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Ünnep Rádiházán
Rekordnevezéssel és több mint
háromezer nézõ elõtt zajlottak a
Gutorföldéhez tartozó Rádiházán a jubileumi lovasverseny
eseményei május utolsó hétvégéjén. Nyakas István polgármester a Kabala Ménes 100 éves
évfordulója tiszteletére rendezett eseményrõl kiemelte, hogy

elõször Bartha László sírját keresték fel Görbõpusztán, leróva
tiszteletüket a ménes és a lovasmúlt rádiházi megalapítója elõtt.
– Az országos szintû lovasversenyek pedig már reggel
kilenc órakor megkezdõdtek, és
a szó szoros értelmében egész
(Folytatás a 2. oldalon)

Gazdag volt a jubileumi program.

Akció!

Minden Parker márkájú írószerhez

25%

értékben vásárlási utalványt adunk ajándékba!

A kedvezmény más akciókkal, kedvezményekkel NEM összevonható!
Az akció 2011-12-12-tõl visszavonásig érvényes.

Egyházmegyei majális
Lentiben, a Szent Mihály
plébánián rendezték meg idén
a szombathelyi egyházmegye
családi majálisát. Az évek óta
hagyományos egyházmegyei találkozó szervezésébe Kondákor
Gyula esperes bevonta a lenti
esperesi kerület tagságát, híveit.
A rendezvényen ez alkalommal

több mint háromszázan vettek
részt.
A program Horváth László
lenti polgármester köszöntõjével kezdõdött, aki örömét fejezte
ki, hogy Lenti adott otthont a
rendezvénynek. Ezt követõen dr.
Veres András megyéspüspök
(Folytatás a 2. oldalon)
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Egyházmegyei majális Elektromos autók ralija

Fotó: Sári Zoltán
A résztvevõk egy csoportja dr. Veres Andrással.
(Folytatás az 1. oldalról)
szólt a hívekhez, beszédében kiemelte a család és az új evangelizáció kapcsolatát.
A résztvevõk késõbb a Szent
Mihály templom és Lenti történetérõl hallhattak elõadást Tantalics Béla helytörténész tolmácsolásában és tekintették meg a
város nevezetességeit, majd kisvasutas kirándulást tettek a kör-

nyéken, valamint a délután további részében családi vetélkedõn vehettek részt.
A nap kulturális mûsorral
folytatódott a Kerka Táncegyüttes szereplésével, illetve Lendvai
Zoltán, rédicsi plébános tartott
gördeszkás bemutatót, majd
Kondákor Gyula áldásával ért véget a program.
kt

Megénekelt történelem, irodalom

A „Nyitott könyvtár - ablak a
világra: iskolabarát könyvtári
szolgáltatások és tevékenységek
a Városi Könyvtár Lentiben” címû projekt keretében Joós Ta-

más énekmondó (képünkön)
elõadássorozatára került sor a
közelmúltban „Megénekelt történelem, irodalom” címmel.
– A sorozat elsõ részében
„Kamaszságok” címmel olyan versek bemutatására vállalkoztam,
amelyek a választott költõk ifjúkori zsengéi, tréfás, a kamaszkorról, szerelemrõl szóló alkotásai –
ad áttekintést a feldolgozott témákból a lenti származású elõadó. – A többi elõadásban hangszerbemutató, a magyar népdalok gyöngyszemeinek válogatott
darabjai, kuruckori históriás énekek, a magyarságtudat zenei és
költészeti megfogalmazásai és a
népdalok tájegységenkénti változatainak bemutatására került sor.
A TÁMOP - 3.2.11/10/1 kódszámú pályázatból megvalósult
programban egyébként több
mint 18 millió forint vissza nem
térítendõ támogatást nyert a
Lenti Városi Könyvtár.

Lenti Hulladékkezelõ Kft.
értékesíti a saját elõállítású
Kerka Komposzt
termésnövelõ anyagát
1.100 Ft/tonna + ÁFA egységáron
Fuvar díja: 5.500 Ft + ÁFA.
Megrendelhetõ:
Tel./Fax: +36 92/551 387; +36 92/351 379
E-mail: info@lentihuke.hu

Elsõ alkalommal
Lenti is egyik állomása volt annak a
határokon átnyúló,
egyedülálló rendezvénynek, amely során különbözõ típusú és gyártmányú
elektromos
autókat láthattak
azok, akik ellátogattak a Vörösmarty-iskola udvarára. A résztvevõk két napon át,
három országon
keresztül 300 kilométert
tettek Ausztriából érkeztek az elektromos autók.
meg a feltöltõs aukatársa, Kósa Róbert és Csuka
tókkal.
Zala megyében két állomást, Zoltán csatlakozott.
A rendezvény célja volt, hogy
Zalalövõt és Lentit érintették az
autók. A programhoz kapcsoló- felhívják a figyelmet az elektdott egy a gyerekek számára romobilitásra, a tartós mozgásra
felállított autós játszótér is, ahol és a megújuló energiaforrásokra.
Az olyan elektromos meghajkipróbálhatták a pedál és motor
nélküli apró járgányokat és a tású jármûvekkel, mint az e-autó,
e-moped vagy e-kerékpár törbobocartot.
A három országot átszelõ ténõ közlekedés elõretörõben
elektromos autók versenye a van, és a környezet és gazdaság
City Cooperation projekt kere- számára nagy lehetõséget bír.
tében valósult meg. A magyar Stájerország, valamint Magyaroldalon a fõszervezõ és a tevé- ország és Szlovénia számos vákenység koordinálását a Lenti és rosa és községe évek óta a megVidéke Fejlesztési Ügynökség újuló energiákat és a tartós moz24
Nonprofit Kft. végezte a magyar gást részesíti elõnyben. Az e-via
városokkal és az osztrák part- határokon átívelõ rendezvényénerekkel valamint a koordináló vel és a hozzá kapcsolódó kiosztrák szervezettel. Az elekt- sebb programokkal a környezeromos autók ralijához magyar tet kímélõ mozgást és energiarészrõl egyedüli résztvevõként a ellátás lehetõségeit hozzák közeLenti Gyógyfürdõ Kft. két mun- lebb a széles közönség számára.

Lentiben is…
Strandlabdarúgó
megyei
bajnokságot szervez az MLSZ
Zala Megyei Igazgatósága. A
területi selejtezõket Lentiben,
Zalaegerszegen, Zalakaroson
és Vonyarcvashegyen szeretnék megrendezni július hónapban. A területi selejtezõk idõpontjai közül a vonyarci július
20-22.-e között lesz. A többi
tervezett helyszínnel még tart

az egyeztetés. A döntõre Vonyarcvashegyen kerül sor július 27-29-én. Jelentkezni a
zala@mlsz.hu címen lehet.
A honlapunkon (www.zalatajkiado.hu) olvasható cikkben
részletes információk találhatók a megyei labdarúgó-bajnokság 2012/13-as kiírásáról,
a zalai focit érintõ újdonságokról.

Ünnep Rádiházán
Rekordnevezés a jubileumi lovasversenyen
(Folytatás az 1. oldalról)
napos programot nyújtottak a
lovassport szerelmeseinek, ugyanis este nyolc óráig tartottak a
versenyek – tette hozzá Nyakas
István.
A versenyszámok között különbözõ lovasbemutatók, a „Sóskuti manók”, Kappel Edit gyönyörû fehér idomított lipicai lovai, és lovas kaszkadõr bemutató
szórakoztatta a közönséget. A kiegészítõ programok a lovardában megnyitásra került – a Kabala Ménes 100 évét összefoglaló – kiállítással kezdõdtek, ahol
1912-tõl napjainkig volt végigkísérhetõ fotókon és az elnyert

ügetõ, díjugrató érmeken, serlegeken a ménes múltja és jelene.
Itt a névadó, Kabala ügetõ ló emlékét is felidézhették a látogatók,
„aki” Bécsben, Berlinben is tudott nyerni az ügetõfutamokon,
és a magyar ügetõ versenyek
gyõztese is volt.
Kézmûves forgatag és kulturális bemutató is hozzájárult a jó
hangulathoz, ahol fellépett többek között a helyi néptánc- és
népdalkör, a Zabszalma együttes és a Félkótás Citera Banda
Lentibõl. A centenáriumi programot este a Kocsmazaj zenekar
koncertje zárta.
dj
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Szent András túra és tanösvény Zalabaksán
Az 1200-as évekbõl származó dokumentumok bizonyítják
Szentandrás település létezését, amelyet aztán a török elpusztított. A zalabaksai Hagyományápoló, Kertbarát és
Kulturális Egyesület hagyományõrzõ tevékenységének jelentõs programjaként évrõl évre túrával emlékeznek meg

az õstelepülésrõl, legutóbb pedig – hat állomáshellyel – tanösvényt is avattak, amely a környék természeti adottságaira is
felhívja a figyelmet. Kérdéseinkkel Sohár László természetvédelmi túravezetõhöz, az
egyesület tagjához fordultunk:
– Az elsõ állomáshely az
önkormányzat elõtt elhelye-

Rédicsi pünkösd
A pályázati összeg megérkezéséig saját kockázatra vállalta a Rédics és Vonzáskörzete
Fejlõdéséért Közalapítvány a
pünkösdi programmal induló
rendezvénysorozat megtartását, amely kiegészül a továbbiakban majd a szüreti felvonulással, a gosztolai, a július
22-én megrendezésre kerülõ
ökoturisztikai fesztivállal és a
Lendvadedesben tartandó jövõ évi majálissal – tudtuk meg
Tóth Lajos alpolgármestertõl
legfrissebb rendezvényeikrõl.
,,A helyi értékek útján!” rendezvénysorozat teljes költsége
mintegy 2,5 millió forintot
tesz ki és nagyon remélik a
szervezõk, hogy a teljes tervezett tartalommal sikerül megvalósítaniuk programjaikat.
Stokker Sándor polgármestert pedig már pünkösdhétfõn kerestük fel.
– Pünkösdi programjaink
elõkelõ helyet foglalnak el településünk életében, hiszen templomunk a „Szent léleknek” van
szentelve, így a búcsú idõszaka
is erre az ünnepre esik.
– Milyen programokat szerveztek?

– A hagyományoknak megfelelõen színes programokat
szerveztünk, szombaton szakmai napunk volt, ahol borászaink hallgathattak tájékoztató elõadásokat a szõlõ - és
bortermelésrõl, majd a vasárnap a családoké volt, a vendégeké és a gyermekeké, akik a
körhintás vurstliban érezhették jól magukat, a felnõttek
pedig az ilyenkor ugyancsak
megszokott labdarúgó - rangadót kísérhették figyelemmel,
amely nagy rivális Gutorfölde
ellen döntetlenre végzõdött,
este pedig bállal zártuk a napot. Ma fõzõverseny, kulturális
bemutató és sztárvendégünk,
Janicsák Veca várja a könnyûzene szerelmeseit.
A fõzõversenyen tizennégy
csapat mérte össze a tudását és
a babgulyás elkészítéséhez helyet és fát biztosított a szervezõ
önkormányzat. Az idén a „megszokott” induló csapatok mellett Dobronakról is érkeztek
vendégek, e sorok írója is megkóstolta az általuk fõzött babgulyást, melyet aztán jóféle
muravidéki nedûvel öblített le.
dj

A helyi általános iskolások a kulturális programban.

Páli Zoltán plébános és a helyi iskolások az emlékkeresztnél.
zett bazaltkõ emlékmû, amely
a túra induló pontja és emléktábla õrzi az õstelepülésre vonatkozó tudnivalókat – részletezte Sohár László – A második
állomáshely a Medes - patak,
de nálunk inkább Zobák néven közismert. Ez a patak õsi
állapotában van, lassan kiheveri az elmúlt évek nagyüzemi
gazdálkodásának káros hatásait, visszatelepszik élõvilága,
halak, rákok, rovarok élõhelyévé vált ismét. A harmadik a
közeli kaszáló rét, ahol éppen
a szibériai nõszirom van teljes
virágzásban, és nagyon büszke
vagyok felfedezésemre is, ugyanis a pázsitos nõszirom sehol a
környéken, de ezen a réten
megtalálható. Negyedik állomásunk a védõvár emlékhelye,

egy földvár maradványa, amelyen valamikor palánk volt. A
következõ a 2010-ben állított
emlékkereszt, amely a szentandrási templom helyén áll. A
hatodik állomáshely az erdõszélnél található, a tölgyes
erdõ növénytársulását mutatja be.
A túrázók idén több tucatnyian vágtak neki a vadregényes tájon vezetõ útvonalnak,
majd a keresztnél a helyi általános iskolások adtak emlékezõ mûsort. Páli Zoltán plébános áldása után tovább folytatódott a túra, majd a szokott
piknikezõ helyen a védõvárdombon falatozással, beszélgetéssel fejezõdött be a természetjáró program.
(dányi)
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Jubileumi hangverseny
Megalakulásának
tizedik
évfordulóján ünnepi hangversenyt adott Lentiben a Szivárvány Kamarakórus. A Gyulavári Adrien kórusvezetõ által

megálmodott és megszervezett évfordulós hangversenyen
a tíztagú énekegyüttest Sabáli
László zongoramûvész kísérte,
a mûsorban a tornyiszentmik-

Évtizedek rajzai

Tájképek, önarcképek, portrék és grafikák. Több évtized
munkássága látható Molnár
István grafikus kiállításán,
melynek a városi könyvtár ad
otthont Lentiben. A Lentikápolnán élõ mûvész ismert és
ismeretlen arcokat, tájakat mutat meg festményein, rajzain.
– A mostani kiállítás egy
válogatás – mondta Molnár
István. – Akad a képek közt
olyan, amit még soha nem
mutattam be. Fõiskolás mûvek,
és sok kísérlet után jutottam el
idáig. A portrék rajzolása talán
a legnehezebb, hiszen az emberek lelkét kell beletenni a

képekbe. A legtöbb itt látott
mû grafikai munka, és látható
egy önarckép sorozat is, ami
az öregedés folyamatát mutatja be.
A kiállítás megnyitóján Gyulavári Adrien fagottjátékával
és Kovács Béla Reményik Sándor: Mindhalálig címû versével
köszöntötték az érdeklõdõket.
A grafikust Tantalics Béla
helytörténész méltatta, mutatta be életútját.
– Az alkotó életútja különleges és küzdelmes. Lentikápolnán kezdõdött, tanára Szabó János figyelt fel jó kézügyességére. Jobban rajzolt,
mint tanára, aki ezt el is ismerte. Talán ez volt az elsõ szikra.
Ezután következett a középiskola Budapesten, majd a felvételi a Képzõmûvészeti Fõiskolára, ahol két évet töltött el,
ekkor tört ki a forradalom.
Ennek résztvevõjeként nem
volt nyugta, hazajött, de aztán
elhagyta az országot. Biciklivel
indult el a nagyvilágba, Angliába ment, ahol egy alumínium öntödében talált munkát, mellette elvégezte a fõiskolát, grafikus lett és késõbb
szakmájában dolgozott, önálló
mûhelyt hozott létre Londonban. Harminc év távollét után
aztán családjával hazatért Magyarországra.
K.T.

Fotó: Sári Zoltán

lósi Kerti Sándor Kulturális
Egyesület kórusa is közremûködött.
A Szivárvány Kamarakórus
elõször 2002-ben a városnapi
ünnepségen lépett fel. Létrehozását a zeneiskola akkori
tanárai kezdeményezték. Az ötletgazda Tóthné Piros Ilona, az
intézmény akkor igazgatója
volt, így lett a városnak önálló
énekegyüttese. A kórus elsõ

vezetõje Takács Katalin lett.
Kezdetben a zeneiskola tanárai mellett a Móricz Zsigmond
Egységes Gyógypedagógiai Intézmény tanárai alkották a szólamokat. Azóta a kamarakórus
nyitottabbá vált, többen is csatlakoztak. Repertoárjukban a
klasszikus darabok mellett
egyházi dalok, illetve könnyedebb szerzemények, valamint
musicalek is szerepelnek.

A szerelem jegyében
Nagylengyel
– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311
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Az esten a korai klasszikusok mûvei mellett mai kortárs
szerzõk versei is elhangzottak.
Hallhattak a vendégek szonettet Shakespear-tõl, szerepelt a
versek között Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz, József Attila: Óda, Radnóti Miklós: Levél a hitveshez, a
ma is élõ költõk írásai közül
elhangzott Nagy Bandó András: Szerelem, Molnár Gábor:
Fecskefény (részlet). Zárásként, ahogy a rendezvény címébõl is olvasható Kovács
Béla mondta el Nagy László Ki
viszi át a szerelmét? címû
költeményét.
kt
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Ki viszi át a szerelmet?
címmel rendezett irodalmi,
versmondó estet a Fehérbottal
a Kerka mentén egyesület, a
Lenti és Vidékéért Alapítvány
és a városi könyvtár a korábban indított sorozat részeként.
A versmondók, Harasztiné
Sümegi Mária, Bertainé dr.
Paczolay Ilona és Kovács Béla
a világirodalom szerelmes versei közül választottak ki és
adtak elõ néhányat.
Az esten Dányi József a
szerelmi verselés kialakulásáról és elterjedésérõl beszélt, majd citerajátékkal színezte a verses est emelkedett
hangulatát.
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Egészségnap Pákán Az idõseket köszöntötték
A pákai Öveges József Általános Iskolában a közelmúltban tartották meg a hagyományos Egészségnap programot. Szakemberek segítségét
is igénybe vették.
A napra készülõdve a tanulók elõzetes feladatokat is kaptak, például a saláták hozzávalóinak egészségre gyakorolt
hatásait kellett kikeresniük és
rejtvényeket megoldani. „Egészségünk színes világa” címmel
rajzkiállítás is nyílt a gyermekek munkáiból. Az Egészségnap eseményeirõl Lukács Dalma és Lukács Anita 7. osztályos tanulók leírásából tudhatunk meg részleteket:
„…Sok élménnyel gazdagodtunk e napon. Az osztályok
különbözõ helyszíneken ismerkedhettek meg az egészséggel összefüggõ dolgokkal.
Elõször bõrünkkel kapcsolatos
teszteket töltöttünk ki, sok
hasznosat megtudtunk a helyes napozásról, a bõrünk vé-

delmérõl. Majd jöttek az általános mérések, amelyekben a
körzeti védõnõk segítettek nekünk: vércukor-, testzsír- és
vérnyomásméréssel. Ezután következett a fogászati totó kitöltése. Azt követõen aerobicra
siettünk a tornaterembe. Nagyon elfáradtunk a zenés gimnasztika közben. Késõbb a menzán egészséges étkek vártak
minket. A menü nagyon ízletes
volt. Miután megebédeltünk,
elvonult mindenki a saját termébe, és elkészítette az osztálya által választott energiadús
salátát. Mi, a 7. osztályosok,
tejfölös lencsesalátát készítettünk. Nagyon finomra sikeredett. Utána Kiss Tamás thai
bokszról mesélt és ki is próbálhattuk egy 84 kilós bokszzsákon a tanultakat. Kemény edzés volt! Lezsán Krisztián elsõsegélynyújtásról tartott gyakorlatokkal színesített tájékoztatót. Nem is gondoltuk, hogy az
újraélesztés ilyen nehéz!”

A rajzverseny résztvevõi.
A „Civilkurázsi” Lenti Civilszervezeteiért és Sportjáért
Közalapítvány 2011. évi tevékenységérõl az alábbi közleményt
teszi közzé:
A közalapítvány eredményének alakulása 2011. évben:
Összes bevétel: helyi önkormányzattól
850.000 Ft
SZJA 1% felajánlásából
27.437 Ft
vállalkozás általi felajánlás
1.100.000 Ft
pénzügyi bevétel
266 Ft
1.977.703 Ft
összesen:
Összes kiadás: támogatások
2.255.000 Ft
igénybevett szolgáltatások
151.250 Ft
egyéb költségek
30.921 Ft
2.437.171 Ft
összesen:
Adózás elõtti eredmény (veszteség):
459.468 Ft
Az alapítvány célja a Lentiben mûködõ és nyilvántartásba
vett sportegyesületek mûködésének támogatása; sporttevékenységük fejlesztése; a város sportéletének fejlesztése; a
versenysport kiemelt támogatása; diáksport, tömegsport támogatása; új civilközösségek kialakulásának elõsegítése; a
már mûködõ civilszervezetek tevékenységének segítése; hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségének
elõsegítése; kulturális tevékenység támogatása; környezet és
természetvédelmi mozgalmak létrehozásának, mûködésének
támogatása; közrend védelme; polgárõrség támogatása.
2011. évben a közalapítvány 20 civilszervezetet részesített
támogatásban.
Pálné Szalai Erika,
a kuratórium elnöke

Évtizedek óta hagyomány
Lentiszombathely városrészben, hogy az idõs lakosságot
ünnepséggel, mûsorral köszöntik. Gáspár Lívia települési képviselõ az esemény kapcsán arra emlékeztetett, hogy
ezt az ünnepet korábban még
szüleik rendezték, ma már egy
újabb generáció feladata, hogy
tiszteletét fejezze ki a nyugdíjas korosztály elõtt.
– Így válhat hagyománnyá
egy kiváló kezdeményezés és
ezt folytatjuk mi is a mai alkalommal – folytatta tovább gondolatait a képviselõ. – Kis mûsorral kedveskedünk a megjelenteknek, a helyi gyermekek
verses köszöntése kezdte a
programot, majd a Félkótás
Citera Banda adott mûsort az
idõseknek, amely meglepetés-

ként meg is énekeltette a résztvevõket. A folytatásban pedig
finom étellel láttuk vendégül
az idõseket.
– Milyen egyéb eseményeken szoktak találkozni a
helybeliek?
– Minden évben megrendezzük Pünkösd Kupa elnevezésû sportversenyt, ami talán a
legsikeresebbnek mondható,
valamint Mikulás ünnepségünk és Idõsek napi rendezvényünk a legnépszerûbb a városrészben.
Az ünnepséget Horváth László polgármester nyitotta meg
(képünkön), aki gondolataiban
az idõs korosztály felelõsségteljes nevelési, a családok öszszetartozását, elõbbre jutását
elõsegítõ szerepét emelte ki.
dj

Megújult a harangláb
A temetõkapuk után a haranglábat is felújították Bárszentmihályfán. A bárhelyi városrészben álló régi harangláb
korhadó zsindelyeit a helyi Alfa Nonprofit Ipari Kht. munkatársai cserélték ki tavasszal,
ám a hivatalos átadóra csak
most, májusban került sor.
A Bárszentmihályfáért Alapítvány sikeresen pályázott a
Zala Megyei Közgyûlés térségfejlesztési bizottságához, kérelmük pozitív elbírálása után
200 ezer forint támogatáshoz
jutottak, amibõl megújult a
harangláb. Segítséget nyújtott
még a felújításhoz a Zalaerdõ
Zrt. is, amely biztosította a
faanyagot a korlát és a padozat cseréjéhez. A külsõ megújítás mellett kicserélték a
harang elektronikai berendezését is.
Az ünnepségre a helyiek
virágokkal díszítették fel az
építményt. Drávecz Gyula településrészi képviselõ rövid

Felszentelték az megújult haranglábat a bárszentmihályfai
városrészben.
köszöntõje (képünkön) után
Magyar Barbara szavalta el
Jókai Mór egyik versét, majd
Kondákor Gyula esperes szentelte fel a haranglábat.
kt
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A „láthatatlan” emberek
Ezzel a különleges, megdöbbentõ
címmel tartott több
elõadást Lenti középiskoláiban – a
Körhinta projekt
részeként – Szabóné Zakó Krisztina,
a Móricz Zsigmond gyógypedagógiai intézmény
igazgatónõje.
– A címválasztá- Évrõl évre megrendezik a családi napot.
som magáért beszél, a fejlesztõ együtt örültünk a szülõkkel,
iskolai oktatásunkban résztve- amikor az ünnepség végén távõ súlyos, halmozott fogyaté- voztak a gyermekeikkel az
kossággal élõ gyermekeinket épületbõl.
– A társadalom felé törtéugyanis nagyon eltérõ módon
fogadják az emberek – magya- nõ „nyitás” lépései a középisrázza a szakember a hatodik kolai elõadások is.
– Sem a nagybetûs társadaéve mûködõ csoport kapcsán
szerzett tapasztalataikat. – Két- lomra, sem a fiatalokra nem
féle ember van, a rácsodálko- „szabadíthatjuk rá” a fogyatézó, szinte megbámuló, a másik kos gyermekek látványát, a vepedig úgy megy el mellettünk, lük való találkozás élményét.
Ezért gondoltuk, hogy a promintha ott sem lennénk.
– Mi lehet az oka ennek a jekt keretében egy ráhangoló
foglalkozással próbáljuk a kömegítélésnek?
– Nagyon sokat tettünk zépiskolás korosztályt megszóazért az évek folyamán, hogy lítani. Elõadásom célja a fiváltoztassunk az elõítéleteken, gyelemfelkeltés és a szembesía megítélésünkön. Amikor elõ- tés egyaránt, amikor kimonször kivittük a gyerekeket a vá- dok olyan dolgokat, amit lehet,
rosba, volt, aki mellénk szegõ- hogy ismernek, de soha senki
dött, végignézve e gyerekeket, ne tudatosította bennük!
– Mire gondol például?
sokan ránkcsodálkoztak, ar– Arra, hogy a fogyatékoscukra kiült a döbbenetet a csoportban megjelenõ sérült kis- ság lehet velünk született, de
emberek látványától. Ma már lehet szerzett is! Ez utóbbi
más a helyzet, nem csodálkoz- akár egy baleset következménak ránk, köszönnek nekünk, nye is lehet, amely teljesen átnéhány gyermeket már nevü- alakítja addigi életünket. Bekön szólítanak a városban élõ szélek arról, hogyan lehet megembertársaink. Meg kellett, élni és elfogadni ezt az élethogy ismerjenek bennünket helyzetet, melyek ennek a neahhoz, hogy az utca embere hézségei és hogyan kell fogadelfogadja, „mindannyian má- ni azt, ha egy ilyen gyermekkel
vagy felnõttel találkozunk.
sok vagyunk”.
– Gondolom a családjaiknak is ilyen nehéz ezzel a
problémával szembenézniük.
– Valóban, és ebben pró6. és 7. oldalunkon a
bálunk segíteni nyitottságunklenti Városi Mûvelõdési
kal, hogy feloldjuk a család
Központ „Körhinta - Ifzárkózottságát, ne gondolják,
júsági közösségfejlesztés
hogy egyedül vannak ezzel a
problémával. Egy újabb áttöa Lenti Kistérségben” círést élhettünk meg, amikor
mû projektjével ismeregy városi pedagógus napi ünkedhetnek meg hírek,
nepségen léphettünk fel a fejképek, beszámolók forlesztõ iskolás gyermekekkel.
májában.
Hihetetlenül büszkék voltunk,

Kedves Olvasóink!

– A közeljövõben szervezendõ családi napjukon a
projekt szakkörösei is részt
vesznek majd.
– A szlovén partneriskolával közösen tartjuk meg évrõl
évre családi napunkat, ilyenkor a hasonló sorsú gyermekek és szüleik találkoznak egymással egy délelõtti program
keretében. Ekkor látjuk vendégül egyéb iskolák tanulóit is,
akik közösen vesznek részt a
kézmûves
foglalkozásokon,
ügyességi játékainkon gyermekeinkkel.
dj
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Ismerjük meg õket!
Ezúttal Horváth István
(Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola)
versét ajánljuk olvasóink figyelmébe.
A szarvas
A folyó mentén szökken egy
szarvas,
Mely oly ágas s
kiemelkedõn hatalmas.
E szent állatnak semmije
sincs,
Egyetlen ezüst agancsa a
kincs.
Ez a szarvas nem könnyû
vad,
Nem gyõzheti le semmilyen
had.
Lelke tele számtalan
könnyel,
Nem találkozott még
semmiféle gyönyörrel,
De még nem is érte el a kín,
Hisz tele dühvel a komor,
nagy szív.
Tõle mindig is messze járt a
madár,
Mert õket nem ijesztette a
halál.

Szabóné Zakó Krisztina tart
elõadást.

S a szarvas meglátta a
rohamot,
És benne az ölni kész
lovagot.
A harcos magasra emelte a
kardját,
S meglátta az állat rettentõ
haragját.
A lovas nagy sebet húzott,
Ekkor a szarvas feje
lehullott.

Gondolatok a családról
Szerintem a jó családi élet titka az lehet, hogy mindenki
szereti egymást és nincsenek nagyobb, megoldatlan konfliktusok a családtagok között.
Nagyon jó, ha egyenrangúak a családtagok. Célszerû, ha a
szülõk nem kényeztetik el túlságosan a gyereküket és nem
hagynak rá mindent. Egy apának kézben kell tartania a család
irányítását és szerintem õ a felelõs azért is, nehogy a család
széthulljon. Egy gyerek is akkor érzi jól magát a családban, ha
tudja, hogy vannak, akikre számíthat, és nem hagynák cserben sohasem. A szülõknek nem szabad sértegetniük, bántaniuk a saját gyereküket, mert az káros lehet, ellenkezõ hatást válthat ki, a gyermek visszahúzódó, zárkózottabb lesz és
esetleg meg is romolhat az egymás közti kapcsolatuk.
Az alapvetõ szeretet mellett a legfontosabb a bizalom és az
õszinteség megléte a családtagok között.
Simon Titanilla
az újságíró szakkör tagja

2012. május
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Legyen hozzá közöd!
„Körhinta” projektünk egyik
kiemelt célja az önkéntes munka hagyományának felelevenítése, népszerûsítése. Mi is az önkéntesség? „Az a tevékenység,
melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében
személyes akaratból végeznek
anyagi ellenszolgáltatás nélkül.”
Itt Lentiben, közöttünk is
él valaki, aki nemegyszer végzett már önkéntes segítõ
munkát.
– Mutatkozz be légy szíves! Mit tudhatunk rólad?
– Takács Lászlónak hívnak.
Lentiben nõttem fel. Itt jártam
általános iskolába. A középiskolát Zalaegerszegen végeztem. Külföldön kerestem munkát, Angliában és Írországban
dolgoztam. Érdeklõdési köröm:
környezet-, természetvédelem,
társadalmak és azok problémái.
– Miért döntöttél úgy, hogy
önkéntes munkát vállalsz?
– Mindig is szerettem volna olyan munkát végezni, ami
valakinek, valaminek a hasznára van. Nagyobb lelkesedéssel,
boldogabban tudok olyan mun-

kát végezni, amitõl – ha csak
egy kicsit is – a világ jobb lesz.
– Milyen önkéntes munkákat végeztél eddig?
– Valamilyen okból mindig
is szerettem volna Indiába
utazni. Innen jött elsõ hoszszabb önkéntes munkám. Jó
ötletnek tûnt kombinálni indiai utazásomat önkéntes tevékenységgel. Egy program keretében Észak-Indiában töltöttem fél évet egy oktató központban. Itt indiai önkéntesek
képzését, betanítását segítettem a különbözõ indiai projektekhez (pl. utcagyerekek oktatását biztosító projekt, AIDS
projekt). A jövõben szeretnék
még Indiában és más fejlõdõ
országokban is segíteni, de
nekem még nagyon sokat kell
tanulnom ahhoz, hogy igazán
jó önkéntes lehessek. Végeztem önkéntes munkát Angliában egy meditációs központban is. Itteni munkámmal segítettem, hogy a tanítványok
minél gondtalanabbul, nyugodtabban, csak a gyakorlásra
koncentrálhassanak. Vállaltam
kisebb önkéntes tevékenységeket is, részt vettem kisebb
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önkéntes akciókban. Készítettem
fordításokat környezetvédõ szervezetnek. Terjesztettem szórólapokat, amely fiatalokat ösztönöz, hogy
alakítsanak környezetvédõ,- megõrzõ csoportokat.
Voltam kenutúrán, amely egy
olajvezeték megépítése elleni megmozdulás
volt. Takács László (balról) Indiában...
Gyûjtöttem aláírásokat a genetikailag módosí- próbálnák magukat egy új
tott növények termesztésének területen. Véleményem szerint
bojkottálása céljából. Ahhoz, pályakezdõknek is kiváló lehehogy az ember segíthessen, tõség az önkéntes munka. Egy
nem kell feltétlenül hosszú hó- ideális projektben szakmai
napokra lekötnie magát egy- gyakorlatot szerezhetnek, amit
egy szervezetnél (esetleg egy késõbb felmutathatnak munidegen országban). Könnyen kakeresésnél (sok munkáltalehet találni néhány napos, tó a pályakezdõket a tapaszórás segítõ lehetõséget, akár talat hiánya miatt nem alkalotthon végezhetõt is. Ezeknél mazza). Hiszem, hogy a világ
is mind átérezhetjük az önkén- olyan, amilyenné mi embetes munka csaknem összes po- rek tesszük. Mindenkinek
megvan a hatalma, hogy munzitív eredményét.
– Javaslod másoknak is az kájával és bármely tettével a
önkéntes munkát? Miért érde- világot jobbá vagy rosszabbá
tegye!
mes belevágni?
Az interjú hosszabb válto– Ajánlom azoknak, akik
szívesen megismernének más zatát a www.lentifi.hu honlaembereket, kultúrákat, vagy ki- punkon olvashatják.

Egy csónakban evezünk

Tíz éve alakult az egyesület.
Az ifjúsággal való törõdést
nemcsak intézményünk és projektünk tekinti fontos feladatának, hanem a város számos intézménye és civil szervezete is.
E lap hasábjain útnak indítunk
egy sorozatot azzal a céllal, hogy
az olvasó jobban megismerje
ezeket a szervezeteket és tevékenységüket. Ezúttal a „Mocorgók” elnökét, Konkoly Andreát
kerestük fel kérdéseinkkel.
– Kérlek, mutasd be az
egyesületet! Mikor alakultatok, milyen szándékkal?

– A Mocorgók az Egészségért és a Környezetért Egyesület 2002-ben alakult. Jelenleg 22 tagja van, gyerekek és
felnõttek egyaránt. Célként tûztük ki az egészséges életmód
minél szélesebb körû propagálását a környezetbarát
tömegsportok által, és egy
aktív, az egészségért, a környezetért tenni akaró közösség létrehozását. Tevékenységi
körünkbe tartozik még a hagyományokon alapuló életmód népszerûsítése érdeké-

ben közösségi programok
szervezése, valamint határon
túli kapcsolatok kialakítása,
ápolása is. 2012-tõl az egyesület keretein belül tevékenykedik a Kerka-Mente Néptáncegyüttes is.
– Milyen akciókat, programokat emelnél ki eddigi tevékenységetekbõl?
– Az egyesület 10 éve folyamatosan kínál a térség lakosainak kerékpáros-, gyalogosés magashegyi túralehetõségeket, melyeket gyakran szlovén
és horvát partner egyesületeinkkel szervezünk közösen.
8 éve szervezzük Lentiben a
24 órás kerékpáros maratont,
melyen már több száz hazai és
külföldi biciklis rója a köröket
egy egész napon át.
– Milyen – a fiatalok érdeklõdésére is számot tartó –
programokat szerveztek mostanában, illetve a közeljövõben?
– A szlovén és horvát partner egyesületekkel közös szervezésben 2012. július 22-én 9.

alkalommal kerül megrendezésre a Háromországos Pannon Maraton, melynek ebben
az évben ismét Lenti ad helyet.
A 300-500 magyar, szlovén,
horvát és osztrák kerékpáros 4
útvonal (családi, terep, 55 km,
105 km) közül választhat, melyeken végighaladva bemutatót kapunk a térség természeti
adottságaiból. A Fiatalok Lendületben Program európai
uniós támogatás keretében júniusban egy sportnapot szervezünk, melyen különbözõ
sportolási lehetõségeket biztosítunk (aerobik, zumba, foci,
lovaglás, íjászat, küzdõ sport
stb.). Õsszel pedig egy ökofesztivál keretében kívánjuk
felhívni a lakosság figyelmét a
környezetvédelem és a fenntartható fejlõdés fontosságára. Az elõzõeken túl egyesületünk számos programot kínál ebben az évben is, melyekrõl saját weblapunkon
(www.mocorgok.hu) folyamatosan tájékoztatást kapnak az
olvasók.
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„Aranyos” büszkeségek
Nem kell takarékoskodnunk a jelzõkkel (képünkön
jobbról) Orvos Lóránt, Kovács
András Bence, Keszthelyi Márton, Horváth Máté – esetében,
a lenti Arany János Általános
Iskolai tanulói osztálytársak
barátok, versenytársak, sporttársak, alsó tagozatos koruktól
fogva résztvevõi a magyar tantárgyi versenyeknek és még a
jövõjükre is együtt gondolnak,
hiszen mindnyájan a Gönczi
Ferenc Gimnáziumban folytatják majd tanulmányaikat.
Minderrõl Rákos Szilvia tanárnõ értesítette lapunkat, akivel
a fiúk tanulmányi versenyeken
elért eredményeirõl beszélgettünk.
– Ötödik osztálytól, Bányai
Árpádné osztályfõnök szakértõ kezei közül vettem át a fiúkat, akik a felsõ tagozaton magyar és egyéb tantárgyakból is
kitûnõ eredményeket értek el
tanulmányi versenyeken. Kovács András történelembõl lett
legutóbb megyei második,
Keszthelyi Marci megyei biológiai versenyeket nyert sorra,
Horváth Máté inkább matekos,
Orvos Lóránt pedig biológia és
földrajz tantárgyakból is jeleskedett eddig. Egyébként Ló-

ránt az, akinek a fõ profilja a
magyar, a többieknél talán inkább a második ez a tantárgy,
az alább részletezett versenyekkel együtt õ négy megyei
szintû versenyt gyõztese volt.
A pontosság kedvéért a
szóban forgó megyei szintû
versenyek például a Simonyi
Zsigmond helyesírási verseny,
a Bendegúz nyelvész verseny, a
Kazinczy szépkiejtési verseny,
a helyi iskolai és a Gönczi
Gimnázium által szervezett tanulmányi versenyek.
– Tanítványaim egyébként
mindig egyéni versenyeken
vettek részt – folytatja a tanárnõ. – Régi vágyuk volt, hogy
csapatban, közösen is indulhassanak valamilyen versenyen.
Erre nyílt lehetõség a Bolyai
anyanyelvi
csapatversenyen,
amely megyei és országos
szintû. Itt aztán megmutatták,
hogy valóban a legjobbak a
megyében és országos szinten
is a legjobb húsz közé kerültek. Ezen a versenyen csapatnevet kellett választani, amely
nem igazán jött össze a fiúknak, így én egy kis fricskaként
a „négy ökrös szekér” névvel
neveztem be õket.
dj

VÁLASSZON ÖN IS A ZALA VOLÁN
UTAZÁSI IRODA AUTÓBUSZOS
AJÁNLATAIBÓL!
MONTENEGRÓ nemzeti parkjai és tengerpartja
(félpanzió)
Jún. 13-17.
74.500 Ft/fõ
BENELUX KÖRÚT, a három varázslatos ország
Júl.3-8.
109.900 Ft/fõ
VÁG VÖLGYE és a FELVIDÉK történelmi városai
(félpanzió)
Júl.12-15.
48.500 Ft/fõ
ALBÁNIA, egy ország, melyet látni kell (4* hotel)
Júl.16-22.
104.900 Ft/fõ
SVÁJC álomszép tájai, a FEKETE-ERDÕ varázsa
Júl.23-29.
129.900 Ft/fõ
LENGYEL KISKÖRÚT: Zakopáne-Krakkó-Auswitz
Aug.2-5.
47.900 Ft/fõ
PRÁGA - kulináris és kulturális élvezetek
CSEHORSZÁGBAN
Aug.2-5.
49.900 Ft/fõ
OLASZ NAGYKÖRÚT:
Róma-Pompei-Capri-Amalfi-Positano-Firenze
Aug.16-22.
110.900 Ft/fõ
ÜDÜLÉS DÉL-DALMÁCIÁBAN:
Dubrovnik-Montenegró (félpanzió)
Aug.19-25.
102.900 Ft/fõ
SZARDÍNIA, Európa trópusi szigete, KORZIKA, a
szépség szigete
Szept.13-21.
189.900 Ft/fõ
További ajánlatainkat keresse irodáinkban.
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Keszthely
Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

Lentiben is „Hetvenkedtek”
A letenyei és a
lenti kistérségbõl is
érkeztek nyugdíjasok
a május 7-én megtartott „Hetvenkedõ hatvanasok” vetélkedõsorozat lenti fordulójára. A ZMRFK
szervezésében zajló
versenyen
elõször
Bükiné Papp Zsuzsanna õrnagy, a
ZMRFK bûnmegelõzési osztályvezetõje A Lenti Nyugdíjas Klub képviselõje veszi
köszöntötte a cso- át a díjat Árkovics József alezredestõl.
portokat, majd Horváth Lász- talmúnak kellett lennie. Küló, Lenti polgármestere nyi- lönbözõ, az elhangzott elõadások témájához kapcsolódó
totta meg a vetélkedõt.
Az eseményen bemutatta tesztet, totót töltöttek ki a
munkáját a Zala Megyei Polgár- csapatok, de a jó megfigyelõõr Szövetség, a Zala Megyei készség sem ártott az egyik tréKormányhivatal Igazságügyi fás feladatnál. A jó hangulatú
Szolgálata, a Zala Megyei Ka- vetélkedõ végén az emléklapotasztrófavédelmi Igazgatóság kat és díjakat Árkovics József
és elõadások hangzottak el alezredestõl, a Lenti Rendõrkaszemély-és
vagyonvédelmi, pitányság vezetõjétõl vehették
egészségügyi, baleset- és bûn- át a csapatok képviselõi.
megelõzési témákban. A vetélHelyezések: 1. Nyugdíjas
kedõ csapatok elõzetes felada- Klub Lovászi (továbbjutó), 2.
tot is kaptak, egy ismert nép- Nyugdíjas Klub Lenti, 3.
dal átköltésével kellett készül- Honismereti Egyesület Lenti.
niük, aminek megelõzési tar(Dányi)
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Véget ért egy korszak Hitellehetõségek vállalkozóknak
Anyák napja és évzáró
ünnepségre került sor a Lenti
Napközi Otthonos Óvodában.
– Az édesanyák köszöntését az eddig megszokottól, a
közös köszöntéstõl eltérõen
szerveztük az idén – hangzott
Gál Elekné óvodavezetõ tájékoztatójában a nevelõ testület
innovatív kezdeményezésérõl.
– A mélyebb érzelmeket tápláló, az anya - gyermek kapcsolatot
személyessé
varázsoló
program nagy sikert aratott a
szülõi közösségben.
Az anyák napi és évzáró
mûsorok a nevelési év során
elsajátított versekbõl, dalok-

ból, dalos játékokból álltak és
az igényesen összeállított programokat méltán fogadták soksok tapssal a megjelent szülõk,
nagyszülõk. Az évzáró különlegességét a hagyományõrzésen
alapuló aktuális pünkösdölõ
népszokás felelevenítése adta
meg, ahol a gyermekek a
leánykérés, májusfa állítás hagyományát is bemutatták. Az
iskolába indulók búcsút vettek
kedves óvodájuktól, majd Gál
Elekné a szülõ közösség által
felajánlott ajándékkönyveket
adta át a leendõ kisiskolásoknak.
dj

Fotó: Sári Zoltán

Hasznos információk hangzottak el.

A gyerekek „pünkösdölés” közben.

Fogadóórák
Horváth László polgármester
fogadóórájára a 92/553-912-es telefonszámon lehet jelentkezni.
Ferenczi Róbert alpolgármester
fogadóórájára jelentkezni a 92/553-912-es telefonszámon lehet.
Települési képviselõk fogadóórái:
Drávecz Gyula
2012. június 1-én (pénteken) 8.00-9.00 óráig,
Árkovicsné Pezzetta Claudia
2012. június 6-án (szerdán) 9.00-10.00 óráig,
Gáspár Lívia
2012. június 6-án (szerdán) 13.00-14.00 óráig,
Vatali Ferenc
2012. június 6-án (szerdán) 16.00-17.00 óráig,
Dr. Fekete Zoltán
2012. június 19-én (kedden)15.00-16.00 óráig,
Héra József
2012. június 21-én (csütörtökön) 16.00-17.00 óráig
fogadóórát tartanak.
Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozóterem
Városrészekben tartandó fogadóórák:
Vatali Ferenc
2012. június 6-án (szerdán) 17.15-18.15 óráig a
lentikápolnai kultúrházban,
Gáspár Lívia
2012. június 6-án (szerdán) 16.00-17.00 óráig a
máhomfai kultúrházban,
Gáspár Lívia
2012. június 6-án (szerdán) 17.30-18.30 óráig a
lentiszombathelyi kultúrházban,
Drávecz Gyula
2012. június 11-én (hétfõn) 18.00-19.00 óráig a
bárszentmihályfai orvosi rendelõ épületében,
Héra József
2012. június 21-én (csütörtökön) 17.30-18.30 óráig a
mumori kultúrházban
fogadják az érintett városrész lakóit.

Lentiben helyi vállalkozóknak szervezett fórumot a Zala
Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány helyi irodája. A találkozón több, különbözõ tevékenységet végzõ kisvállalkozó vett részt. A fórumról Filó
Gabriella irodavezetõ tájékoztatta lapunkat.
– A fórum több témát is
érintett, elsõként a hatósági
eljárások, mint például az építésügyek, rendezési terv, telepengedélyezés, zaj és rezgésvédelem a vendéglátásban témaköröket foglalták össze az
elõadók, a lenti polgármesteri
hivatal aljegyzõje, Szabóné
Gáspár Marianna és Bán Ágnes
közigazgatási osztályvezetõ. A
második elõadás, a Zala Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szerveinek ellenõrzési
irányelvei, különös tekintettel
a kockázatértékelés szabályaira
címet viselte, errõl Nagy Vid
László, a kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervének igazgatóhelyettese és Sustik Tiborné, a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv kémiai biztonsági felügyelõje beszélt. Ezután Kókai Miklós az

alapítvány által nyújtott hiteleket ismertette.
Az irodavezetõ az alapítványnál elérhetõ mikrohitel konstrukciókat is bemutatta.
– Az Országos Mikrohitel
Alapból finanszírozható hitelt
akár 7 millió Ft-ig beruházási
vagy forgóeszköz célra, 4,9%os kamattal tudja nyújtani az
alapítvány. A Széchenyi Mikrohitel Programban 7, illetve 8
százalékos kamatról beszélhetünk, a felvehetõ összeg pedig
10 millió Ft. Mostanában legnépszerûbb az Új Széchenyi
Terv keretében pályázható
Kombinált Mikrohitel. 10% önerõ biztosításával, 1-10 millió
Ft vissza nem térítendõ támogatás nyerhetõ, és szintén
ennyi kedvezõ kamatozású
hitel felvételével tudják megvalósítani beruházásaikat a vállalkozások, amelyek lehetnek
ingatlan,- illetve eszközvásárlások, infrastruktúrafejlesztések. Mindegyikre találhatunk
példákat térségünkben, több
beruházás is alapítványi segítséggel valósult meg.
kt
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Regionális történelmi verseny Lovásziban

Csáki Lajos fõszervezõ és Cserti Anikó igazgatónõ átadja a
díjakat.
A lovászi Buda Ernõ Körzeti Általános Iskola a 2011/
2012-es tanévben regionális
történelmi vetélkedõt hirdetett – Csáki Lajos történelem
szakos pedagógus vezetésével
– „Liliomtól a hollóig” (Magyarország története 13011490) címmel. A versenyre a
dunántúli megyék általános iskoláinak 4 fõs (7-8. évfolyamos) csapatai nevezhettek. A
kijelölt határidõig 33 csapat
jelezte részvételi szándékát. A

nevezések többsége nagyobb
városokból (pl. Székesfehérvár,
Tatabánya, Komárom, Zirc)
volt, a többi pedig kisebb településekrõl (pl. Papkeszi, Csajág, Nagydorog, Csesztreg,
Kimle) érkezett.
– A tanulóknak októbertõl
márciusig 3 komplex feladatlapot kellett megoldaniuk –
fejtette ki érdeklõdésünkre a
szervezõ pedagógus. – Ezek
során számos érdekes feladattal találkozhattak a verseny-

zõk, amelyekben nem csak a
lexikális tudásukat kellett bizonyítaniuk, hanem gyakran a kreativitásukra, ötletességükre is
szükségük volt. Az írásbeli fordulókat követõen a legjobb 8
csapat jutott a szóbeli döntõbe.
Erre 2012. május 11-én került sor. Cserti Anikó igazgatónõ megnyitó beszéde után
az iskola tanulói adtak rövid
mûsort, majd az Olajbányász
Mûvelõdési Házban folytatódott a szellemi megmérettetés.
Itt a csapatoknak 13 feladattal
kellett megküzdeniük, melynek többsége írásbeli volt,
ahol számot adhattak a tanulók arról, hogy mennyire jártasak a tárgyalt korszak fontos
eseményeiben, fogalmaiban;
mennyire ismerik az adott idõszakhoz kapcsolódó történelmi személyek életét, illetve az
ide kapcsolódó mûvészeti alkotásokat, valamint hogyan tudnak vaktérképen tájékozódni.
A szóbeli feladatok közé
tartozott többek között egy
szabadon választott történelmi
monda eljátszása, egy kihúzott
tétel elmondása, illetve a csapatok iskoláinak, településeinek bemutatása.

2012. május
A csapatok teljesítményét 3
tagú zsûri (Hóbor József, Hóborné Kiss Gabriella, Papp Renáta) értékelte. A nap végére
a következõ sorrend alakult ki:
1. Liliomok (Feszty Árpád
Ált. Isk. - Komárom), 2. Kiskirályok (Német Nemzetiségi
ÁMK Széchenyi István Ált. Isk.
- Tatabánya), 3. Aranyforint
(Bocskai István Református
Ált. Isk. - Papkeszi), 4. Mátyás
udvari bolondjai (Fekete István Ált. Isk. - Borsfa), 5. Kerkaisok (Kerkai Jenõ Ált Isk. Csesztreg), 6. Csajág-Kajár
(Csajági református Ált Isk. Csajág), 7. Apródok (Nemzetiségi Ált. Isk. - Kimle), 8. Vörösmartys liliomok (Vörösmarty
Mihály Ált. Isk. - Lenti).
Valamennyi csapat oklevél és könyvjutalomban részesült.
– Ez az esemény nem jöhetett volna létre segítség nélkül
– tette hozzá Cserti Anikó igazgatónõ. – Ezúton szeretnénk
megköszönni az anyagi támogatást a következõ szervezeteknek: Lovászi Általános Iskola
Gyermekeiért Alapítvány; Önkiszolgáló Étterem - Lovászi;
Oiltech Kft.; Muramenti Motorosok Egyesülete; Hubertus
Étterem - Lentihegy; Lovászi
Önkormányzata.
(Dányi)

Búcsú a Kislakosi-hegyháton
Hétéves múltra tekint viszsza, hogy Borsos József – tormaföldi önkormányzati képviselõ – a Kislakosi-hegyháton
átalakítást végzett hegyi birtokán és úgy döntött, közösségüknek, az ott élõ, munkálkodó vallásos embereknek egy
kápolnát épít, amelyben egy
Mária szobor is elhelyezésre
került.

– Ezt a kis kápolnát a szécsiszigeti plébános, Végi József
annak rendje és módja szerint
fel is szentelte és szentmisét is
tartottunk. Az elsõ rendezvényünket aztán évrõl évre több
hasonló is követte pünkösdvasárnap – a hegyhát közösségének döntése alapján – és így
került sor most is búcsúi megemlékezésünkre.

Beszámoló a Kerka Kulturális Egyesület
2011. évi tevékenységérõl
Az egyesület 2011. évi bevételei és kiadásai az alábbiak
szerint alakultak:
Az egyesület 2011. évben 2 102 563 Ft bevételt számolt el,
melybõl 1 072 503 Ft-ot kapott támogatásként.
Támogatóink:
- Lenti Város Polgármesteri Hivatala
309 770 Ft
- „Civilkurázsi” Közalapítvány
300 000 Ft
- Zala Megyei Önkormányzat
100 000 Ft
- pályázatok
135 100 Ft
- adók 1 %-a
227 633 Ft
Az egyesület kiadásai összesen:
1 685 848 Ft
Záró pénzkészlet 2011. 12. 31.-én:
1 492 745 Ft
Az egyesület 2011. évben nem fizetett ki pénzbeli juttatást
kívülállóknak, illetve tagjainak sem.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik adójuk 1 %-val
támogatták egyesületünket.
Vezetõség

Koszorúzás a megemlékezésen.
– Kinek ajánlják ilyenkor
miséjüket?
– A régen itt dolgozókért,
az elhunytakért és a múltat, a
földet ma is mûvelõkért ajánljuk, hogy a fiatalság is érezze
át a terület megmûvelése, a
hagyományok õrzése, a legfontosabb feladatunk.
– Milyen kísérõ rendezvényeik vannak?
– A kulturális mûsort néptáncos fellépõkkel, zenekarokkal szoktunk tartani, de volt

már itt a pákai íjászok egyesülete is. Az idei program is a
hagyományoknak megfelelõen
alakult, a szentmise után a
hegyi gazdák meghívták a vendégeiket pincéjükhöz, megvendégelték õket, majd ismét közös program következett, borkóstolással közös további sütés-fõzéssel. Este a dobri Sali
Tibor („Tücsi”) muzsikált nekünk, gondoskodva a kitûnõ
hangulatról.
dj
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Több mint háromszázan Két új pályacsúcs

A több mint háromszáz induló közül a legtöbbet teljesítettek
csoportja.
Idén három útvonal közül
választhattak azok a kerekesek,
akik hosszabb vagy rövidebb távon csatlakoztak a Lenti-Lendva
központtal megrendezett VIII.
24 órás nemzetközi kerékpáros maraton stafétájához. Lentiben a lassan egy évtizede hagyományos kerékpáros rendezvényen a kellemes tavaszi
idõben több mint háromszázan vettek részt.
– A 24 órás stafétát ez alkalommal a szlovén partner
egyesületünkkel – akikkel már
évek óta folyamatosan együttmûködünk – a Lendvai Kerékpáros Klubbal szerveztük közösen. Így 3 útvonalon tekerhettek a lelkes bringások, Lentiben egy 6 km-es kiskörön,
Lendván egy 3,5 km-es kiskörön, valamint Lenti-Lendva között egy 30 km-es nagykörön.
A rendezvény célja ez évben is
a kerékpározás és az egészséges életmód népszerûsítése. A
Lendvai Kerékpáros Klub bekapcsolásával a rendezvény
bõvítése és színesítése volt a
célunk, valamint egy szélesebb
célcsoport elérése. A nagy kör
indításával szabadidõs lehetõséget kínáltunk azoknak a ke-

rékpárosoknak is, akiknek a
kiskörökön való kerekezés
már nem jelent kihívást –
mondta Konkoly Andrea szervezõ, a Mocorgók az Egészségért és Környezetért Egyesület elnöke.
A rendezvényen 260 magyar és 80 szlovén bringás vett
részt. Az elmúlt évek teljesítményét túlszárnyalva maradtak nyeregben a kerekesek, hiszen tizenhárman tekerték végig a 24 órát, közöttük 2 hölgy,
amire eddig még csak egy
alkalommal volt példa. Akik 24
órán át nyeregbe maradtak a
Lenti kiskörön összesen 330
km-t, a Lenti-Lendva nagykörön pedig ketten bírták végig
az egész napos kerekezést, õk
450 km-t kerékpároztak.
Az egyesület következõ rendezvénye is az aktív életmód
kedvelõinek kínál szabadidõs
tevékenységet. Június 10-én
egy sportnapot szerveznek,
melyen számos ingyenes sportolási lehetõség, például aerobik, zumba, lovaglás, íjászat,
kispályás focikupa, nordic walking, thai boksz, kerékpározás
várja az érdeklõdõket.
kt

A városi bajnokság tizenhat
csapatának legjobb játékosai, tizenkét igazolt és
amatõr tekés nevezett a bajnokság Top 12-es versenyére Lentiben.
A végeredmény
hatvan vegyes dobás után alakult ki.
A csapatok között harmadik lett
a Bükkös Kft., Kovács Péter, Nákits Dániel, Bíró Attila.
második a Buborékok, elsõ második Pass Zoltán, elsõ hehelyen végzett a Tompa Bt. Az lyen pedig új pályacsúccsal
egyéni versenyben a szétdobás Tóth László végzett. A csapaután az igazolt játékosok közt tok közül a Buborékok együtharmadik lett Bíró Attila, má- tese is új pályacsúcs elérésével
sodik Kovács Péter, elsõ Ná- büszkélkedhet. A hölgyek mekits Dániel. Az amatõrök közt zõnyében Pálfiné Babanecz
harmadik lett Tiszai Norbert, Éva bizonyult a legjobbnak.

Lenti siker hazai pályán
Lentiben rendezték
meg a speciális tantervû iskolák részére kiírt
kispályás
labdarúgó
diákolimpiai döntõt. A
tornán minden évben
parázs küzdelmet és
igazi presztízscsatákat
láthatnak a nézõk.
Ebben az évben a
lenti Móricz Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai Intézmény A gyõztes csapat.
szakiskolás korosztálya nyert, edzõ: Paksa Tibor. Gólkirály:
Keszthely és Zalaegerszeg Kulcsár Szilveszter (Lenti).
Az általános iskolás koroszelõtt. A házigazdák 21. gyõzelmükkel megyei listave- tályban Zalaegerszeg nyert, második helyen Lenti, a harmazetõk!
A gyõztes csapat: Gecse Ta- dikon Keszthely végzett. A gólmás, Orsós Richárd, Kulcsár király: Orsós Roland (Lenti) lett.
Az országos döntõbe Lenti
Szilveszter, Somogyi Gábor,
Orsós Tamás, Orsós Zoltán, és Zalaegerszeg csapatai kerülMárton István, Bogdán Iván, tek. A lentiek 10. alkalommal
Lelkes Dávid, Popik Milán, döntõsök…
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Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Nyaraljon Vonyarcon!
Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó
4-8 személy részére
Érdeklõdni: 30/642-0330

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Nyitva tartás:
hétfõtõl péntekig 7 - 17 Jupol Matt 15l ÓRIÁSI AKCIÓ
2
szombat 7-12
4190 Ft (~150M )

