulás elnöke tájékoztatta la-
punkat.

– Fontos feladata volt az
ülésnek a társulási megállapo-
dás hozzáigazítása a törvényi
elõírásoknak. Az új önkor-
mányzati törvény 2013. június
30-án lép hatályba, ezért volt
nagyon fontos a „szinkroni-
zálás”. Ez az intézkedés együtt
járt a mûködési és szervezeti
szabályzat átalakításával is.

Lenti Köz-
pontú Kistérségi Társulás

Horváth László

Társulási változások
– Milyen fontos tennivalói

vannak jelenleg a társulásnak?

lenti polgár-
mesteri hivatal

– Az egyik az, hogy a csa-
ládsegítõ és gyermekjóléti szol-
gálat mûködtetését továbbra is
felvállalta a társulás. Mivel ed-
dig csak ideiglenes mûködési
engedélye volt a szolgálatnak,
gondoskodnunk kellett arról,
hogy a felügyelõ szerv jóvá-
hagyja a további mûködést. Eh-
hez biztosítanunk kellett a sze-
mélyi és tárgyi feltételeket. Ezt
sikerült megoldanunk, az elbí-
rálás folyamatban van. A másik
fontos terület az orvosi ügye-
leti ellátás. Ez egy olyan köz-
beszerzés útján vásárolt szol-
gáltatás, aminek a határideje
lejár 2013. szeptember 30-án.
A társulás döntött, hogy a
közbeszerzést elindítja azokkal
a paraméterekkel, amiket a
társulási tanács megállapított.
Hétközben egy orvos, asszisz-
tencia és egészségügyi autó áll
rendelkezésre, szombat reggel
8 órától hétfõ reggel 8 óráig
pedig két orvos. Lenti város
szerette volna, ha hétközben is
marad a két orvos, de a tár-
sulás többi településének kép-
viselõje ezt leszavazta, anyagi
okokra hivatkozva.

A társulási ülésen döntés
született arról is, hogy a 2013
június 30-án megszûnõ kistér-
ségi iroda ügyintézését, az az-
zal összefüggõ munkaszerve-
zeti feladatokat a

veszi át.

Horváth László

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Több kiránduláson is részt
vettek a

tagjai.
– Még májusban kirándul-

tunk Tapolca, Nagyvázsony,
Zirc, Herend, Pannonhalma
útvonalat bejárva – tájékoztat
a részletekrõl a
klub elnöke. – Ebben a hónap-
ban már a „határokat” is átlép-
tük Klagenfurt, a Wörthi-tó és
Bled volt az úti célunk. Min-
den kirándulásunkat idegenve-
zetõvel szervezzük, nagyon kí-
váncsiak vagyunk az adott vi-
dék nevezetességeire, látniva-
lóira, és ehhez szerintünk a
szakértõi vezetés a legalkalma-
sabb. Egyébként nagyon népsze-

Lovászi Olajbányász
Nyugdíjas Klub

Tóth Károlyné,

Lovásziak kirándulása
rûek tagságunk körében kirán-
dulásaink, 30-35 fõ állandó ki-
rándulónk van, a többiek bará-
tok, vagy mint legutóbb, a Lenti
Civil Nyugdíjas Klub tagjai voltak.

– A kirándulásokat minden-
ki saját zsebbõl fizeti, egyéb
költségekre pedig havonta 200
Ft-ot szedünk, ami 60 fõnél
már egy jól beosztható össze-
get jelent. Visszatérve kirándu-
lásainkra: legutóbb Lendván
jártunk, ahová egyik tagunk,
Bognárné Fehér Erzsébet ba-
bakészítõt kísértük el egy nép-
mûvészeti kiállításra.

– Hogyan teremtik elõ a
költségeket?

D.J.

Dr. Veres András

Rédicsen Lend-
vai Zoltán

szombat-
helyi megyéspüspök kérte az
egyházközségeket, hogy a Hit
éve alkalmából minden egy-
házközség vallja meg, mutassa
meg Jézus Krisztusba vetett
hitét. Mindezt

plébános, s a helyi
egyházközösség és önkormány-
zat egyeztetése alapján egy ke-
reszt felállításával tették meg.

– Ez a kereszt kifejezi hi-
tünk mélységét. Köszönöm
mindazoknak, akik anyagi ál-
dozatukkal, kétkezi munkájuk-
kal vagy egyéb módon hozzá-
járultak ahhoz, hogy a keresz-
tet felállíthassuk – tette hozzá
Lendvai Zoltán plébános. – Bí-
zom abban, hogy azok, akik
ezt az új keresztet meglátják,
Jézus iránti hitre és szeretetre
indítja, és sokan egy-egy ke-
resztvetéssel és imádkozva
mennek el mellette.

A rédicsi önkormányzat tá-
mogatását oly módon is kimu-
tatta, hogy bármelyik területet
az egyházközösség rendelke-
zésére bocsátotta a helyi egy-
házközösség választása alapján,
így került végül a hat méter
magasságú „Hit Éve 2012 - 2013
feliratot viselõ kereszt az ön-

Keresztet állítottak…

kormányzat és posta épülete kö-
zelében található zöld területre.

– Az egyházközség választá-
sa végül a Rédicsi Közös Ön-
kormányzati Hivatal elõtti tér-
re esett. Úgy gondolom, hogy
ezzel a választással sikerült
méltó helyet találni a kereszt
számára, melyhez önkormány-
zatunk egy kis sétányt készít-
tetett – egészítette ki Tóth
Lajos polgármester.

dj

– 2012-ben pályáz-
tunk a Leader-prog-
ram III. tengely kiírá-
sára üzemünk egy
technológiai és tech-
nikai fejlesztésre,
amely sikeresnek bi-
zonyult. Ez a fejlesz-
tés 2013-ban indult,
négy ütemben való-
sítjuk meg beruházá-
sunkat. Az elsõ ütem
egy megújuló ener-
giaforrás fejlesztését
takarja, amely a for-
gácshulladék további haszno-
sítását teszi lehetõvé, egy bri-
kettkészítõ gép beállításával.
Ezzel megvalósul az üzem
fûtése, hasznosításra kerül a
hulladék és amennyiben na-
gyobb mennyiség keletkezik,
akkor értékesíteni is lehet a
brikettet – mondja

(képünkön), a

ügyvezetõ igazgatója.
–

– Egy NC vezérlésû faipa-
ri marógép megvásárlását és
üzembe helyezését tartalmaz-
za, ez egy korszerûbb techno-
lógia, mint amivel most dol-
goznunk. Megkönnyíti a mun-
kát, gyorsabb és speciális le-
hetõségek megoldását is le-
hetõvé teszi. A harmadik
ütem egy teljes porelszívó be-
rendezés beállítását tartal-
mazza, amely kiküszöböli a
helyi elszívásokat, nagyobb
munkatér keletkezik és össze-
köttetésbe kerülhet a briket-

Lovkó
László tornyi-
szentmiklósi Wood-Win-Door
Kft.

Mit tartalmaz a máso-
dik ütem?

Fejlesztések négy ütemben
– a tornyiszentmiklósi Wood-Win-Door Kft.-nél

tálóval, melynek következté-
ben egy zárt rendszerben
tudnánk a porelszívást megol-
dani. Mindezt kiegészíti egy
marógéphez tartozó igen prak-
tikus szerszámgarnitúra is,
amellyel tovább növelhetjük
munkánk hatékonyságát.

– Természetesen, az elõ-
írásoknak megfelelõ terméke-
ket gyártunk, a hõszigetelt és
a többi nyílászáró termékek-
nél a minõségi tanúsítvány is
elérhetõ lesz.

– A teljes beruházási költ-
ség bruttó 39 millió forint,
melybõl 17 millió 901 Ft a tá-
mogatás összege. Beruházá-
sunk az idén realizálódik,
nyílt napot, bemutatót is
szervezünk majd a külsõ
szakmabeliek, sõt diákok szá-
mára is.

– Ezek a fejlesztések a ter-
mék minõségére is hatással
lesznek?

– Mekkora összeget nyer-
tek, meddig tart projektjük?

dányi
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Az Arany János Általános
Iskola és AMI

Horváth Kristóf
Fodor Márton

Godena
Gergõ Tállai Gergõ

Weinhoffer Péter

tanulói két or-
szágos informatika versenyen
is sikeresen szerepeltek.

A Logo Számítástechnikai
Tanulmányi Verseny országos
döntõjén, – ahol számítástech-
nikai és programozási alap-
ismeretekre építve négy ko-
molyabb, konstruáló, szinteti-
záló jellegû feladatot kellett
megoldani három óra alatt – a
7-8. osztályos korcsoportban
országos 4. helyezést ért el

(8.b), 11. lett
(7.a).

Az 5-6. osztályos korcso-
portban országos 6.

(6.b), 7.
(6.b), 10.
(5.a), aki ötödikesként eb-
ben a korcsoportban orszá-

„Aranyos” sikerek

gosan a legjobb eredményt
érte el.

A 3-4. osztályos korcsoport-
ban országos 1.
(4.a), 8. (4.b).

A Kozma László Informati-
ka Alkalmazói Tanulmányi ver-
seny országos döntõjén, – me-
lyen az informatika alkalmazói
ismeretek elsajátítását kellett
bizonyítani: grafika, szöveg-
szerkesztés, prezentációkészí-
tés és internet-használat terü-
letén – az ötödik osztályosok
versenyén országos 2. helye-
zést ért el Weinhoffer Péter
(5.a) 11. lett (5.a), a
hatodik osztályosok versenyén
országos 2. (6.a),
11. (6.a).

A versenyekre a tanulókat
készítette fel.

Vörös László
Fodor Bálint

Boa Gergõ

Varga Noémi
Markotán Fanni

Kósáné Robb Olga

A szép sikert elért tanulók felkészítõikkel.

Zánkán

lenti Mó-
ricz Zsigmond EGYMI

Horváth
Roland

Paksa Tibor

rendezték meg a
TANAK diákolimpiai országos
döntõt kispályás labdarúgás-
ban. Zala megyét a

futball-
csapata képviselte, idén már
11. alkalommal (ez megyei és
országos rekord).

A lentiek jól küzdöttek, hi-
szen a 19 megye és Budapest
bajnokcsapatai közül az elõke-
lõ 7. helyen zártak.

12 góljával a góllövõk
között elõkelõ helyen végzett.

A huszonkétszeres kupa-
gyõztes, ezzel megyei listave-
zetõ lentiek dicséretet érde-
melnek helytállásukért. Min-
den gyermek egy-egy reklám-
pólót kapott ajándékba. A len-
tiek edzõje volt.

Móriczos rekorderek

Horváth Roland és Paksa
Tibor.

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

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

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:

Ha elolvasta, adja tovább!
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A közelmúltban elhunyt
esperesre

, a lenti „Szent
Katalin” Kolping Család ala-
pító tagjának gondolataival
emlékezünk:

Kondákor Gyula 1959. ok-
tóber 24-én született Tor-
nyiszentmiklóson. Lentibe
2009. augusztus 1-én érke-
zett, 14-én választottuk meg
prézesünknek. Elõször egye-
dül teljesített szolgálatot,
majd káplánt kapott maga
mellé Szakál Szilárd szemé-
lyében. Két év múlva, amikor
új káplánt kapott, Németh
Csabát, már súlyos beteg volt.
A 2012 -es júniusi Kolping
misét még gyógyulásáért
ajánlottuk fel, a 2013. júniusit
pedig „lelki üdvéért”.

Elsõ megnyilvánulásai kö-
zött volt, hogy az egyház-
közösséghez tartozó minden
közösségnek – így a Kolping
családnak is – helyet adott a
plébánián. Lentiszombathe-
lyen a Mária-fánál tartott Kol-
ping miséken befolyt persely-
pénzt minden alkalommal
közösségünknek adta. Szá-
mos javaslattal és újszerû kez-
deményezéssel segítette a kö-
zösségek és Kolping csalá-
dunk mûködését. Arra töre-
kedett, hogy Lenti jelentõség-
gel bíró „lelki centrummá”
váljék, Máriás lelkületének
köszönhetõen – 2012. októ-
berétõl, a Hit évének kez-
detével – intenzíven hozzá-
kezdett az alapok lerakásá-
hoz. Ehhez jó alkalmat szol-
gáltatott a templomnak aján-
dékozott Fatimai Szûzanya
szobra. Kezdeményezésére és
vezetésével minden hónap
vasárnapjának estéjén a Kol-
ping misék után – a Fatimai
Szûzanya szobra kíséretében
– gyertyás körmenetben vo-
nultunk a templom körül.

Kondákor Gyula
Petõ Jánosné

Mindez csodálatos élményt
és lelki feltöltõdést jelentett
számunkra. Prézesünk súlyos
betegen is lelkesen irányított
bennünket még a téli hóesé-
sében is, „hófehér Mária! –
hallottuk tõle a templomban.
Az idei májusi körmenet szo-
morúsággal töltött el ben-
nünket, mivel már nem volt
jelen, betegen feküdt a za-
laegerszegi kórházban.

Mindvégig hûséges segítõ
társa volt káplánunk, Csaba
atya. Köztük nagyon jó együtt-
mûködés, szinte szülõ-gyer-
mek kapcsolat alakult ki. Õt
is bevonta a közösségek mun-
kájába, összejöveteleinken min-
den alkalommal jelen volt. A
halál beáltáig vele volt, egész
éjszaka virrasztott mellette,
minden Isten áldott napon
meglátogatta, megáldoztatta.
Köszönet az áldozatos hoz-
záállásáért, melyet nem lehet
elfelejteni.

Nem felejtjük, Kondákor
Gyula atyát, aki segített, ta-
nított minden szépre, jóra.

Áldja meg az Isten és
nyerje el méltó jutalmát az
Örök Hazában!

Emlékezés Kondákor Gyulára

Két éve kezdõdtek el a

fejlesztései a településen (
kutató,

gyógyszerész, toxikológus mun-
kásságáról következõ lapszá-
munkban olvashatnak), ami-
nek köszönhetõen a közjót
szolgáló létesítmények felújí-
tása és különbözõ projektek
valósulhatnak meg. A részle-
tekrõl elõször

polgármestert kérdeztük:

tormaföldi Bertha-házaspár
prof.

dr. Bertha András

Kondákor Jó-
zsef

Tormafölde fejlõdéséért
– Tíz fõvel alakítottuk meg

a Tormaföldi Gyermek Reha-
bilitációs Egyesületet, a tagok
között paksi és siófoki is van,
sõt budapesti alapítónk is akad.
Fõ célunk az, hogy egy kis
létszámú településnek is nyílja-
nak meg a pályázati támogatási
lehetõségek. Legutóbb a Lea-
der „Falufejlesztõ-falumegújí-
tó” kiírásán egyesületünk pá-
lyázott a kultúrház felújítására
– ahol a székhely is kialakítás-

ra kerül – és 100 százalékos
támogatás keretében 25 millió
forintot nyertünk. Sokáig nem
tudtunk mit kezdeni az óvoda
épületével, most ugyancsak az
egyesület és a Bertha-házaspár
kezdeményezésére konyha és
szálláshely kialakítására kerül-
hetett sor. A fõzés júliustól in-
dul, és az idelátogatók ellátása
mellett a szociális étkeztetésre
is lehetõség lesz.

Az egyesület legújabb ter-
veirõl, a gyermekrehabilitációs
elképzelésekrõl

ügyvezetõt, az egyesület el-
nökét kérdeztük:

– Férjemmel, aki tizenhá-
rom éve foglalkozik daganatos
betegekkel, már korábban el-
terveztük egy olyan központ
létrehozását, amely beteg gyer-
mekek felgyógyulásában, keze-
lésében, a terápiában segít. Ez
az elképzelés Tormaföldén va-
lósulhat meg, csodálatos ter-
mészeti környezetben, állatok-
kal körülvéve, amely a lelki te-
rápia része lehet. Lovas terá-
piát tervezünk, megépült a lo-

Szirmai Móni-
ka

vardánk és elsõ csoportjaink
már a nyáron megérkeznek tá-
borunkba, amely azért is egye-
dülálló, mert adottak a bentla-
kás lehetõségei, tehát a terá-
piát a leghatékonyabban tud-
juk ezáltal alkalmazni.

– Természetesen. Állatsi-
mogatóval várjuk õket, galamb,
birka, szamár, kecske, ló talál-
ható az állományunkban és a
lovas turizmus fejlesztésén is
fáradozunk, a kerékpáros, ba-
kancsos túrázás mellett. Pol-
gármester úr szavaihoz kap-
csolódva: a konyha és turista-
szálló egy épületben kapott
helyet, gyakorlatilag az egész
évben fogadhatunk vendége-
ket, nem kell várnunk a nyári
gyermektáboroztatási lehetõ-
ségekre, a szünidõre. Jelenleg
az Új Széchenyi Terv pályá-
zatán várakozási listán va-
gyunk, amely feloldása után
további fejlesztési lehetõségek
nyílnak meg számunkra.

– Egészséges gyermekek is
látogathatják központjukat?

(d)

Szirmai Mónika örül annak, hogy Tormaföldén megvalósulha-
tott elképzelésük.

Újabb szállodaterv készül , ezúttal a fürdõtõl
nyugatra esõ területet megcélozva. Köztudott, hogy eddig
már több tanulmányterv is készült egy szálloda felépítésére a
városban. A legújabb elképzeléssel foglalkozott minap

kérdeztük
polgármestert.

– 2014-tõl az európai uniós strukturális alapok lehetõvé
teszik a gyógyturizmus támogatását, vagyis megnyílnak a
pályázati lehetõségek. S amennyiben még befektetõ is mu-
tatkozik az ilyen jellegû beruházásokra, nem akkor kell olyan
bürokratikus lépésekkel foglalkozni, mint például a rendezési
terv módosítása. Ezen a testületi ülésen éppen ezek a kér-
dések voltak napirenden. Ez a lépés összhangban van a vá-
rosvezetés ciklusprogramjával, amely konkrét fejlesztési el-
képzeléseket dolgoz ki a 2014. utáni idõszakra.

– Kilencvenkét szobát és két lakosztályt. Lentiben az a
probléma, hogy jelenleg nincs olyan színvonalú és méretû
szállodakapacitás és szolgáltatás, ami fogadni tudná az igé-
nyesebb vendégkört nagyobb létszámban is.

Lentiben

lenti
képviselõ-testülete.

– Miért volt szükség erre a rendkívüli ülésre? –
Horváth László

– A napi hírek 100 egységes szállodáról szólnak. Mit je-
lent ez köznyelvre lefordítva?

Újabb szállodaterv készül
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Az
a csapatok

elõfeladatként kapták, hogy ké-
szítsenek interjút egy olyan volt
ifjúsági szakemberrel, aki egy-
koron aktívan részt vett a fia-
talok szabadidõs programjainak
szervezésében (pl.: népmûvelõ,
ifjúsági klubvezetõ stb…).

Az alábbiakban ezen inter-
júkból közlünk részleteket.

Csak halvány elképzeléseim
vannak arról, hogyan telhettek
a régi idõk átlagembereinek
mindennapjai. Egy dologban
azonban teljesen biztos vagyok:
az õ életükben fontosabb szere-
pet töltött be a mûvészet, a kö-
zösségi programokon való rész-
vétel és a személyes kommu-
nikáció.

Hogy ez a rohanó életmód-
nak, a gyors technikai fejlõdés-
nek köszönhetõ-e, vagy csak
egyszerûen változunk, nem le-
het egyértelmûen kijelenteni.

A válasz feltárása érdekében
készített interjúm keretében
arról kérdeztem
népmûvelõt, mi a véleménye a
mai fiatalokról, hiszen életpá-
lyája alapján van némi tapasz-
talata és összehasonlítási alapja
a témát illetõen. Továbbá inter-
júm célja, hogy üzenjek a fia-
talságnak a kommunikáció fon-
tosságáról, és arról, hogy:

„Az isteni szikra minden-
kiben megjelenhet, ahány em-
ber, annyiféleképpen. Emiatt
minden ember lehet mûvész, és
egyetlen ember sem helyette-
síthetõ másikkal, mert minden-
ki egyedi és megismételhetet-
len.” (Színia Bodnár Erika)

I. Lenti Kistérségi 24
órás vetélkedõre

Vogl Mária

Ifjúsági klubok - régen

– Bevezetésképp kérem, me-
séljen a gyermekkoráról, pálya-
futásáról, önmagáról!

– Ha már így szóba került,
tulajdonképpen mivel foglalko-
zik egy népmûvelõ?

– Ön nagyon sikeres pálya-
futást tudhat maga mögött, és

– 1956. május 16-án, Pécsett
születtem, Pécsváradon nõttem
fel. A gyermekkoromra nagyon
szívesen emlékszem vissza, hi-
szen rendkívül vidám, felhõt-
len, és minden tekintetben po-
zitív volt. Tanulmányaimat Pécs-
váradon, a helyi általános isko-
lában kezdtem, már akkor szí-
vesen részt vettem az iskolai
ünnepélyeken. Középiskolai ta-
nulmányaimat a pécsi Janus
Pannonius Gimnáziumban vé-
geztem el kiváló eredménnyel.
Ezután Szombathelyen szerez-
tem diplomát népmûvelés-ma-
gyar szakon.

– Ez a szakirány nagyon sok
mindent foglal magába. Egy
népmûvelõ mûsorokat szervez,
kis csoportokat, szakköröket
alapít annak megfelelõen, hogy
mire van igény. 1984-ben kerül-
tem Zalabaksára, éppen népmû-
velõt kerestek. Gondoltam:
„Miért ne?!” Teljesen felpezs-
dült a falusi élet. Színjátszó
szakköröket vezettem, gyakran
felléptünk hatalmas sikert arat-
va. Legkedvesebb darab számom-
ra a Lónak vélt menyasszony
volt, hiszen ennek köszönhetõen
nem egyszer tapsoltak vissza a
színpadra. A mai napig nagy
örömet okoz, ha az emberek jól
szórakoznak, és nyitottak az ef-
féle tevékenységek felé.

remélem, hogy ez a jövõre vo-
natkozólag is így marad. Mi a
siker titka?

– Milyen tapasztalatai van-
nak az akkori és a mai fia-
talok személyiségét illetõen? Ja-
vult, vagy romlott a helyzet?

– Mit üzen a mai fiata-
loknak?

– Úgy gondolom, hogy a
kezdettõl fogva olyan emberek
álltak mellettem, akiktõl na-
gyon sokat tanultam. Megemlí-
teném Kígyó Sándor szobrász-
mûvészt, Kárpáti Gábor régészt,
vagy Levente Pétert, azaz min-
denki Móka Mikijét. Õk a szak-
ma legnagyobbjai. Természete-
sen ebben csak akkor lehet iga-
zán sikeres valaki, ha kellõ hu-
morérzékkel, kreativitással, játé-
kossággal és öniróniával rendel-
kezik. Továbbá a titok a kemény
munkában, kitartásban és szor-
galomban rejlik. Ha kidobnak
az ajtón, bemászok az ablakon.
Minden szituációból a legjob-
bat igyekszem kihozni.

– Sajnos, romlott a helyzet.
Ennek legfõbb okát abban lá-
tom, hogy nincs meg a szülõ és
gyermek közötti kölcsönös tisz-
telet. Mint mindent, a gyermek-
nevelést is tanulni kell, nem le-
het mindenki születetten jó
szülõ. A gyermek túlzott el-
kényeztetése ahhoz vezet, hogy
nem tanulja meg értékelni azt,
amije van.

– Nem könnyû fiatalnak len-
ni. Azt üzenem, hogy becsüljék
meg a családot és az élet apró
örömeit. Ne a világban keres-
senek barátokat, hanem a bará-
tokban keressék a világot!

Gyuricza Ferenc
Zalai Hírlap

– Milyen ifjúsági klubot ve-
zetett és mikor?

– Kik segítették a mû-
ködést?

– Mikor voltak ezek a klub-
találkozók, mit csináltak eze-
ken az összejöveteleken?

jelenleg a
újságírója, elõtte –

részben párhuzamosan – peda-
gógusként dolgozott.

– A városi mûvelõdési köz-
pont keretein belül, a nyolcva-
nas évek végén mûködött a Ri-
csaj klub, ennek voltam kvázi
vezetõje. Ez egy zenei klub volt,
de nem alkotói közösséget fo-
gott össze, vagyis nem aktív ze-
nészeket, hanem azokat a fiata-
lokat, akik rockzenét hallgattak.
A vezetõi feladatokat nem úgy
kell érteni, mint jelenleg, hi-
szen akkor még nem volt egye-
sületi törvény, így szigorú sza-
bályok sem vonatkoztak ránk.
Inkább úgy fogalmaznék: ötlet-
gazdája, szellemi koordinálója
voltam annak a zenét szeretõ
fiatal közösségnek, amely keres-
te a helyét az akkoriban igen
gyorsan változó társadalmi kö-
rülmények között.

– Elsõsorban hozzám hason-
ló érdeklõdési körû fiatalok.
Mellette sok segítséget kaptunk
a mûvelõdési központ akkori
vezetõjétõl, Sárkány Jánostól,
aki fontos feladatának tartotta a
civil társadalom támogatását,
ebben egyértelmûen úttörõ
szerepe volt Lentiben. Termé-
szetesen a mûvelõdési központ
többi dolgozója is segítségünk-
re volt, hiszen mi jóhiszemû
amatõrként próbáltunk érvé-
nyesülni, õk pedig a közmû-
velõdés szakemberei voltak.

– Általában hétvégén talál-
koztunk. Zenét hallgattunk, vi-
deoklipeket néztünk. Ennek ak-
koriban sokkal nagyobb jelen-
tõsége volt, mint napjainkban,
hiszen a rendszerváltást meg-
elõzõ években Magyarországon
nagyon nehezen lehetett kül-
földi zenéhez jutni, fõleg abban
a mûfajban, amit kedveltünk.
Igyekeztünk egymást informá-
ciókkal ellátni, felvételeket cse-
réltünk. Késõbb koncertek szer-
vezésével is foglalkoztunk, a
klubnak köszönhetõen az ak-
kori underground zenei élet
meghatározó szereplõi jutottak
el Lentibe. Jómagam már akkor
érdeklõdtem az újságírás iránt,
így belefogtunk egy úgyneve-
zett fanzine, azaz rajongók által
írt kiadvány elkészítésébe is, ami
szintén újdonságnak számított

Vogl Mária és Gyuricza Ferenc az ifjú riporterekkel.

(Folytatás a 7. oldalon)
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Ifjúsági klubok - régen
Magyarországon, alig volt elõttünk hason-
ló példa.

– Önmagában már az támogatásként
fogható fel, hogy Lenti akkori nyitottságá-
nak egyik példájaként a mûvelõdési köz-
pont felvállalta a klub mûködését, hiszen a
Kádár-korszak utolsó éveiben is érzékelhetõ
volt még az aczéli kultúrpolitika, amelyben
a rockzene a tiltott vagy maximum a tûrt
kategóriába tartozott, támogatást nem
élvezett. Jó példa erre, hogy az a nemzet-
közi szinten jegyzett, az underground egyik
kultikus hírû elõadójának tartott Vágtázó
Halottkémek zenekar is megfordulhatott a

– Kaptak-e bármiféle támogatást a
klub mûködtetésére?

városban, amely a megelõzõ években szinte
csak külföldön adhatott koncertet, Magyar-
országon rendszerint betiltották a fellépé-
seiket. A klub mûködésének anyagi feltéte-
leit magunknak kellett elõteremtenünk, a
mûvelõdési központ részérõl azt kérték,
hogy a koncertek rentábilisak legyenek, ami
– így utólag értékelve – irreális elvárás volt.
Ezért kellett más módon az anyagiakat elõ-
teremteni, például bál vagy gyermekmûsor
szervezésével, de azt is vállaltuk, hogy az ak-
koriban induló független lemezkiadók albu-
mait áruljuk az általunk szervezett koncerteken.

– Pontos dátumot nem tudnék mon-
dani, valamikor a kilencvenes évek leg-
elején. Egyszerûen kifulladt a lendület.

– Mikor és miért szûnt meg a klub?

„Veszélyvágta”

A gönczis osztály feladatvégzés közben. Az eredményhirdetés pillanatai.

(Folytatás a 6. oldalról)

Ismerjük meg õket!

2013. május 31-én, pénteken
került megrendezésre a „Veszélyvágta Útke-
resõk - útvesztõk” elnevezésû középiskolá-
soknak tartott prevenciós vetélkedõ Zala
megyei döntõje.

A lenti
„Körhinta” TÁMOP 5.2.5 /B-10/2-2010 -183
számú nyertes pályázata és a

– mint szervezõ – által lét-
rejött eseményen Lenti
polgármestere köszöntötte a megjelenteket.

– Nagy örömünkre szolgál, hogy a meg-
elõzési verseny döntõjére városunkban ke-
rülhet sor. Lenti városának nagyon fontos
az itt élõk komfortérzete, melyhez az idõ-
sebb lakosság és a fiatalok biztonságos élet-
körülményeinek biztosítása is hozzájárul.
Ezt egészíti ki a létbiztonság fogalma is, és a
megelõzési feladatoknál a vagyonbiztonság
mellett manapság az ön- és közveszélyes
cselekmények kiszûrése is elõtérbe került
az önkormányzati feladatok sorában.

Ezek után alezredes,
lenti kapitányságvezetõ nyitotta meg a
versenyt, melyen a zalaegerszegi

9/A, és 10/A, a nagykanizsai

Lentiben

Városi Mûvelõdési Központ

Lenti Rend-
õrkapitányság

Horváth László,

dr. Vajda Gábor

Zrínyi
Gimnázium

Batthyány Lajos Gimnázium
Gönczi Ferenc Gimnázium
Lámfalussy Sándor Szakközépiskola

Zala Megyei Kor-

11/C, a lenti
9/A és a lenti

9/C
osztálya mérte össze tudását.

– A bûnmegelõzés terén a fiatalabb kor-
osztály az, amelyet nehezebben tudunk
megszólítani, hiszen egymásra gyakorlati-
lag nagyobb hatással vannak. Inkább veszik
figyelembe azt, mint szüleik, tanáraik taná-
csait – fejtette ki a kortárshatás fontosságát
a kapitányságvezetõ. A megelõzéssel kap-
csolatos összefoglaló ismeretekkel tapasz-
talata révén a rendõrség rendelkezik, és e
kettõ találkozási pontja lehet egy ilyen ve-
télkedés. A program 1999-ben indult elõ-
ször, és a kezdeti nagykanizsai városi ren-
dezvényeket követõen mára megyei szintre
nõtte ki magát.

Dr. Vajda Gábor érdeklõdésünkre még
elmondta, tavaly ugyancsak a Körhinta
pályázat támogatásával kortársképzõ tábor
megtartására is lehetõsége nyílt a Lenti
Rendõrkapitányságnak és a résztvevõ fiata-
lok, immár kortárssegítõként segítik a mai
verseny lebonyolítását. A vetélkedés négy
helyszínen zajlott, ahol a

mányhivatal Igazságügyi Szolgálata és
Pártfogó Felügyelete ZMRFK Bûnmeg-
elõzési Alosztálya lenti Napsugár Csa-
ládsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
lenti Védõnõi Szolgálat

Völgyiné Boa Katalin

Bükiné Papp Zsuzsanna

Szukics Ferenc

Miskolci Musical Mûhely

dj

, a
, a

és a
munkatársai várták

a fiatalokat.
Végeredmény: 1 .Batthyány Lajos

Gimnázium 11/C Nagykanizsa, 2. Zrínyi
Miklós Gimnázium 10/A Zalaegerszeg, 3.
Gönczi Ferenc Gimnázium 9/A Lenti, 4.
Zrínyi Gimnázium 9/A Zalaegerszeg, 5.
Lámfalussy Sándor Szakközépiskola 9/C
Lenti

A díjakat , a lenti
Városi Mûvelõdési Központ igazgatónõje és

õrnagy asszony, a
ZMRFK Bûnügyi Alosztály vezetõje adta át,
amely az osztályközösség fejlesztésének
támogatására szolgál, 30 ezer, 20 ezer, 10
ezer Ft értékben.

A Zala megyei döntõt
rendõr ezredes, a ZMRFK bûnügyi igaz-
gatója zárta, majd ajándékmûsor keretében
a „Zsák Utca” cí-
mû darabját tekinthették meg a résztvevõk.

A
5. éve ren-

dezi meg az immár nemzetközinek
mondható „ÍGY ÍRUNK MI” címû vers-
író versenyét. A középiskolás kategória
elsõ helyezettje tavaly és idén is földink,
a lakó, a zalaegerszegi Ganz
Ábrahám Szakközépiskolában most érett-
ségizõ lett.

A zsûri egyik tagja,
költõ értékelésében a következõket írta
róla: „Külön kiemelném a középiskolá-
sok közül Csondor Somát, aki már most
kiforrott, azaz jó úton járó verselõ.”

Kedves Olvasóink! Ezúttal a díjnyer-
tes verset ajánljuk figyelmükbe.

Óh, Hold
Te sápadt éke az éji égnek
Körödben klárisok, csillagok égnek
Farkasok éretted áriát zengenek
S áhítón nyúlnak ki végtelen tengerek

Jéghideg takaró, egeknek mezsgyéje
Isten éj-vásznának megszáradt festéke
Nagy lélek tükre oh vigyázó ég szeme
Fekete koporsónk hófehér ékszere

Megkopott mandala, álmaim õrzõje
Éjbe bújt szenvedély palástos bölcsõje
Szívedben megnyíló kéjbe fúlt óvilág
Halotti leplünkön harmatos hóvirág

Szeléné istennõ, fogadd e bókokat
Báránybõrt öltök és várom a csókodat
Hisz lepledben éled e zord világ gyönyöre
Szerelmem tiéd, és az marad örökre.

szigethalmi Alkotók, Mûvészek és
Mûvészetpártolók Egyesülete

Gutorföldén

Csondor Soma
ifj. Nagy Bálint

Óda a Holdhoz

Középiskolások megyei döntõje Lentiben
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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

Nyitva:
Hétfõ - Péntek: 9 - 17

Szombat: 9 - 12

00 00

00 00

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

Horváth László polgármester

Ferenczi Róbert alpolgármester

Vatali Ferenc

Drávecz Gyula

Dr. Fekete Zoltán

Héra József

Vatali Ferenc

Drávecz Gyula

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

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

2013. július 3-án (szerdán) 16.00-17.00 óráig,

2013. július 8-án (hétfõn) 8.00-9.00 óráig,

2013. július 9-én (kedden)15.00-16.00 óráig.

2013. július 1-én (hétfõn) 16.00-17.00 óráig a mumori kultúrházban,

2013. július 3-án (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,

2013. július 8-án (hétfõn) 18.00-19.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében

fogadják az érintett városrész lakóit.

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem

Települési képviselõk fogadóórái:

Városrészekben tartandó fogadóórák:

Fogadóórák

Május 26-án rendezte meg a
a

. Az immár ha-
gyományosnak számító prog-
ramról polgármes-
ter számolt be lapunknak:

– Az idõjárás nem volt túl ke-
gyes hozzánk, ezért kevesebb
csapat nevezett a fõzõversenyre,
mint tavaly, de így is kitûnõ
hangulat volt. A délelõtt a fõzõ-
verseny elõkészületeivel, majd
az ételek elkészítésével telt,
majd ünnepi szentmisével zá-
rult. Az eredményhirdetés után

pákai önkormányzat Három-
szenteki búcsút

Lukács Tibor

Háromszenteki búcsú Pákán
kulturális mûsorral vártuk az ér-
deklõdõket.

– Fellépett Kovács Imre nóta-
énekes, õt kísérte a Percsák ze-
nekar. Ezután a helyi általános
iskola tanulói szórakoztatták a
közönséget vidám jelenetekkel,
majd Király Gábor mesemondó
tréfás meséjét hallgathattuk meg.
A folytatásban a Selmer Acoustic
zenekar slágereket játszott, utánuk
pedig Nyisztor Márton énekes
szórakoztatta a közönséget estig.

-

– Kik voltak az elõadóik?

d-

Festõi környezetben, a
várta az érdeklõdõket

Madárünnep programjára a

.
– Immár a negyedik alkalom-

mal elevenítettük fel kedves ha-
gyományunkat, amikor is „kivo-
nulunk” a természetbe, mint tet-
ték azt a régmúltban május kör-
nyékén a falubeliek és jól érez-
zük magunkat a természetben –
mondja programjuk kapcsán

egyesületi elnök. –
Nika Istvánné és néhai Kámán
Sándor kezdeményezésére újí-
tottuk fel ezt a hagyományt, és
évrõl-évre gazdagabb, színesebb
programokkal várjuk a részt-
vevõket.

Cupi
Ligetben

Za-
labaksai Hagyományápoló és
Kulturális Egyesület

Berkes József

Madárünnep Zalabaksán
– Milyen programokat szer-

veztek a délutánra?

dj

– Páli Zoltán plébános tábori
misével nyitotta meg a progra-
mok sorát, majd kulturális mû-
sor következett. Fellépett Krisz-
tánovics György egyesületi ta-
gunk, két Petõfi verset szavalt,
melyekkel továbbjutott egy or-
szágos szavalóverseny döntõjé-
be. Mûsort adott a kapcai József
Attila Egyesület népdalköre, a
csesztregi népdalkör, majd a ki-
sebbek következtek, az önkor-
mányzat „Múltunkból a jövõnk”
foglalkozássorozatainak résztvevõi,
a drámajátékosok és a kis citerá-
sok lepték meg kedves mûsoruk-
kal a közel száz fõs közönséget.

Berkes József nyitotta meg a rendezvényt.

A fõzõverseny eredményhirdetése.
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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 4 helyszínen

• június 30-án Pákán
• július 20-án Kerkaszentkirályon
• július 27-én Kisszigeten
• augusztus 3-án Dobriban tart kitelepülést.

Ezeken a helyszíneken ingyenes
• vérnyomásmérést
• vércukormérést
• testtömegmérést
• testzsírmérést stb. végez
• valamint egészségügyi, oktatási és szociális szakta-

nácsadással is közremûködik.

Érdeklõdni a helyszíneken,
ill. az alábbi elérhetõségeken lehet:
személyesen:
8960 Lenti, Ifjúság u. 12/2.
telefonon: +36 30/500 4960

A Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal (NAV) Központi Hiva-
tal Vám Sajtóirodája a letenyei
határátkelõhelyen tartott sajtó-
tájékoztató keretében részle-
tezte a napokban azokat a sza-
bályváltozásokat, amelyek ked-
vezõbb feltételeket teremte-
nek a utazók-
nak 2013. július 1-tõl. Ez az
idõpontja ugyanis a Horvát
Köztársaság Európai Unióhoz
való csatlakozásának, mely után
a vonatkozó uniós és hazai sza-
bályokat kell figyelembe venni
az eddig alkalmazott úgyneve-
zett vámmentességi törvény
rendelkezései helyett.

õr-
nagy, vám - és jövedéki szóvivõ
érdeklõdésünkre a következõ-
képp foglalta össze a leglénye-
gesebb változásokat Horvátor-
szág uniós csatlakozása kapcsán:

– A legfontosabb válto-zás,
hogy július 1-tõl már nincs
vámellenõrzés a magyar- hor-
vát határszakaszon, tehát, amit
korábban megszoktak az uta-
zók, hogy be kell jelenteni mi-
lyen értékû árut hoznak ma-
gukkal, ezek után nem lesz
szükséges. Nagyon fontos azon-
ban, hogy a schengeni egyez-
ményhez történõ csatlakozásig
az útlevél, illetve személyazo-
nosító okmányok ellenõrzése
megtörténik, tehát meg kell
állni a határon az utazónak.

–

– A horvát határszakaszon
összesen 173 fõ munkatársun-
kat érinti az átszervezés, a

Horvátországba

Suller György Attila

Hogyan érinti a NAV
dolgozóit a csatlakozás?

Kedvezõbb szabályok
NAV- nak nagyon nagy szüksé-
ge van ezeknek a jól képzett,
tapasztalt kollegáknak a szak-
értelmére, így valamennyiük-
nek tudtunk más munkát aján-
lani, lesz például, aki nyomo-
zóként folytatja munkáját, de
lesz, aki más belterületi Vám-és
Pénzügyõr Igazgatóságon fog
tovább dolgozni.

A szóvivõ még kiemelte,
mélységellenõrzéseik, továbbá
a piacok és vásárok ellen-
õrzései gyakoribbak lesznek
ezek után és nagyobb figyel-
met fordítanak a jövõben az
általános forgalmi adókkal kap-
csolatos szabályok betartására
is, ugyanis várhatóan az ÁFA
visszaélések megnövekednek
majd a határszakaszon. Fontos
lehet, hogy Horvátország csat-
lakozását követõen megszûnik
a külföldi (horvát) utas által
Magyarországon vásárolt ter-
mékek, illetõleg a magyar utas
által Horvátországban vásárolt
termékek esetében az általá-
nos forgalmi adóra vonatkozó
visszatérítés lehetõsége. A ked-
vezõbb feltételek említésekor
kiderült, hogy jövedéki termé-
kek esetében, például a koráb-
bi 4 liter bor helyett akár 90
liter is behozható, cigarettából
pedig a korábban megszokott
40 db helyett 800 db is nálunk
lehet a behozatalkor. Az uta-
zók egyébként a NAV által
kiadott többnyelvû kiadvány-
ból, valamint a horvát külkép-
viselet honlapján is tájékozód-
hatnak a változásokról.

Dányi József

Márokföld

jur-
tatábor Szabó István

Vigh László

Antal András

Szelényi Ulrich

Pintér László

Horváth Ferenc, Muravidéki Magyar Önkormány-
zati Nemzeti Közösség elnöke

Tátrai
Antal János

idén is lépett egyet! Június 22-én, a falu újabb
turisztikai attrakciót avatott, a már 7 éve megrendezésre kerü-
lõ képzõmûvészeti fesztivál és falunap kezdõ programjaként.

Ünnepélyes keretek között megnyitotta kapuit az újabb
kalandra vágyó családok, csoportok elõtt a márokföldi

. polgármester köszöntõ beszédében el-
mondta: „kicsik vagyunk, az Õrség, Hetés határán, de vannak
álmaink, terveink, melyeket évrõl évre kis lépésenként igyek-
szünk megvalósítani. Közösségünk az elmúlt három évben
energiaparkot, terepíjász pályát hozott létre. Tavaly kaland-
parkunkat nyitottuk meg, melyet a nagy érdeklõdésre való
tekintettel idén bõvíteni kellett.” országgyûlési
képviselõ beszédében hangsúlyozta, hogy milyen fontos a
környezeti miliõ adta lehetõségek kreatív kihasználása, s eb-
ben Márokföld példásan teljesített az elmúlt 3 évben. A sza-
lagvágást követõen a faluházban hagyományos hetési ízekkel,
állófogadással kedveskedtek a helyiek a meghívott vendégek
számára. (a HITA képviseletében) pohárkö-
szöntõjében rámutatott, hogy milyen fontos a régión belül
olyan turisztikai attrakciókat létrehozni, melyek nem csak az
adott települést, hanem a térség egészét egyszerre erõsítik.
Bevallotta, hogy lenyûgözi a környék csodálatos természeti
környezete.

Délben a polgármester megnyitotta a falunapot és a
nemzetközi képzõmûvészeti fesztivált, ahol a
„94” csoport vezetõjeként bemutatta a kiállító képzõmûvé-
szeket és a nagyközönség elé tárta alkotásaikat. Elmondta, iga-
zán büszke arra, hogy egy ilyen kicsi településen lehetõség van
kortárs képzõmûvészeinek bemutatására, megismertetésére.

országgyûlési képviselõ fesztiválnyitó ünne-
pi beszédében kitért arra, hogy az immár hetedik éve meg-
rendezésre kerülõ falunap mindig tud meglepetéssel, újdon-
sággal szolgálni. Idén rendhagyó módon kézmûvesek színe-
sítették a programkínálatot, az idelátogatók legnagyobb örö-
mére. a

pohárköszöntõjét az együttmû-
ködés jegyében mondta el. Kiemelve, hogy a térségnek érde-
ke, hogy tudjunk egymás turisztikai attrakcióiról, ajánljuk azo-
kat, hiszen nem versenytársai vagyunk egymásnak, hanem
egy régión belül egymást erõsítõ tényezõként kell fellépnünk.

A falu lakói idén is gondoskodtak meglepetésrõl. A fesz-
tivál résztvevõi között három szerencsés család 2 éjszakás
ingyen belépõt nyert, melyet a jurtatáborban használhatnak
fel. Valamint egész nap kedvezménnyel látogathatták az ext-
rém élményre vágyók az új elemekkel bõvült kalandparkot.

A 7. márokföldi falunapon igazi fesztivál hangulatot terem-
tettek az elõadó mûvészek, zenészek. Az idelátogatók, többek
között, utolsó fellépõként éjfélig élvezhették a pécsi

blues együttesének fergeteges elõadását.
Idén is jól mulattunk, várjuk Önöket jövõre is!

A kalandozás folytatódik!...

Márokföld követendõ példát mutatott.
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A hagyományoknak megfe-
lelõen a városban kimért 6 km-
es távot kellett teljesítenie a

az Egészségért
és a Környezetért Egyesület
szervezte, 24 órás kerékpá-
ros maraton résztvevõinek.

egyesületi
elnökkel elõször fennállásuk
10 éves jubileumáról beszél-
gettünk:

– Egyesületünket 10 éve
alapította meg Rádi Rózsa ta-
nárnõ, melynek tiszteletére,
egy kis rendezvényt szervez-
tünk a közelmúltban a volt és
jelenlegi tagoknak. Természe-
tesen – nevünkhöz híven – ez

Lenti Mocorgók

Konkoly Andrea

24 órát tekertek
egy kis gyalogtúrával indult,
majd megvendégeltük a részt-
vevõket.

– Milyen erõpróba vár a 24
órás kerékpáros maratonra je-
lentkezõkre?

– Az elõzõ évekhez ha-
sonlóan maradtunk a Lentiben
kimért 6 km-es körnél, melyet
a legelszántabbak, folyamatos
körözéssel 24 órán keresztül
tekerhetnek végig. 7 kör, tehát
42 km a limitje kis ajándé-
kunknak, de mindettõl függet-
lenül mindenki a saját erõnlé-
tének megfelelõen teljesítheti
a távot. A maraton végén a za-
laegerszegi Göcsej Kutyaiskola

bemutatójával kedveskedünk a
résztvevõknek, majd a jubi-
leum alkalmából egy óriás tor-
tával együtt ünnepelünk a ke-
rekesekkel.

– Már a nevezések számá-
ból is következtethetünk arra,
hogy az egyik legnépszerûbb
tömegsportrendezvénnyé nõt-
te ki magát versenyünk, a
startnál a nagy meleg ellenére

– Ez a kilencedik 24 órás
versenyük, hogyan sikerült
népszerûsíteniük a kerékpá-
rozást?

több mint százan indultak a
távnak, mely a nap folyamán
tovább növekedhet majd.

A verseny végén aztán ki-
derült: 314 fõ nevezett a ma-
ratoni kerékpározásra, 50 kört,
pontosan 314 km-t tettek meg
azok, akik 24 órán keresztül
kerekeztek. A legfiatalabb részt-
vevõ 5, a legidõsebb 76 éves
volt, és talán a legnagyobb
siker, amíg tavaly 13 fõ tekerte
le a teljes távot, az idén 22 fõ
teljesítette ugyanezt.

dj

Az egyik legnépszerûbb tömegsportrendezvény lett.

Fennállásának 40. évfordu-
lóját ünnepli az idén a

. Az évforduló al-
kalmából háromnapos bemu-
tatót szervezett a

a mû-
ködtetõ és fenntartó

, ahol az
és

korosztályonként a gyermek és
ifjúsági néptáncosok csoport-
jai is felléptek.

Kerka
Táncegyüttes

Lenti Mû-
velõdési Központban

Kerka
Kulturális Egyesület
Öreg Kerka Táncegyüttes

Kiss Norbert

40 éves a Kerka Táncegyüttes

mûvészeti vezetõvel az együt-
tes múltját, jelenét idéztük fel,
majd terveikrõl is kérdeztük:

– 1973-ban alapították meg
az együttest, jómagam 1997
óta vezetem a táncosokat. Úgy
gondolom, mai jubileumi be-
mutatónk egy idõszak zárása
lesz és reményeink szerint
valami újnak a kezdete. Már az
elmúlt tíz évben is töreked-
tünk arra, hogy repertoárun-

kat a „tiszta forrásból”, az
autentikus néptánc hagyomá-
nyait követve építsük fel. Aztán
túlléptük ezt is, mondanivaló-
val töltöttük meg táncainkat,
és a régi hitvilágból, folklórból
merítve olyan tartalmat próbá-
lunk megfogalmazni, ami ma
is aktuális, ezek köré építettük
fel mai mûsorunkat is.

– Mûsorunk második részé-
ben egy mai napig élõ szokást,
a juhmérést, vagy tejbemérést
mutatjuk be, amely a gazdatár-
saságokra jellemzõ Szent György
napi hagyomány, amikor is a
juhokat összeadva megmérik
azt a tejmennyiséget, amit az-
tán a gazdák a juhok behajtása,
visszahajtása után megkapnak.
A másik egy ugyancsak mai
világunkba is illõ történet,
melyben egy Felsõ-Tisza vidéki
kis cigánylányt túlkapásai
miatt kitagadnak, majd ván-
dorolva a világban, a helyét
keresve lehetünk tanúi tánc-
ban elmondott érzéseinek,
életének.

– Mit jelent ez?

– Hány táncos mozog a szín-
padon az elõadások közben?

– Hogyan vagy megeléged-
ve a számodra biztosított fel-
tételekkel?

– Egy állomásnak nevez-
ted beszélgetésünk elején a 40.
évfordulót. Hogyan tovább?

D.J.

– 70-80 táncossal dolgozunk,
a gyermekekkel együtt ez a lét-
szám közel 160-ra növekszik majd.

– Egy vezetõ – úgy gondo-
lom – soha nem lehet teljesen
elégedett, szinte mindig idõ-
hiányban szenvedünk, sok érett-
ségizõs táncosunk volt az
utóbbi idõszakban és alkal-
mazkodnunk kell a próbater-
mek beosztásához is.

– Ezek után szeretnénk
meghatározni a fõ irányt, az
biztos, hogy elõtérbe kerül az
ifjabb korosztály, a gyerekek,
és megpróbálunk olyan mûso-
rokat összeállítani, amikor gyer-
mekek lesznek a történetek
tolmácsolói, azzal a nem titkolt
tervvel, hátha jobban megérin-
ti mindez a fiatal nézõket is.

Egy fontos állomáshoz érkezett az együttes.
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Lenti és Vidéke

Dobogós helyen végzett a
felnõtt és valamennyi

utánpótlás labdarúgócsapata.
A június közepén tartott ün-
nepélyes évadzárón a legjobb
játékosokat is díjazták.

– A megyei I. osztályú baj-
nokság rajtja elõtt az elsõ há-
rom hely valamelyiket tûztük
ki magunk elé – mondta

a LTE elnöke. – Ennek
az elvárásnak sikerült is meg-
felelni, hiszen a felnõtt csapat
a megyei elsõ osztályban 17 év
szünet után érmet nyert, fel-
állhatott a dobog második fo-
kára. Az ezüstérem értékét
növeli, hogy együttesünk na-
gyon fiatal, az átlagéletkor
nem éri el a 22 évet, folya-
matosan kerülnek fel játéko-
sok az ifjúsági csapatból. Ha ez
az együttes együtt marad, a kö-
vetkezõ években is sikerekre
számíthatunk.

Az eredményes szereplés a
huszáros hajrának köszönhetõ,
hiszen a LTE az utolsó öt mér-

Lenti TE

Fehér
Rudolf,

A lenti labdarúgók bravúrja
Érmet szerzett valamennyi csapat
kõzését megnyerte. Ekkor már
új edzõpáros irányította a fel-
nõtt csapatot.

és
váltotta a kispadon. A klub-
elnök azzal indokolta az edzõ-
váltást, hogy új motivációra,
megújulásra volt szüksége a
csapatnak ahhoz, hogy ered-
ményes legyen. A végered-
mény ezt bizonyítja, ugyanak-
kor a három edzõ munkáját
dicséri.

A felnõttek mellett az után-
pótlás is sikeres évadot tudhat
maga mögött. A legfényesebb
érmet, az aranyat az
korosztály csapata gyûjtötte
be, míg az és az
együttesek ezüstérmesek lettek.

Az évadzárón az edzõk által
legjobbnak ítélt labdarúgókat

Hermán Istvánt
Kovács Béla Sebõk József

U19-es

U13-as U16-os

is díjazták. A felnõtteknél
, az ifjúsági csa-

patnál , az U16-s
együtteseknél

és , az U13-
as csapatnál
ítélték oda a díjat. Az U16-os
csapat tagja, a
bajnokság gólkirálya lett.

Az érem és díjátadás mel-
lett elbúcsúztak a csapat egyik
tagjától, aki 1996 óta futbal-
lozott itt. , a
sokak által Izidor néven ismert

Sza-
bó Zsoltnak

Pál Bálintnak
Horváth Máté-

nak Kiss Milánnak
Lukács Máténak

Horváth Albert

Lõrincz Balázs

Az ezüstérmes felnõtt csapat. Álló sor (balról): Szabó Dániel,
Kozári Gábor, Szabó Zsolt, Kancsal Bence, Sárkány Bence,
Pozsgai Norbert, Balla Ádám, Czigány Ádám, Lõrincz Balázs,
Kondákor Szabolcs, Kovács Milán, Nagy Dániel, középsõ sor:
Kosár Lajos technikai vezetõ Sebõk József játékosedzõ,
Horváth Zoltán elnökségi tag, Fehér Rudolf elnök, Czigány
Tibor elnökhelyettes, Sasvári Gábor elnökségi tag, Kovács
Béla edzõ, Kiss László pályagondnok, alsó sor: Orbán László,
Kiss Krisztián, Takács Gergõ, Dervalics Gergõ, Papp László,
Balogh Balázs, Fehér Bence, Nedelkó János, Szekeres Rudolf.

Ezüstérmet nyert a

röplabdacsapata a Kaposvárott
rendezett országos diákolim-
pia sorozat elõdöntõjén –
tájékoztatott
a csapat felkészítõ tanára.

– Az elõdöntõ résztvevõi
voltak a Kaposvár (országos
bajnok volt tavaly), a lenti

lenti
Arany János Általános Iskola

Weinhoffer Tibor,

Ezüstérem Kaposváron

Arany János Általános Iskola
és AMI, valamint a Szombat-
hely csapatai – részletezte az
edzõ.

– Eredmények: Kaposvár -
Lenti 3:0, Kaposvár - Szombat-
hely 3:0, Lenti - Szombathely
3:0. Végeredmény: 1. Kapos-
vár, 2. Lenti Arany, 3. Szom-
bathely.

A képen guggolnak (balról jobbra): Lukács Máté, Altanzul
Myagmarbayar, Mikó Ferenc, állnak: Godena Márk, Kiss Milán,
Varga Tamás, Maturicz Mátyás, Porédos Marcell, Godena Gergõ.

Lenti Város Önkormányzata Lenti, Templom
tér 8. sz.

Farkas Tibor

értékesíti a
alatti társasház földszintjén lévõ üzlethelyiségét.

Az értékesítés feltételeirõl érdeklõdni lehet a Lenti
Polgármesteri Hivatalban vagyonkezelõnél,
illetve a hivatal titkárságán.

Eladó üzlethelyiség

játékos elköszönt a LTE felnõtt
együttesétõl, a jövõben
játszik majd.

Az évadzárón a klub elnöke
megköszönte a szurkolók, akti-
visták, szülõk, vezetõk, szpon-
zorok, az egyesület tagjainak
egész éves segítségét. A prog-
ram serdülõk - szülõk, edzõk
mérkõzéssel és ünnepléssel
zárult.

(A sikeres szereplésre kö-
vetkezõ számunkban vissza-
térünk.)

Pákán
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A (adószám: 18962358-1-20)
2012. évi közhasznúsági jelentése (az adatok ezer Ft-ban):

Forgóeszközök: 1.052 Ft. Saját tõke: 1.022 Ft. Tõkeváltozás:
1.463 Ft. Tárgyévi eredmény: -441 Ft.

Közhasznú tevékenység bevétele: 2.091 Ft, SZJA 1 %-a 245 Ft,
amit mûködésre fordítottunk.

Közhasznú tevékenység ráfordításai: 2.532 Ft
Egyesületünk köszöni a felajánlott SZJA 1 %-ot!

Kerka Kulturális Egyesület

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

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
LAST MINUTE:

KÖRUTAZÁSOK, VÁROSLÁTOGATÁSOK:

(SZÉP kártya és Ajándék Erzsébet-utalvány elfogadóhely.)

KÁRPÁTALJA kincsei (félpanzió)

Észak-Erdély és a moldvai kolostorok

Romantikus Németország

Üdülés Dél-Dalmáciában-Montenegró
(szálloda+ félpanzió)

Debreceni Virágkarnevál

Olaszország: tengerparti pihenés kirándulásokkal
(3*szálloda)

Észak-Magyarország másképpen

Karintia csodái: tavaktól a hegyóriásokig

Velence és szigetei: Murano-Burano-Torcello

Isztria és a Kvarner-öböl gyöngyszemei (félpanzió)

Montenegró nemzeti parkjai és tengerpartja (félpanzió)

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

Júl. 18-21. 40.500 Ft/fõ

Aug. 6-11. 66.400 Ft/fõ

Aug. 7-11. 68.900 Ft/fõ

Aug. 18-24. 99.900 Ft/fõ

Aug. 19-21. 27.500 Ft/fõ

Aug. 24-29. 95.900 Ft/fõ

Szept. 6-8. 34.500 Ft/fõ

Szept. 6-8. 39.900 Ft/fõ

Szept. 6-8. 43.500 Ft/fõ

Szept. 11-15. 64.900 Ft/fõ

Szept. 13-17. 79.500 Ft/fõ
Zala Volán Utazási Irodák:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716

Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399


